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1. Antena 3 
din data de 11Aprilie 2018, ora 12:44 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/teatrul-nottara-lanseaza-
fest-in-pe-bulevard-2018-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare-
464289.html 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard 2018! Invitat de onoare: 
„Planeta Shakespeare” 

 

 
 

Începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard. Ca o premiera, în acest an festivalul are un invitat special. Teatrul 
de pe Bulevardul Magheru va găzdui șase spectacole selecționate în cadrul celei 
de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa 
(Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și 
Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. În acest an, Fest(in) 
pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta 
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Shakespeare”(Invitați de onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; 12 – 21 oct.: Fest(in) pe 
Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 21 – 22 noiembrie: Secțiunea 
MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare cu Administrația Națională a 
Penitenciarelor). 
 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Compania 
Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu o abordare 
îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A douăsprezecea 
noapte, în regia lui Kelly Hunter. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la 
ora 19.00, la Sala George Constantin. Poate cea mai cunoscută poveste de 
dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena 
Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție a Mokwha Repertory 
Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). 
Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 
 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuți regizori sud-africani. Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va 
întruchipa pe Henric al V-lea, într-un one-man show semnat de Philip Parr, 
producție a companiei Parrabbola. Un spectacol actual, căci această poveste 
shakespeariană despre ascensiunea la putere, violență, camaraderie, 
responsabilitate se reflectă în situația politică haotică și imprevizibilă din prezent. 
Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. „Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala 
Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în 
The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei 
într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American. 

 
 

Sursa: antena3.ro 
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2. DC NEWS 
din data de 12 Aprilie 2018, ora 08:07 

https://www.dcnews.ro/planeta-shakespeare-i-surprizele-teatrului-
nottara_587631.html 
 

 
 

Planeta Shakespeare” și surprizele Teatrului Nottara 
 

 
 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, lansează cea de-a 
șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, anunță 
teatrul într-un comunicat semnat de Silvia Dumitrache. 
 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 
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27 aprilie – 6 mai: Secțiunea „Planeta Shakespeare" (cu Invitați de onoare); în 
parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu Fundația 
Shakespeare; 
 
12 – 21 oct.: Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a – secțiuni de tradiție; 
 
21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare 
cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 
 

 
 

Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai 2018, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara se vor juca șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-a ediții a 
Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa (Marea Britanie), 
Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite ale 
Americii și o producție a Teatrului Nottara. 

 
Secțiunea este deschisă de spectacolul „Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul 

Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospețime şi de neprevăzut. Oricum, 
împletitura dramaturgică are un fir polițist, un fir tragic, un fir comic-popular, un 
fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi strălucitor, cu noduri 
făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o lucrătură densă, de viaţă 
palpitantă", spune regizoarea, care își dorește ca publicul să plece de la spectacol 
„cu o scânteie de bucurie în suflet". 
 

 
 
 
Poveste despre nebunia iubirii 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu 
o abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A 
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douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă și 
cu o distribuție formată din șase actori, spectacolul îmbină muzica acustică și 
limbajul vorbit, explorând numeroasele fațete ale primei iubiri. „Povestea noastră 
vorbește despre nebunia iubirii și despre nevoia umană profundă de muzică, și, pe 
măsură ce poveștile de dragoste se conturează, o festă aparent nevinovată ia o 
turnură greșită rezultând într-o cădere tragică în dizgrație", spun creatorii. 
Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala George 
Constantin. 
 
Caracterul universal al lui Shakespeare 
 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveștile sale să fie jucate 
în toate colțurile lumii și să poată fi adaptate oricărui spațiu și timp. Poate cea mai 
cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din 
Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție a 
Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala 
Horia Lovinescu). Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual și 
gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 
 
Macbeth – la sala George Constantin 
 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuți regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot în 
cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard al 
III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internațional, în ultimii 12 
ani, prin producții inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee 
Williams. 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producție a companiei Parrabbola. Un 
spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violență, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situația politică 
haotică și imprevizibilă din prezent. Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de 
la ora 19.30, la Sala George Constantin. De neratat acest tur de forță impresionant 
al actorului Brett Brown, care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, BBC și 
Opera din Australia. 
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Othello și a Desdemonei într-un cadru urban 
 

„Planeta Shakespeare" se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, producţie 
Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala Horia 
Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în The 
Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei într-
un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American. Spectacolul este câștigător al Premiului pentru Cele mai bune versuri 
şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul Fringe de la 
Edinburgh, 2012. 

Prețurile speciale ale biletelor: 32,40 lei şi 20.52 lei (*elevi şi studenţi: 
17,28 lei) 

 
 

 
 

de: Flaviu Predescu 
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3. HotNews.ro 
din data de 12 Aprilie 2018, ora 08:32 

https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-22389956-spectacole-selectate-
festivalul-shakespeare-jucate-scena-teatrului-nottara-intre-27-aprilie-
6-mai.htm 
 

 
 

Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare jucate pe scena Teatrului 
Nottara intre 27 aprilie si 6 mai 

 
Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena 

Teatrului Nottara, în perioada 27 aprilie - 6 mai, în cadrul Fest(in) pe Bulevard, 
informează un comunicat al instituţiei de spectacole, citat de Agerpres. 
 
 
  În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie - 6 mai - Secţiunea "Planeta Shakespeare", 
în parteneriat cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 12 - 21 octombrie - secţiunile "de tradiţie" ale Fest(in) pe Bulevard; 
21 - 22 noiembrie - Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 
 
 
  Astfel, în perioada 27 aprilie - 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
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Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Secţiunea este deschisă de spectacolul "Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19,00, la Sala "Horia 
Lovinescu". 
 
  Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din "A 
douăsprezecea noapte", în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 
 
 
  O montare a piesei "Romeo şi Julieta", din Coreea de Sud, în regia lui Oh 
Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala "Horia Lovinescu" a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 
 
 
  Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin", spectacolul "Macbeth", în regia lui Fred Abrahamse. 
 
 
  Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
 
  "Henric al V-lea" este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin" de la Nottara. 
 
 
  "Planeta Shakespeare" se încheie cu "Othello Remix" de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala "Horia Lovinescu". O adaptare pe ritmuri de hip-hop, "Othello Remix" aduce 
povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se 
lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 
 
 
  Preţurile biletelor sunt de 32,40 lei şi 20,52 lei, elevii şi studenţii 
beneficiind de tariful de 17,28 lei. 
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  Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la 
agenţia de bilete a Teatrului Nottara, anunţă instituţia de spectacole. 
 
 
 

 
de: D.S 
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4. AMOS News 
din data de 11 Aprilie 2018, ora 14:44 

http://www.amosnews.ro/teatrul-nottara-lanseaza-festin-pe-bulevard-
editia-vi-2018-04-11 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a 
 

Invitat de onoare: "Planeta Shakespeare" 

 
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, lansează cea de-a 

şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 
 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfăşura în trei etape: 
 
- 27 aprilie - 6 mai: Secţiunea "Planeta Shakespeare" (Invitaţi de onoare); în 
parteneriat cu Teatrul Naţional Marin Sorescu din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 
 
- 12 - 21 oct.: Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a - secţiuni de tradiţie; 
- 21 - 22 noiembrie: Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 
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Astfel, în perioada 27 aprilie - 6 mai 2018, pe cele două scene ale Teatrului 

Nottara se vor juca şase spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a 
Festivalului Shakespeare- cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), 
Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale 
Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
 

Secţiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
"Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. 
Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, un fir tragic, un fir comic-
popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi strălucitor, 
cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o lucrătură densă, 
de viaţă palpitantă", spune regizoarea, care îşi doreşte ca publicul să plece de la 
spectacol "cu o scânteie de bucurie în suflet". 
 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu 
o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din A 
douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. 
 

"Povestea noastră vorbeşte despre nebunia iubirii şi despre nevoia umană 
profundă de muzică, şi, pe măsură ce poveştile de dragoste se conturează, o festă 
aparent nevinovată ia o turnură greşită rezultând într-o cădere tragică în dizgraţie", 
spun creatorii. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala 
George Constantin. 
 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveştile sale să fie jucate 
în toate colţurile lumii şi să poată fi adaptate oricărui spaţiu şi timp. Poate cea mai 
cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo şi Julieta, ajunge din 
Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producţie a 
Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala 
Horia Lovinescu). Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi 
gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalţi. 

 
Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 

Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuţi regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot în 
cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard al 
III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internaţional, în ultimii 12 
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ani, prin producţii inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee 
Williams. 

 
Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-

un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. Un 
spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violenţă, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situaţia politică 
haotică şi imprevizibilă din prezent. 
 

Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. De neratat acest tur de forţă impresionant al actorului Brett Brown, 
care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, BBC şi Opera din Australia. 
"Planeta Shakespeare" se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, producţie Q 
Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala Horia 
Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în The 
Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-
un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American. Spectacolul este câştigător al Premiului pentru Cele mai bune versuri 
şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul Fringe de la 
Edinburgh, 2012. 
 

Preţurile speciale ale biletelor: 32,40 lei şi 20.52 lei (*elevi şi studenţi: 
17,28 lei) 

Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la 
agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 
 

 
 

Sursa: amosnews.ro 
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5. NEWS.ro 
din data de 11 Aprilie 2018, ora 16:31 

https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-2018-va-
fi-lansat-pe-27-aprilie-de-teatrul-nottara-din-bucuresti-
1922403111402018041618060048 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard 2018 va fi lansat pe 27 aprilie de Teatrul 
Nottara din Bucureşti 

 

 
„Othello Remix” (Foto: Teatrul Nottara) 

 
Festivalul FEST(in) pe Bulevard 2018 va fi lansat pe 27 aprilie de Teatrul 

Nottara din Bucureşti şi se va desfăşura în trei etape, ultima dintre acestea urmând 
să se încheie pe 22 noiembrie. Evenimentul, aflat la cea de-a şasea ediţie, va 
include spectacole care vor fi susţinute de echipe de teatru invitate din Regatul 
Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia şi Statele Unite ale Americii. 
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Prima etapă a evenimentului FEST(in) pe Bulevard se va desfăşura între 27 
aprilie şi 6 mai. Aceasta reprezintă secţiunea „Planeta Shakespeare” (cu invitaţi 
de onoare), organizată în parteneriat cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din 
Craiova şi cu Fundaţia „Shakespeare”. 
 

În această perioadă, pe cele două scene ale Teatrului Nottara se vor juca 
şase spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului 
„Shakespeare” - cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia 
(Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi 
o producţie a Teatrului Nottara. 
 

Între 12 şi 21 octombrie se va desfăşura cea de-a doua etapă a 
evenimentului - secţiuni de tradiţie, iar ultima etapă a festivalului, Secţiunea 
MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare cu Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor), va avea loc pe 21 şi 22 noiembrie. 
 

Secţiunea „Planeta Shakespeare” va fi deschisă de spectacolul „Mult 
zgomot pentru nimic” (Teatrul Nottara), una dintre primele comedii ale lui 
Shakespeare, în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, de la ora 19.00, Sala „Horia 
Lovinescu”. 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, va veni 
cu o abordare modernă a poveştii din „A douăsprezecea noapte,” în regia lui Kelly 
Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi cu o distribuţie formată din şase actori, 
spectacolul îmbină muzica acustică şi limbajul vorbit, explorând numeroasele 
faţete ale primei iubiri. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 19.00, 
la Sala „George Constantin”. 
 

Spectacolul „Romeo şi Julieta”, o producţie a Mokwha Repertory Company 
din Seul, Coreea de Sud, în regia lui Oh Tae Suk, va fi jucat pe 29 aprilie, de la 
ora 19.00, la Sala „Horia Lovinescu”. Spectacolul conţine elemente de arte 
marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se adresează permanent publicului, 
niciodată unii celorlalţi. 
 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul „Macbeth”, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei 
mai cunoscuţi regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot 
în cadrul Festivalului „Shakespeare”, în 2014, cu spectacolul „Tragedia lui 
Richard al III-lea”. 
 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
Spectcolul „Henric al V-lea” este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala 
„George Constantin”.  
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„Planeta Shakespeare” se va încheia cu „Othello Remix” de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala 
„Horia Lovinescu”. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, acest spectacol aduce 
povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se 
lasă atrase de Visul American.  
 

Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la 
agenţia de bilete a Teatrului Nottara. Preţurile biletelor sunt de 32,4 lei şi 20.52 
lei, iar pentru elevi şi studenţi, de 17,28 lei. 

 
 
 

 
de: Ana Maria Anitoiu 
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6. Newslist.ro 
din data de 11 Aprilie 2018, ora 15:00 

https://newslist.ro/teatrul-nottara-lanseaza-festin-pe-bulevard-2018-
invitat-de-onoare-planeta-shakespeare/ 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard 2018! Invitat de onoare: 
„Planeta Shakespeare” 

 

 
 
 

Începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard. Ca o premiera, în acest an festivalul are un invitat special. Teatrul 
de pe Bulevardul Magheru va găzdui șase spectacole selecționate în cadrul celei 
de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa 
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(Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și 
Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. În acest an, Fest(in) 
pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta 
Shakespeare”(Invitați de onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; 12 – 21 oct.: Fest(in) pe 
Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 21 – 22 noiembrie: Secțiunea 
MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare cu Administrația Națională a 
Penitenciarelor). 
 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Compania 
Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu o abordare 
îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A douăsprezecea 
noapte, în regia lui Kelly Hunter. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la 
ora 19.00, la Sala George Constantin. Poate cea mai cunoscută poveste de 
dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena 
Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție a Mokwha Repertory 
Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). 
Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 
 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuți regizori sud-africani. Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va 
întruchipa pe Henric al V-lea, într-un one-man show semnat de Philip Parr, 
producție a companiei Parrabbola. Un spectacol actual, căci această poveste 
shakespeariană despre ascensiunea la putere, violență, camaraderie, 
responsabilitate se reflectă în situația politică haotică și imprevizibilă din prezent. 
Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. „Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala 
Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în 
The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei 
într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American. Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi 
la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 
 

Sursa: jurnalul.ro 
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7. Jurnalul.ro 
din data de 11 Aprilie 2018, ora 14:53 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-lanseaza-fest-in-pe-
bulevard-2018-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare-771703.html 
 

 
 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard 2018! Invitat de onoare: 
„Planeta Shakespeare” 

 

 
 
 

Începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard. Ca o premiera, în acest an festivalul are un invitat special. Teatrul 
de pe Bulevardul Magheru va găzdui șase spectacole selecționate în cadrul celei 
de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa 
(Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și 
Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. În acest an, Fest(in) 
pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea”Planeta 
Shakespeare”(Invitați de onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; 12 – 21 oct.: Fest(in) pe 
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Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 21 – 22 noiembrie: Secțiunea 
MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare cu Administrația Națională a 
Penitenciarelor). 
 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Compania 
Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu o abordare 
îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A douăsprezecea 
noapte, în regia lui Kelly Hunter. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la 
ora 19.00, la Sala George Constantin. Poate cea mai cunoscută poveste de 
dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena 
Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție a Mokwha Repertory 
Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). 
Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 
 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuți regizori sud-africani. Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va 
întruchipa pe Henric al V-lea, într-un one-man show semnat de Philip Parr, 
producție a companiei Parrabbola. Un spectacol actual, căci această poveste 
shakespeariană despre ascensiunea la putere, violență, camaraderie, 
responsabilitate se reflectă în situația politică haotică și imprevizibilă din prezent. 
Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. „Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala 
Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în 
The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei 
într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American.  

 
 

Sursa: jurnalul.ro 
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8. România News 
din data de 11 Aprilie 2018 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1456441 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard 2018! Invitat de onoare: 
„Planeta Shakespeare” 

 

 
 
 

Începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard. Ca o premiera, în acest an festivalul are un invitat special. Teatrul 
de pe Bulevardul Magheru va găzdui șase spectacole selecționate în cadrul celei 
de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa 
(Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și 
Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. În acest an, Fest(in) 
pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta 
Shakespeare”(Invitați de onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; 12 – 21 oct.: Fest(in) pe 
Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 21 – 22 noiembrie: Secțiunea 
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MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare cu Administrația Națională a 
Penitenciarelor). 
 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Compania 
Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu o abordare 
îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A douăsprezecea 
noapte, în regia lui Kelly Hunter. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la 
ora 19.00, la Sala George Constantin. Poate cea mai cunoscută poveste de 
dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena 
Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție a Mokwha Repertory 
Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). 
Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 
 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuți regizori sud-africani. Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va 
întruchipa pe Henric al V-lea, într-un one-man show semnat de Philip Parr, 
producție a companiei Parrabbola. Un spectacol actual, căci această poveste 
shakespeariană despre ascensiunea la putere, violență, camaraderie, 
responsabilitate se reflectă în situația politică haotică și imprevizibilă din prezent. 
Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. „Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala 
Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în 
The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei 
într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American.  

 
 

Sursa: jurnalul.ro 
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9. Ziare-pe-net 
din data de 11 Aprilie 2018 

https://www.ziare-pe-net.ro/stiri/teatrul-nottara-lanseaza-fest-in-
pe-bulevard-2018-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare-
5854844.html 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard 2018! Invitat de onoare: 
„Planeta Shakespeare” 

 

 
 
 

Începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard. Ca o premiera, în acest an festivalul are un invitat special. Teatrul 
de pe Bulevardul Magheru va găzdui șase spectacole selecționate în cadrul celei 
de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa 
(Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și 
Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. În acest an, Fest(in) 
pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta 
Shakespeare”(Invitați de onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; 12 – 21 oct.: Fest(in) pe 
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Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 21 – 22 noiembrie: Secțiunea 
MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare cu Administrația Națională a 
Penitenciarelor). 
 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Compania 
Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu o abordare 
îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A douăsprezecea 
noapte, în regia lui Kelly Hunter. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la 
ora 19.00, la Sala George Constantin. Poate cea mai cunoscută poveste de 
dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena 
Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție a Mokwha Repertory 
Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). 
Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 
 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuți regizori sud-africani. Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va 
întruchipa pe Henric al V-lea, într-un one-man show semnat de Philip Parr, 
producție a companiei Parrabbola. Un spectacol actual, căci această poveste 
shakespeariană despre ascensiunea la putere, violență, camaraderie, 
responsabilitate se reflectă în situația politică haotică și imprevizibilă din prezent. 
Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. „Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala 
Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în 
The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei 
într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American.  

 
 

Sursa: jurnalul.ro 
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10. AGERPRES 
din data de 11 Aprilie 2018, ora 14:54 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/04/11/spectacole-selectate-
la-festivalul-shakespeare-jucate-pe-scena-teatrului-nottara-intre-
27-aprilie-si-6-mai--88702 
 

 
 
 

Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare - jucate pe scena 
Teatrului Nottara, între 27 aprilie şi 6 mai 

 
 

Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena 
Teatrului Nottara, în perioada 27 aprilie - 6 mai, în cadrul Fest(in) pe Bulevard, 
informează un comunicat al instituţiei de spectacole, transmis miercuri 
AGERPRES. 
 
  În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie - 6 mai - Secţiunea "Planeta Shakespeare", 
în parteneriat cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 12 - 21 octombrie - secţiunile "de tradiţie" ale Fest(in) pe Bulevard; 
21 - 22 noiembrie - Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 



 26 

 
 
  Astfel, în perioada 27 aprilie - 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Secţiunea este deschisă de spectacolul "Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19,00, la Sala "Horia 
Lovinescu". 
 
  Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din "A 
douăsprezecea noapte", în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 
 
  O montare a piesei "Romeo şi Julieta", din Coreea de Sud, în regia lui Oh 
Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala "Horia Lovinescu" a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 
 
 
  Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin", spectacolul "Macbeth", în regia lui Fred Abrahamse. 
 
 
  Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
 
 
  "Henric al V-lea" este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin" de la Nottara. 
 
 
  "Planeta Shakespeare" se încheie cu "Othello Remix" de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala "Horia Lovinescu". O adaptare pe ritmuri de hip-hop, "Othello Remix" aduce 
povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se 
lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 
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  Preţurile biletelor sunt de 32,40 lei şi 20,52 lei, elevii şi studenţii 
beneficiind de tariful de 17,28 lei. 
 

 
 

de: Oana Ghiţă 
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11. Știri pe scurt 
din data de 11 Aprilie 2018, ora 14:54 

http://www.stirilepescurt.ro/spectacole-selectate-la-festivalul-
shakespeare-jucate-pe-scena-teatrului-nottara-intre-27-aprilie-si-6-
mai/ 
 

 
 
 

Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare - jucate pe scena Teatrului 
Nottara, între 27 aprilie şi 6 mai 

 
Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena 

Teatrului Nottara, în perioada 27 aprilie - 6 mai, în cadrul Fest(in) pe Bulevard, 
informează un comunicat al instituţiei de spectacole, transmis miercuri 
AGERPRES. 
 
  În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie - 6 mai - Secţiunea "Planeta Shakespeare", 
în parteneriat cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 12 - 21 octombrie - secţiunile "de tradiţie" ale Fest(in) pe Bulevard; 
21 - 22 noiembrie - Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 
 
  Astfel, în perioada 27 aprilie - 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
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Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Secţiunea este deschisă de spectacolul "Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19,00, la Sala "Horia 
Lovinescu". 
 
  Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din "A 
douăsprezecea noapte", în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 
 
  O montare a piesei "Romeo şi Julieta", din Coreea de Sud, în regia lui Oh 
Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala "Horia Lovinescu" a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 
 
 
  Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin", spectacolul "Macbeth", în regia lui Fred Abrahamse. 
 
 
  Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
 
 
  "Henric al V-lea" este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin" de la Nottara. 
 
 
  "Planeta Shakespeare" se încheie cu "Othello Remix" de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala "Horia Lovinescu". O adaptare pe ritmuri de hip-hop, "Othello Remix" aduce 
povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se 
lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 
 
  Preţurile biletelor sunt de 32,40 lei şi 20,52 lei, elevii şi studenţii 
beneficiind de tariful de 17,28 lei. 

Sursa: agerpres.ro 
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12. Romania-Insider 
din data de 12 Aprilie 2018 

https://www.romania-insider.com/international-theater-companies-
bucharest/ 
 

 
 

International theater companies come to Bucharest festival 
 
 

 
 

The 2018 edition of FEST(in) pe Bulevard festival will start on April 27 at 
the Nottara Theater in Bucharest,and will be split into three parts. 
 

Now in its sixth edition, the event will bring international theater companies 
to the Romanian capital, from UK, South Korea, South Africa, Australia, and the 
US. 
 

The first part focuses of the Planeta Shakespeare (The Shakespeare Planet) 
section of the festival, and will be organized between April 27 and May 6, in 
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partnership with Marin Sorescu National Theater in Craiova and the Shakespeare 
Foundation, according to local News.ro. 

 
During this period, a total of six theater productions selected for the ninth 

edition of the Shakespeare Festival will be played on the two stages of the Nottara 
Theater, namely five guest productions from Europe (UK), Asia (South Korea), 
Africa (South Africa), Australia and the US, and one of the Nottara Theater. 

 
The second part of the festival is scheduled for the period October 12-21, 

while the third part will be organized on November 21-22. 
 

Tickets for the festival’s events can be purchased at Nottara.ro, 
Festinpebulevard.ro, or the ticket office of the Nottara Theater. 
 
 (opening photo: Festin pe Bulevard; photo by Ciprian Nicolae Duica) 
 
 

 
 

de: Irina Marica 
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13. Feedler.ro 
din data de 11 Aprilie 2018 

http://www.feedler.ro/feed/7730062--spectacole-selectate-la-
festivalul-shakespeare-pe-scena-teatrului-nottara 
 

 
 

Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare jucate pe scena Teatrului 
Nottara intre 27 aprilie si 6 mai 

 
Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena 

Teatrului Nottara, în perioada 27 aprilie - 6 mai, în cadrul Fest(in) pe Bulevard, 
informează un comunicat al instituţiei de spectacole, citat de Agerpres. 
 
 
  În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie - 6 mai - Secţiunea "Planeta Shakespeare", 
în parteneriat cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 12 - 21 octombrie - secţiunile "de tradiţie" ale Fest(in) pe Bulevard; 
21 - 22 noiembrie - Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 
 
 
  Astfel, în perioada 27 aprilie - 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
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  Secţiunea este deschisă de spectacolul "Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19,00, la Sala "Horia 
Lovinescu". 
 
  Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din "A 
douăsprezecea noapte", în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 
 
 
  O montare a piesei "Romeo şi Julieta", din Coreea de Sud, în regia lui Oh 
Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala "Horia Lovinescu" a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 
 
 
  Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin", spectacolul "Macbeth", în regia lui Fred Abrahamse. 
 
 
  Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
 
  "Henric al V-lea" este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin" de la Nottara. 
 
 
  "Planeta Shakespeare" se încheie cu "Othello Remix" de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala "Horia Lovinescu". O adaptare pe ritmuri de hip-hop, "Othello Remix" aduce 
povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se 
lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 
 
 
  Preţurile biletelor sunt de 32,40 lei şi 20,52 lei, elevii şi studenţii 
beneficiind de tariful de 17,28 lei. 
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  Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la 
agenţia de bilete a Teatrului Nottara, anunţă instituţia de spectacole. 
 
 

 
 

Sursa: HotNews 
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14. Informația Zilei 
din data de 12 Aprilie 2018 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/spectacole-selectate-la-
festivalul-shakespeare-jucate-pe-scena-teatrului-nottara-intre-27-
aprilie-si-6-mai/ 
 

 
 

Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare – jucate pe scena 
Teatrului Nottara, între 27 aprilie şi 6 mai 

 

 
Intrarea Teatrului Nottara 

 
Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena 

Teatrului Nottara, în perioada 27 aprilie – 6 mai, în cadrul Fest(in) pe 
Bulevard, informează un comunicat al instituţiei de spectacole, transmis 
miercuri AGERPRES. 
 

În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai – Secţiunea „Planeta Shakespeare”, 
în parteneriat cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi cu Fundaţia 
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Shakespeare; 12 – 21 octombrie – secţiunile „de tradiţie” ale Fest(in) pe Bulevard; 
21 – 22 noiembrie – Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 

 
Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 

Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
 

Secţiunea este deschisă de spectacolul „Mult zgomot pentru nimic” (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19,00, la Sala „Horia 
Lovinescu”. 
 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din „A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 

 
O montare a piesei „Romeo şi Julieta”, din Coreea de Sud, în regia lui Oh 

Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala „Horia Lovinescu” a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 

 
Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 

Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin”, spectacolul „Macbeth”, în regia lui Fred Abrahamse. 

 
Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-

un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
 

„Henric al V-lea” este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin” de la Nottara. 
 

„Planeta Shakespeare” se încheie cu „Othello Remix” de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala „Horia Lovinescu”. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, „Othello Remix” 
aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care 
personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 
 

                                                                   de: Vasile Andreica 
 



 37 

15. Portal-ro 
din data de 12 Aprilie 2018, ora 08:52 

http://portal-ro.com/postlocal/spectacole-selectate-la-festivalul-
shakespeare-jucate-pe-scena-teatrului-nottara-/ 
 

 
 

Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare – jucate pe scena 
Teatrului Nottara, între 27 aprilie şi 6 mai 

 

 
Intrarea Teatrului Nottara 

 
Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena 

Teatrului Nottara, în perioada 27 aprilie – 6 mai, în cadrul Fest(in) pe 
Bulevard, informează un comunicat al instituţiei de spectacole, transmis 
miercuri AGERPRES. 
 

În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai – Secţiunea „Planeta Shakespeare”, 
în parteneriat cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 12 – 21 octombrie – secţiunile „de tradiţie” ale Fest(in) pe Bulevard; 



 38 

21 – 22 noiembrie – Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 

 
Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 

Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
 

Secţiunea este deschisă de spectacolul „Mult zgomot pentru nimic” (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19,00, la Sala „Horia 
Lovinescu”. 
 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din „A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 

 
O montare a piesei „Romeo şi Julieta”, din Coreea de Sud, în regia lui Oh 

Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala „Horia Lovinescu” a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 

 
Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 

Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin”, spectacolul „Macbeth”, în regia lui Fred Abrahamse. 

 
Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-

un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
 

„Henric al V-lea” este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin” de la Nottara. 
 

„Planeta Shakespeare” se încheie cu „Othello Remix” de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala „Horia Lovinescu”. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, „Othello Remix” 
aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care 
personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 

 
Sursa:informatiazilei.ro 
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16. Ziar.com 
din data de 11 Aprilie 2018 

https://www.ziar.com/news=11503953 
 

 
Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard 2018! Invitat de 

onoare: „Planeta Shakespeare” 
 

 
 

Începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard. Ca o premiera, în acest an festivalul are un invitat special. Teatrul 
de pe Bulevardul Magheru va găzdui șase spectacole selecționate în cadrul celei 
de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa 
(Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și 
Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. În acest an, Fest(in) 
pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta 
Shakespeare”(Invitați de onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; 12 – 21 oct.: Fest(in) pe 
Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 21 – 22 noiembrie: Secțiunea 
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MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare cu Administrația Națională a 
Penitenciarelor). 
 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Compania 
Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu o abordare 
îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A douăsprezecea 
noapte, în regia lui Kelly Hunter. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la 
ora 19.00, la Sala George Constantin. Poate cea mai cunoscută poveste de 
dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena 
Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție a Mokwha Repertory 
Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). 
Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 
 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuți regizori sud-africani. Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va 
întruchipa pe Henric al V-lea, într-un one-man show semnat de Philip Parr, 
producție a companiei Parrabbola. Un spectacol actual, căci această poveste 
shakespeariană despre ascensiunea la putere, violență, camaraderie, 
responsabilitate se reflectă în situația politică haotică și imprevizibilă din prezent. 
Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. „Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala 
Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în 
The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei 
într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American. 

 
 
 
 
 

Sursa: antena3.ro 
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17. Pescurt.ro 
din data de 11 Aprilie 2018 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/teatrul-nottara-lanseaza-festin-pe-
bulevard-2018-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare_11-04-
2018_12918754 
 

 
 

 
Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard 2018! Invitat de 

onoare: „Planeta Shakespeare” 
 

 
 

Începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard. Ca o premiera, în acest an festivalul are un invitat special. Teatrul 
de pe Bulevardul Magheru va găzdui șase spectacole selecționate în cadrul celei 
de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa 
(Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și 
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Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. În acest an, Fest(in) 
pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta 
Shakespeare”(Invitați de onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; 12 – 21 oct.: Fest(in) pe 
Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 21 – 22 noiembrie: Secțiunea 
MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare cu Administrația Națională a 
Penitenciarelor). 
 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Compania 
Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu o abordare 
îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A douăsprezecea 
noapte, în regia lui Kelly Hunter. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la 
ora 19.00, la Sala George Constantin. Poate cea mai cunoscută poveste de 
dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena 
Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție a Mokwha Repertory 
Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). 
Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 
 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuți regizori sud-africani. Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va 
întruchipa pe Henric al V-lea, într-un one-man show semnat de Philip Parr, 
producție a companiei Parrabbola. Un spectacol actual, căci această poveste 
shakespeariană despre ascensiunea la putere, violență, camaraderie, 
responsabilitate se reflectă în situația politică haotică și imprevizibilă din prezent. 
Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. „Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala 
Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în 
The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei 
într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American.  
 

 
Sursa: antena3.ro 
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18. Radio România Cultural 

din data de 11 Aprilie 2018 

https://radioromaniacultural.ro/teatrul-nottara-lanseaza-festin-pe-
bulevard-editia-a-vi-a-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare/ 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 
– Invitat de onoare: „Planeta Shakespeare” 

 

 
 
• Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, lansează cea de-a șasea 

ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 
• În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 
• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta Shakespeare” (Invitați de onoare); în 

parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu 
Fundația Shakespeare; 



 44 

• 12 – 21 oct.: Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 
 
Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai 2018, pe cele două scene ale Teatrului 

Nottara se vor juca șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-a ediții a 
Festivalului Shakespeare– cinci producții invitate din: Europa (Marea Britanie), 
Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite ale 
Americii și o producție a Teatrului Nottara. 
 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia 
Lovinescu. „Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui 
Shakespeare; în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, 
leagă prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. 
Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, un fir tragic, un fir comic-
popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi strălucitor, 
cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o lucrătură densă, 
de viaţă palpitantă”, spune regizoarea, care își dorește ca publicul să plece de la 
spectacol „cu o scânteie de bucurie în suflet”. 
 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A 
douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă și 
cu o distribuție formată din șase actori, spectacolul îmbină muzica acustică și 
limbajul vorbit, explorând numeroasele fațete ale primei iubiri. „Povestea noastră 
vorbește despre nebunia iubirii și despre nevoia umană profundă de muzică, și, pe 
măsură ce poveștile de dragoste se conturează, o festă aparent nevinovată ia o 
turnură greșită rezultând într-o cădere tragică în dizgrație”, spun creatorii. 
Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala George 
Constantin. 
 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveștile sale să fie jucate 
în toate colțurile lumii și să poată fi adaptate oricărui spațiu și timp. Poate cea mai 
cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din 
Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție a 
Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, 
Sala Horia Lovinescu). Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual 
și gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 

 
Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse 

& Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei 
mai cunoscuți regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot 
în cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard 
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al III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internațional, în ultimii 
12 ani, prin producții inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee 
Williams. 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, 
într-un one-man show semnat de Philip Parr, producție a companiei Parrabbola. 
Un spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violență, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situația politică 
haotică și imprevizibilă din prezent.      
          

 Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. De neratat acest tur de forță impresionant al actorului Brett Brown, 
care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, BBC și Opera din Australia. 

 
„Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, producţie 

Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala 
Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în 
The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei 
într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American. Spectacolul este câștigător al Premiului pentru Cele mai bune versuri 
şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul Fringe de la 
Edinburgh, 2012. 

 
 
 
 

Sursa: Radio România cultural 
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19. Cotidianul 

din data de 13 Aprilie 2018 

https://www.cotidianul.ro/boroghina-352325-2/ 
 

 
 

„Festivalul Shakespeare nu va putea aşeza singur vremurile la 
loc” 

 

 
Emil Boroghină, fondatorul Festivalului Internaţional Shakespeare de la Craiova 

Înainte de a bate gongul celebrului Festival Internaţional Shakespere de la 
Craiova, am avut bucuria de a mă întâlni cu directorul fondator al acestui 
festival, Emil Boroghină. Acesta şi-a găsit câteva momente să ne vorbească 
despre teatru, despre Planeta Shakespeare, despre aventura personală a 
întemeierii acestui festival. 

Cea de a 11-a ediţie a Festivalului Internațional Shakespeare aduce la Craiova 
peste 25 de spectacole din 13 țări precum: Polonia, Marea Britanie, Coreea de 
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Sud, Africa de Sud, România, Belgia, Franța, Japonia, Australia, Canada, Brazilia 
sau SUA. 

Având o binemeritată notorietate naţională şi internaţională, considerat a fi unul 
dintre cele mai importante festivaluri tematice ale Europei și printre cele mai 
importante Festivaluri Shakespeare ale lumii, ediția din 2018 a Festivalului 
Internațional Shakespeare se desfășoară în perioada 23 aprlie – 6 mai 2018 la 
Craiova sub genericul Planeta Shakespeare. 

 
Sonetele lui Shakespeare trebuie citite şi recitite ca şi Biblia 

Aţi fondat şi aţi construit Festivalul Shakespeare care a fost şi gazdă a Premiului 
Europa pentru Teatru. Cum a luat naştere acest festival care a reuşit de-a lungul 
anilor să aducă montări strălucitoare din întreaga lume, cât şi nume de regizori 
celebri? De ce Craiova sub steaua Shakespeare? 

Printr-o şansă ce ţine de miracol, Teatrul Naţional din Craiova a fost invitat 
de Frank Dunlop, directorul Festivalului Internaţional de la Edinburgh, în urma 
vizionării mai multor excelente spectacole româneşti, la această cea mai celebră 
manifestare culturală a lumii. 

După ştiinţa noastră, era pentru prima dată când un spectacol din România era 
prezentat în secţiunea oficială. Participând într-o companie extrem de selectă, 
Naţionalul din Craiova a primit atunci pentru Ubu Rex cu scene din Macbeth al 
lui Silviu Purcărete, cea mai importantă distincţie obţinută vreodată de un teatru 
românesc, Premiul Criticii, atribuit aşa cum s-a menţionat în motivaţie, „de cei 
peste 100 de jurnalişti din ţară (n.n. Marea Britanie) şi din străinătate, acreditaţi 
oficial la Festivalul Internaţional Edinburgh 1991.” 

După această uluitoare izbândă, obţinută la prima noastră ieşire peste hotare, am 
fost contactaţi de alte festivaluri internaţionale de recunoscut prestigiu, sau le-am 
contactat noi. 

La nici câteva luni după Edinburgh eram invitaţi la Festivalul Theeaterformen 
’91 de la Braunschweig, un festival al elitelor cu numai patru spectacole a trei 
regizori europeni dintre cei mai cunoscuţi, Lev Dodin, Andrzej Wajda şi George 
Tabori şi un al patrulea laureat la Edinburgh…Silviu Purcărete. 
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Acolo, la Braunschweig, a încolţit gândul de a organiza în România un festival 
asemănător, la care să invităm în timp spectacole ale celor mai importanţi regizori 
ai lumii. 

Acest gând, păstrat la început numai pentru mine, l-am făcut cunoscut peste o 
jumătate de an, în mai 1992, cu ocazia prezenţei noastre cu Titus Andronicus la 
Teatrul The Globe din Tokyo. 

Peste doi ani debuta Craiova Shakespeare Festival, salutat cu entuziasm de 
presa românească şi de cea din străinătate, la prima ediţie, inaugurată cu 
antologicul spectacol Cum vă place al lui Declan Donnellan, participând un 
număr important de invitaţi din Marea Britanie, directori de teatre şi festivaluri, 
critici de teatru şi jurnalişti dintre cei mai cunoscuţi. 

 
Laureaţii Premiului Criticii 2016, Emil Boroghină şi Ion Caramitru 

Îmi aduc aminte cum în urmă cu doi ani, la ultima ediţie a acestui prestigios 
festival, intitulată „Shakespeare pentru eternitate”, a adus la Craiova regizori 
celebri precum Thomas Ostermeier, cu Richard al III-lea, pe Yukio 
Ninagawa cu Richard al II-lea, Romeo Castelucci cu Iulius Cezar, Luk 
Perceval cu Macbeth… Dar şi renumiţi critici de teatru, istorici, shakespearologi. 

Spuneam puţin mai înainte că unul din principalele obiective ale Festivalului a 
fost de a aduce la Craiova spectacole create de cât mai mulţi dintre marii regizori 
ai lumii, reuşind acest lucru, în majoritatea cazurilor aceştia prezentându-şi pentru 
prima dată spectacolele în România. 

Oamenii de teatru români şi numeroşii invitaţi din străinătate au avut astfel 
prilejul, dar şi privilegiul de a urmări în direct  spectacole ale lui Peter Brook, 
Eugenio Barba, Robert Wilson, Lev Dodin, Declan Donnellan, Eimuntas 
Nekrosius, Elizabeth Le Compte, Thomas Ostermeier, Oskaras Korsunovas, 
Edward Hall, Romeo Castellucci, Luc Perceval, Yuri Butusov, Lee Youn Taek, 
Yukio Ninagawa şi mulţi, mulţi alţii. 

Dacă cineva îşi închipuie că aceşti mari creatori au fost convinşi cu uşurinţă să-şi 
deplaseze spectacolele în România, se înşală. 
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Este foarte greu, aproape imposibil să determini un mare teatru al lumii să-şi 
întrerupă activitatea la sediu pentru o săptămână sau două, într-o perioadă atât de 
plină cum este, de regulă, sfârşitul lunii aprilie şi începutul lui mai. 

Şi totuşi…insistenţa noastră fără de limite a  produs efectul dorit. 

Corespondenţa cu Yukio Ninagawa pentru a-l convinge să aducă unul din 
spectacolele sale la Craiova a început în anul 2007 şi s-a materializat de-abia în 
2016. 

E drept că a meritat această aşteptare. Yukio Ninagawa, care iniţial intenţionase 
să aducă Hamlet, după vizionarea înregistărilor cu oportunităţile scenei mari a 
Teatrului Naţional din Craiova, a decis să monteze special pentru Festivalul 
Shakespeare Richard al II-lea, ultima sa creaţie înainte de dispariţia fizică, cel 
de-al 32-lea spectacol al marelui regizor nipon, care a visat la realizarea unei 
integrale Shakespeare. 

Cel de-al doilea mare obiectiv al Festivalului Shakespeare de la Craiova a 
fost legat de componenta ştiinţifică, academică, realizarea Sesiunilor de 
shakespeareologie, sub patronajul Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de 
Teatru şi a Conferinţelor Internaţionale Shakespeare, în colaborare 
cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare. 

Asocierea Festivalului cu cele două foruri internaţionale a fost deosebit de 
benefică, la Festival participând şi susţinând comunicări critici şi istorici de teatru, 
precum şi shakespeareologi cunoscuţi în întreaga lume. 

 
Scenă din Richard al III-lea, spectacol al National Theatre din Beijing 

V-aş ruga să faceţi o trecere în revistă a ediţiilor trecute. Care au fost 
participările internaţionale care v-au rămas în suflet? 

Pentru noi toate ediţiile de până acum au fost la fel de importante, începând cu 
cea din 1994 şi acel celebru Cum vă place al lui Declan Donnellan, alături 
de Titus Andronicus şi Ubu Rex cu scene din Macbeth, marile spectacole ale 
lui Silviu Purcărete, continuând cu celelalte ediţii derulate până în 2006, an 
bornă în existenţa Festivalului. 

În 1997 Teatrul Naţional Craiova prezenta un minunat Hamlet în regia 
lui Tompa Gabor, Teatrul Naţional din Ljubljana Hamlet al lui Janez Pipan, 
precum şi excelentul Troilus şi Cresida al Teatrului Municipal din Belgrad. 
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Din anul 2000 îmi vin acum în minte radicalul Timon din Atena al lui Mihai 
Măniuţiu, romanticul Romeo şi Julieta al lui Laszlo Bocsardi, dar şi Richard 
al III-lea de la Teatrul Wybrzeze din Gdansk, iar din 2003 Hamlet, acel spectacol 
testamentar al lui Vlad Mugur, uluitorul Richard al III-lea al lui Rimas 
Tuminas de la Teatrul Naţional din Vilnius şi un excelent Visul unei nopţi de 
vară din Slovenia, de la Nova Goritzia. 

Spuneam că 2006 poate fi considerat un an bornă pentru Craiova Shakespeare 
Festival, marcând începutul ediţiilor tematice: în 2006, Spectacole 
shakespeareene în viziuni paralele, în 2008, Mari regizori, mari spectacole, 
mari teatre ale Europei şi ale lumi, Constelaţia Hamlet în 2010, ediţie dedicată 
în totalitate – spectacole, conferinţe, ateliere studenţeşti, expoziţii, lansări de carte 
etc. – celui mai important text al literaturii dramatice universale, „capodopera 
capodoperelor”, în 2012, Lumea-ntreagă e o scenă, în 2014 Shakespeare al 
tuturor, în 2016 Shakespeare pentru eternitate, iar acum, în 2018, Planeta 
Shakespeare. Acest ciclu se va încheia în 2020, cu ediţia purtând 
titulatura William Shakespeare-Universalul. 

 
William Shakespeare 

Din anul 2006 sesiunile ştiinţifice de comunicări, începute în 1994, continuate 
după aceea în 1997, cu prezenţa şi aportul lui John Elsom şi apoi al lui George 
Banu, cei doi preşedinţi executivi ai Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de 
Teatru, în organizarea A I C T – Secţia Română, trec sub patronajul direct al 
Asociaţiei, al Preşedinţilor Executivi Ian Herbert, Yun Cheol Kim, Margareta 
Sorensen, al secretarului general Michel Vais şi secretarului general 
adjunct Octavian Saiu. 

Aş mai adăuga că 2006 înseamnă şi prima prezenţă la Craiova a lui Sir Stanley 
Wells, Preşedinte al Shakespeare Birthplace Trust, editor general al ediţiei 
Oxford a Operelor complete ale lui William Shakespeare, probabil cel mai 
important shakespeareolog al lumii în viaţă, alături de Paul Edmondson, unul din 
principalii săi colaboratori, urmând apoi alţi membri marcanţi ai Asociaţiei 
Europene de Cercetare Shakespeare precum Michael Dobson, actualul director 
al Institutului Internaţional Shakespeare de la Stratford upon Avon, Michael 
Hattaway, Lawrence Guntner, Boika Sokolova sau Nicoleta Cinpoes. 
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Şi tot în 2006, la invitaţia Primăriei Capitalei şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, o parte dintre marile spectacole au fost prezentate şi la 
Bucureşti, în organizarea ARCUB, devenit până în anul 2014 inclusiv, co-
organizator al Festivalului Internaţional Shakespeare. 

Încercând să rememorez acum o parte dintre cele mai importante spectacole ale 
ediţiilor desfăşurate în perioada 2006-2016, amintesc A douăsprezecea noapte a 
lui Declan Donnellan, co-producţie realizată de Festivalul Cehov de la Moscova 
şi Compania britanică „Cheek by Jowl”, Cum doriţi sau Noaptea de la spartul 
târgului de la Teatrul Naţional Craiova şi Troilus şi Cresida de la 
Teatrul „Katona Joszef” din Budapesta ale lui Silviu Purcărete, Visul unei 
nopţi de vară al lui Oskaras Korsunovas şi pentru mulţi, revelaţia ediţiei 
2006, Poveste de iarnă de la Teatrul Ryutopia din Niigata, în regia lui Yoshihiro 
Kurita. 

Ediţia din 2008, Mari regizori, mari spectacole, mari teatre ale lumii, alături 
de Regele Lear de la Malîi Teatre din Sankt Petersburg al lui Lev Dodin, 
de Troilus şi Cresida al lui Declan Donnellan de la „Cheek by 
Jowl”  şi Măsură pentru măsură al lui Silviu Purcărete de la Teatrul Naţional 
din Craiova, a însemnat şi prima prezenţă în România a lui Eimuntas 
Nekrosius şi Meno Fortas din Vilnius, cu Trilogia shakespeariană – Hamlet, 
Macbeth, Othello, dar şi a lui Robert Wilson, pentru care, pentru a-l aduce 
cu Femeia mării, am creat o secţiune specială, „spectacol prezentat în afara 
programului shakespearian”, la care am mai alăturat şi Marele Inchizitor de 
la Bouffes du Nord din Paris, în direcţia de scenă a legendarului Peter Brook, 
patriarhul regiei mondiale. 

Ediţia din 2010, probabil cea mai cutezătoare dintre toate, Constelaţia Hamlet, a 
reunit printre atâtea altele excepţionalele spectacole cu Hamlet ale lui Thomas 
Ostermeier de la Schaubuhne din Berlin şi al Elizabethei le Compte şi 
celebrului teatru de avangardă american Wooster Group din New 
York, Hamlet realizat de cunoscutul om de teatru american Richard 
Schechner la Shanghai, al lui Oskaras Korsunovas şi Teatrului Municipal din 
Vilnius, dar şi extraordinarul Hamlet coreean al lui Lee Youn Taek. 

Un moment special l-a constituit dialogul scenic purtat între marele actor Michael 
Pennington de la Royal Shakespeare Company şi Ion Caramitru, doi dintre cei 
mai străluciţi interpreţi din toate timpurile ai rolului Hamlet, în memorabilele 
spectacole de la R S C  şi Teatrul Bulandra. 

Festivalul 2012 debutează cu Sonetele lui Shakespeare de la Berliner 
Ensemble al lui Robert Wilson, despre care unul din criticii de teatru prezenţi la 
Craiova scria că este „cel mai frumos şi tulburător spectacol pe care l-a văzut 
vreodată”, urmat de fascinantul O furtună de la Teatrul Naţional din Craiova al 
lui Silviu Purcărete, de emoţionantul Romeo şi Julieta al lui Oskaras 
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Korsunovas şi de acel plin de energie spectacol coreean cu Visul unei nopţi de 
vară. 

Este demnă de reţinut prezenţa în Festival a marelui regizor al lumii Eugenio 
Barba cu spectacolul coregrafic Oro de Othello, ca şi prima prezenţă în România 
a Teatrului The Globe din Londra cu spectacolul Cum vă place, jucat în Piaţa 
George Enescu din Capitală. 

2014 readuce în Festival The Globe, cu Mult zgomot pentru nimic, prezentat de 
această dată în Piaţa William Shakespeare din Craiova, Teatrul Naţional din 
Budapesta prezintă Cum vă place în regia lui Silviu Purcărete, cunoscuta 
companie britanică Propeller joacă pe scena Naţionalului craiovean Comedia 
erorilor şi Visul unei nopţi de vară, ambele în regia lui Edward 
Hall, iar Teatrul Naţional al Chinei din Beijing, Richard al III-lea al lui Wang 
Xiaoying. 

O excelentă transpunere scenică, cu toate rolurile interpretate de numai trei actori, 
un remarcabil spectacol de studio, a reprezentat Richard al III-lea de la AM 
Production şi Market Theatre din Cape Town, din Africa de Sud, în regia lui Fred 
Abrahamse. 

La fel de bine primite au fost şi versiunea Măsură pentru măsură a Teatrului 
Vahtangov din Moscova, ca şi excepţionalul spectacol Furtuna, realizat cu 
numai doi actori de Oskaras Korsunovas la Teatrul Municipal din Vilnius. 

La Portul Cultural Cetate, Teatrul Voskresinnia din Lvov a prezentat în aer 
liber Întâlnire cu Prospero, un spectacol care, aşa cum se menţiona într-una din 
cronicile ce i-au fost dedicate, „a avut toate ingredientele unui spectacol de 
carnaval medieval”. 

Ediţia din 2016 a adus, înainte de toate, cele două mari spectacole, Richard al II-
lea de la celebrul teatru Saitama din Tokyo, în direcţia de scenă a lui Yukio 
Ninagawa şi Richard al III-lea de la Schaubuhne din Berlin, a lui Thomas 
Ostermeier, revelaţia Festivalului de la Avignon din 2015, apoi Macbeth de 
la Teatrul „Casa Baltica” din Sankt Petersburgh, al lui Luc Perceval şi Iulius 
Caesar al lui Romeo Castellucci, de la Societatea „Raffaello Sanzio”, dar şi 
spectacolele de laborator Poveste de iarnă de la Teatrul Sfumato din Sofia, în 
regia Margaritei Mladenovaşi Hamlet, cine-i acolo? de la Flutte Theatre din 
Stratford upon Avon, condus de celebra actriţă Kelly Hunter de la Royal 
Shakespeare Company. 

Marea surpriză a ediţiei din 2016, a fost după părerea mea şi a altora excepţionalul 
spectacol Romeo şi Julieta de la Teatrul din Beer Sheva în regia lui Irad 
Rubinstein, o bună impresie lăsând şi Romeo şi Julieta, spectacolul comunitar 
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realizat cu un mănunchi de cetăţeni ai Craiovei de Philip Parr, directorul 
companiei britanice Parrabbola şi al Festivalului Shakespeare de la York. 

Am încercat „o trecere în revistă a ediţiilor trecute” aşa cum mi-aţi cerut, 
enumerând o parte din marile spectacole care au dat strălucire ediţie de 
ediţie Festivalului Shakespeare de la Craiova şi au determinat pe câţiva dintre 
numeroşii oameni de teatru şi shakespeareologi de faimă mondială, prezenţi la 
Festival, să afirme că Festivalul Internaţional Shakespeare de la Craiova este în 
acest moment unul dintre cele mai importante festivaluri Shakespeare din întreaga 
lume, pentru o parte dintre aceştia chiar cel mai important. 

 
Sonetele Marelui Will şi regizorul Robert Wilson 

Viaţa nu e întotdeauna roz. Aţi trecut şi prin nenumărate neîmpliniri şi eşecuri. 

Ca şi în cazul lui Yukio Ninagawa, şi tot începând din anul 2007, am dorit enorm 
să aducem pentru prima dată în România un spectacol al lui Robert Lepage, 
purtând în acest sens o permanentă corespondenţă şi chiar vizitând în 2014 Ex 
Machina, la Quebec. Eram în aşteptarea realizării de către marele regizor a unui 
nou spectacol shakespearian. 

În anul 2014 am fost foarte aproape de împlinirea acestui vis. Robert Lepage 
montase de curând la Teatrul Naţiunilor din Moscova spectacolul Hamlet-
collage cu Evgheni Mironov. Am intrat în contact cu cei de la Teatrul Naţiunilor 
şi o echipă tehnică moscovită s-a deplasat la Craiova, studiind posibilitatea 
adaptării spectacolelor la condiţiile adaptării la scena craioveană. 

Spre mâhnirea noastră eforturile s-au dovedit zadarnice. Proiecţiile din spectacol 
impuneau o înălţime a oglinzii scenei cu 1 metru şi jumătate mai mare decât cea 
a sălii mari a Naţionalului craiovean. Am încercat atunci, în ultima clipă, să 
mutăm reprezentaţiile la Teatrul Naţional din Bucureşti, dar nu a fost posibil 
întrucât acolo erau programate repetiţiile generale cu Furtuna în regia 
lui Alexander Morfov, cu Ion Caramitruîn rolul lui Prospero. 

În capitală ar fi urmat să se realizeze unul dintre cele mai curajoase proiecte, cu 
spectacole a trei mari regizori: Robert Lepage cu Hamlet-
collage, Krzysztof  Warlikowski cu Poveştile africane ale lui Shakespeare de 
la Teatrul Nou din Varşovia şi Thomas Osteremeier cu Richard al III-lea de 
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la Schaubuhne din Berlin. Dintre acestea numai Richard al III-lea făcea parte şi 
din programul de la Craiova, regizorul german urmând să primească Premiul 
Internaţional Shakespeare, oficierea având loc la Craiova. 

Proiectul purta şi un generic pe măsură, Protagonişti ai modernităţii. Dar o 
retragere de ultimă oră dintre co-organizatori a ARCUB, datorată imposibilităţii 
finanţării Proiectului, generată, probabil de schimbarea succesivă a Primarilor 
generali ai Capitalei, a făcut ca acest special proiect să nu poată fi realizat. 

Făceţi-ne o ivitaţie pentru actualul Festival Shakespeare care va începe în 
curând. 

În alcătuirea programului ediţiei din anul 2018 primul gând s-a îndreptat spre o 
„reparaţie” a acestei neîmpliniri, încercând să aducem la Craiova spectacole ale 
celor doi mari regizori, Robert Lepage şi Krzysztof  Warlikowski. 

Vom deschide deci Festivalul în 23 aprilie, de ziua marelui Will, cu Poveştile 
africane ale lui Shakespeare, regizat de Warlikowski şi-l vom încheia în 6 mai 
cu spectacolul Ace şi opiu al lui Robert Lepage, prezentat în afara programului 
shakespearian. 

Ediţia din anul 2018 are loc sub deviza Planeta Shakespeare, reunind spectacole 
ale unor teatre şi companii de pe toate continentele, din Europa şi Asia, din Africa 
şi Australia, din America de Nord şi America de Sud. 

Dintre spectacolele europene aş menţiona Măsură pentru măsură în regia 
lui Declan Donnellan, realizat în coproducţie de Teatrul Puşkindin Moscova şi 
„Cheek by Jowl”, spectacolul Teatrului Naţional din Craiova Nopţile ateniene-
Timon din Atena şi Visul unei nopţi de vară în direcţia de scenă a lui Charles 
Chemin, unul dintre colaboratorii cei mai apropiaţi ai regizorului 
american Robert Wilson, Furtuna Irinei Brook, de la Teatrul Naţional din 
Nice, Visul unei nopţi de vară de la Worcester Repertory Theatre în regia 
lui Ben Humphrey din Worcester şi A douăsprezecea noapte de la Flutte 
Theatre din Stratford upon Avon în regia lui Kelly Hunter, spectacolele 
româneşti Macbeth de la Teatrul „Regina Maria” din Oradea, în regia 
lui Gavriil Pinte, jucat într-un cort special, Othello de la Teatrul „Tony 
Bulandra” din Târgovişte în direcţia de scenă a lui Suren Shahverdzan şi Mult 
zgomot pentru nimic de la Teatrul Nottara, realizat de Diana Lupescu, 
spectacol ce ar urma să fie prezentat pe scena Teatrului de vară, de curând 
restaurat, din superbul parc „Nicolae Romanescu”. Din Asia,  un excelent Romeo 
şi Julieta de la Mokwha Repertory Company din Coreea de Sud, în direcţia de 
scenă a lui Oh Tae Suk, spectacol jucat timp de o lună în turneu la Barbican 
Center din Londra, apoi Furtuna de la Jijosha Yamanote Company din Tokyo, în 
regia lui Masahiro Yasuda. Din Africa, Macbeth-ul lui Fred Abrahamse de 
la A M Productions din Cape Town, din Australia, recitalul Henric al V-lea al 
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lui Brett Brown, în regia lui Philip Parr, iar din America de Sud spectacolul 
companiei braziliene Clovnii lui Shakespeare din Natal Rio Grande do 
Norte, Excelenţa Sa, Richard al III-lea, în regia lui Gabriel Willela. 

Din America de Nord, pe lângă spectacolul Ace şi opiu al lui Robert Lepage, 
realizat cu celebra sa companie Ex Machina, prezentat aşa cum spuneam în afara 
programului shakespearian, am invitat spectacolul hip-hop Othello-Remix, 
realizat în cooperare de Q Brothers şi Teatrul Shakespeare din Chicago, jucat 
până acum la mai multe festivaluri internaţionale de pe câteva continente. 

Este un program bogat, care sper să satisfacă exigenţele criticilor de teatru şi ale 
numeroşilor noştri invitaţi din ţară şi din străinătate, care vor fi oaspeţii Craiovei. 

  

Iubitorii de teatru din Bucureşti vor avea, de asemenea, posibilitatea să vizioneze 
o parte dintre spectacolele prezentate la Craiova, Festivalul Internaţional 
Shakespeare reluându-şi, după întreruperea intervenită la ediţia din 2016, seria 
de reprezentaţii programate şi în capitala României. 

Acest lucru se datorează unei rodnice colaborări pe mai multe planuri din ultimii 
doi ani dintre Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi Teatrul 
Nottara din Bucureşti, începută în decembrie 2016 prin programarea la Bucureşti 
a manifestărilor de Închidere a Anului „Shakespeare 400” în România, găzduite 
de Teatrul Nottara şi patronate  de Ambasada Marii Britanii, continuată cu 
Proiectul comun dedicat Centenaruluiajuns acum la etapa organizării împreună 
a Festivalului Internaţional Shakespeare la Bucureşti, Teatrul Nottara 
asumându-şi responsabilitatea de co-organizator al Festivalului pentru capitală. 

În afara spectacolului teatrului gazdă Mult zgomot pentru nimic, Planeta 
Shakespeare de la Bucureşti mai cuprinde spectacolul european cu A 
douăsprezecea noapte de la Flute Theatre din Stratford upon Avon, pe cel 
asiatic cu Romeo şi Julieta din Coreea de Sud şi recitalul australian Henric al V-
lea, spectacolul african Macbeth şi spectacolul hip-hop Othello –Remix al 
americanilor din Chicago. Mărturisesc că ne-am orientat pentru începutul 
colaborării noastre în cadrul Festivalului Shakespeare spre acele spectacole care 
puteau fi prezentate în cele două săli ale Teatrului Nottara şi pentru care nu 
trebuiau scene de mari dimensiuni. 

Dacă această colaborare va continua şi în anul 2020, este probabil că vom fi 
nevoiţi să solicităm sprijinul altor teatre bucureştene, beneficiare ale unor scene 
mult mai mari, ediţia William Shakespeare-Universalul, având deja programat 
spectacolul de deschidere, unul monumental, care ar fi de dorit să poată fi văzut 
şi la Bucureşti, dar proiectate şi alte spectacole ale unor mari teatre şi companii. 
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Care este mesajul dumneavoastră ca actor în acest an foarte important al Marii 
Uniri?  

Mă bucur şi vă mulţumesc că mi-aţi adresat şi această întrebare. Nu puteam 
organiza Festivalul Shakespeare din 2018, fără a încerca o legătură între cea de 
a XI-a ediţie şi Centenarul Marii Uniri. 

De aceea am propus ca vechile Teatre Naţionale, existente înainte de 1 
Decembrie 1918, cel din Iaşi, fondat în anul 1840, cel din Craiova, din 1850 şi din 
Bucureşti, deschis la 31 decembrie 1852, dar şi cele care au apărut imediat după 
aceea, ca o consecinţă firească a realizării Marii Uniri, Teatrul Naţional din Cluj, 
fondat la 1 Decembrie 1919 şi cel de la Chişinău, deschis în 1921, să prezinte în 
perioada Festivalului Internaţional Shakespeare de la Craiova, în cadrul 
Festivalului, sub sigla Centenarului Marii Uniri, fiecare la el acasă, un spectacol 
shakespearian, propunerea bucurându-se de acordul directorilor tuturor acestor 
teatre. 

Ar fi fost desigur minunat ca, alături de Naţionalele de mai sus, să fi putut înscrie 
şi pe cel de la Cernăuţi, dar… 

Aveţi o echipă de oameni tineri cu care lucraţi. Cum credeţi că vor continua ceea 
ce aţi început dumneavoastră?  

În anul 2000, când Teatrul Naţional din Craiova se afla încă pe creasta valului, 
am decis singur, neforţat de nimeni, să mă retrag de la conducerea lui, cu 
convingerea că pentru a merge şi mai departe era nevoie de o şi mai mare energie. 
Nu ştiu sincer dacă atunci am gândit greşit sau nu. Odată cu consumarea celei de 
a X-a ediţii din 2016, am gândit că la fel ar trebui să procedez şi în 
cazul Festivalului Shakespeare. De aceea, începând cu acest an, Festivalul are o 
nouă conducere operativă, directorii fiind Vlad Drăgulescu şi Ilarian 
Ştefănescu, acesta din urmă ani de zile director executiv şi principalul meu 
colaborator, eu rămânând în continuare cu titulatura de director fondator şi cu 
responsabilitatea selecţiei spectacolelor şi a alcătuirii, alături de colegii mei, a 
Programului Festivalului. 

Pe întregul parcurs al existenţei sale, Festivalul Shakespeare de la Craiova nu 
a coborât niciodată ştacheta. De aceea cred că cei doi la Craiova şi Marinela 
Ţepuş la Bucureşti, ajutaţi de echipele şi teatrele lor, vor reuşi nu numai să 
păstreze ceea ce s-a dobândit aşa de greu, dar să ducă şi mai departe acest Festival, 
înscris până acum pe o spirală ascendentă. 

Şi acum o întrebare mai specială. Care este secretul reuşitelor lui Emil 
Boroghină? 
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Pasiunea, aproape maladivă pentru teatru, dăruirea fără de limite şi credinţa 
sinceră că totul în această lume este posibil. 

Multe dintre visurile dumneavoastră s-au împlinit. Acum, la cei 78 de ani, la ce 
visaţi? 

Doamnă Magdalena, visez la multe, la mult prea multe. Visez aproape continuu, 
am fost şi am rămas un incurabil visător. Cred că dragostea pentru marea poezie 
a lumii şi teatrul de cea mai bună calitate mi-a marcat existenţa. Văd lumea 
probabil cu mult mai frumoasă şi mai bună decât este în realitate. Aş vrea ca acest 
Festival să fie un îndemn de a-l reciti în permanenţă pe Shakespeare, aşa cum 
credincioşii citesc şi recitesc Biblia. 

 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

20. Cuvântul Libertății 
din data de 13 Aprilie 2018 

http://www.cvlpress.ro/13.04.2018/spectacole-selectate-la-
festivalul-shakespeare-din-craiova-jucate-pe-scena-teatrului-
nottara-intre-27-aprilie-si-6-mai/ 
 

 
 

Spectacole selectate la Festivalul „Shakespeare” din 
Craiova – jucate pe scena Teatrului Nottara, între 27 

aprilie şi 6 mai 

 

Spectacole selectate la Festivalul Internaţional Shakespeare de la Craiova 
vor fi jucate pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, în perioada 27 aprilie – 6 
mai, în cadrul Fest(in) pe Bulevard, informează un comunicat al instituţiei de 
spectacole, transmis AGERPRES. 

În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai – Secţiunea „Planeta Shakespeare”, 
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în parteneriat cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 12 – 21 octombrie – secţiunile „de tradiţie” ale Fest(in) pe Bulevard; 
21 – 22 noiembrie – Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 

Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 

Secţiunea este deschisă de spectacolul „Mult zgomot pentru nimic” (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19,00, la Sala „Horia 
Lovinescu”. 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din „A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 

O montare a piesei „Romeo şi Julieta”, din Coreea de Sud, în regia lui Oh 
Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala „Horia Lovinescu” a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin”, spectacolul „Macbeth”, în regia lui Fred Abrahamse. 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 

„Henric al V-lea” este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin” de la Nottara. 

„Planeta Shakespeare” se încheie cu „Othello Remix” de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala „Horia Lovinescu”. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, „Othello Remix” 
aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care 
personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 

Preţurile biletelor sunt de 32,40 lei şi 20,52 lei, elevii şi studenţii 
beneficiind de tariful de 17,28 lei. 
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Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la 
agenţia de bilete a Teatrului Nottara, anunţă instituţia de spectacole.  

 

 

 

Sursa: AGERPRES 
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21. Ultimele-știri 
din data de 13 Aprilie 2018 

https://www.ultimele-stiri.eu/articol/spectacole-selectate-la-
festivalul-8222-shakespeare-8221-din-craiova-8211-jucate-pe-
scena-teatrului-nottara-intre-27-aprilie-si-6-mai/4149467 
 

 
 

Spectacole selectate la Festivalul „Shakespeare” din Craiova – 
jucate pe scena Teatrului Nottara, între 27 aprilie şi 6 mai 

 

Spectacole selectate la Festivalul Internaţional Shakespeare de la Craiova 
vor fi jucate pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, în perioada 27 aprilie – 6 
mai, în cadrul Fest(in) pe Bulevard, informează un comunicat al instituţiei de 
spectacole, transmis AGERPRES. 

În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai – Secţiunea „Planeta Shakespeare”, 
în parteneriat cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi cu Fundaţia 
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Shakespeare; 12 – 21 octombrie – secţiunile „de tradiţie” ale Fest(in) pe Bulevard; 
21 – 22 noiembrie – Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 

Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 

Secţiunea este deschisă de spectacolul „Mult zgomot pentru nimic” (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19,00, la Sala „Horia 
Lovinescu”. 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din „A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 

O montare a piesei „Romeo şi Julieta”, din Coreea de Sud, în regia lui Oh 
Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala „Horia Lovinescu” a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin”, spectacolul „Macbeth”, în regia lui Fred Abrahamse. 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 

„Henric al V-lea” este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin” de la Nottara. 

„Planeta Shakespeare” se încheie cu „Othello Remix” de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala „Horia Lovinescu”. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, „Othello Remix” 
aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care 
personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 

Preţurile biletelor sunt de 32,40 lei şi 20,52 lei, elevii şi studenţii 
beneficiind de tariful de 17,28 lei. 
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Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la 
agenţia de bilete a Teatrului Nottara, anunţă instituţia de spectacole.  

 
 
 

Sursa: Cuvântul Libertății 
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22. European News 
din data de 13 Aprilie 2018 

http://www.europe.easybranches.com/romania/International-
theater-companies-come-to-Bucharest-festival-321979 
 

 
 

International theater companies come to Bucharest festival 
 
 

 
 

The 2018 edition of FEST(in) pe Bulevard festival will start on April 27 at 
the Nottara Theater in Bucharest and will be split into three parts. 
 

Now in its sixth edition, the event will bring international theater companies 
to the Romanian capital, from UK, South Korea, South Africa, Australia, and the 
US. 
 

The first part focuses of the Planeta Shakespeare (The Shakespeare Planet) 
section of the festival, and will be organized between April 27 and May 6, in 
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partnership with Marin Sorescu National Theater in Craiova and the Shakespeare 
Foundation, according to local News.ro. 

 
During this period, a total of six theater productions selected for the ninth 

edition of the Shakespeare Festival will be played on the two stages of the Nottara 
Theater, namely five guest productions from Europe (UK), Asia (South Korea), 
Africa (South Africa), Australia and the US, and one of the Nottara Theater. 

 
The second part of the festival is scheduled for the period October 12-21, 

while the third part will be organized on November 21-22. 
 

Tickets for the festival’s events can be purchased at Nottara.ro, 
Festinpebulevard.ro, or the ticket office of the Nottara Theater. 
 
 (opening photo: Festin pe Bulevard; photo by Ciprian Nicolae Duica) 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: romania-insider.com 
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23. evz.ro 
din data de 20 Aprilie 2018 

http://evz.ro/teatrul-nottara-lanseaza-festin-pe-bulevard-editia-a-vi-
a-invi.html 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard, ediția a VI-a. Invitat de 
onoare: „Planeta Shakespeare” 

 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, lansează cea 

de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard.  
 
În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 

o 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta Shakespeare” (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova 
și cu Fundația Shakespeare; 



 67 

o 12 – 21 oct.: Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
o 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 

Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai 2018, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara se vor juca șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-
a ediții a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa (Marea 
Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite 
ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru 
nimic (Teatrul Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, 
Sala Horia Lovinescu. „Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele 
comedii ale lui Shakespeare; în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, 
trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, totul într-o notă tonică, plină de 
prospeţime şi de neprevăzut. Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, 
un fir tragic, un fir comic-popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului 
inteligent şi strălucitor, cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, 
apărând o lucrătură densă, de viaţă palpitantă”, spune regizoarea, care își dorește 
ca publicul să plece de la spectacol „cu o scânteie de bucurie în suflet”. 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A 
douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă și 
cu o distribuție formată din șase actori, spectacolul îmbină muzica acustică și 
limbajul vorbit, explorând numeroasele fațete ale primei iubiri. „Povestea noastră 
vorbește despre nebunia iubirii și despre nevoia umană profundă de muzică, și, pe 
măsură ce poveștile de dragoste se conturează, o festă aparent nevinovată ia o 
turnură greșită rezultând într-o cădere tragică în dizgrație”, spun creatorii. 
Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala George 
Constantin. 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveștile sale să fie jucate în 
toate colțurile lumii și să poată fi adaptate oricărui spațiu și timp. Poate cea mai 
cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile,Romeo și Julieta, ajunge din 
Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție 
a Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, 
Sala Horia Lovinescu). Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, 
ritual și gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii 
celorlalți. 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolulMacbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuți regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot în 
cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard al 
III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internațional, în ultimii 12 
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ani, prin producții inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee 
Williams. 

 

 

de: Iuliu Vlădescu  
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24. Europa FM 
din data de 19 Aprilie 2018, ora 12:12 

https://www.europafm.ro/spectacole-de-shakespeare-din-europa-
asia-s-u-a-si-australia-prezentate-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Spectacole din Europa, Asia, S.U.A și Australia – prezentate la Teatrul 

„Nottara” în cadrul festivalului dedicat lui Shakespeare 

Teatrul Nottara pregătește a VI-a ediție a Festivalului Internațional de 
Teatru „Fest(in) pe Bulevard”.  Începând cu acest an, echipa de organizatori de 
la „Nottara” colaborează cu unul dintre cele mai importante festivaluri din țară, 
„Festivalul Internațional Shakespeare”. 

Astfel, „Fest(in) pe Bulevard”va găzdui spectacole de pe cinci continente, 
prezente în cadrul Festivalul Internațional Shakespeare – Planeta Shakespeare. 

În acest fel, manifestarea bucureșteană va avea o nouă secțiune, care se va 
desfășura în perioada 27 aprilie – 6 mai, la Teatrul Nottara, și va fi organizată în 
parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu și Fundația Shakespeare  din 
Craiova. 

*** 
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Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru 
nimic(Teatrul Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, 
Sala Horia Lovinescu. 

„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Oricum, 
împletitura dramaturgică are un fir poliţist, un fir tragic, un fir comic-popular, 
un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi strălucitor, cu 
noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o lucrătură densă, de 
viaţă palpitantă.” Diana Lupescu, regizor 

 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, 
vine cu o abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii 
din A douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie 
minimalistă și cu o distribuție formată din șase actori, spectacolul îmbină muzica 
acustică și limbajul vorbit, explorând numeroasele fațete ale primei iubiri. 
„Povestea noastră vorbește despre nebunia iubirii și despre nevoia umană 
profundă de muzică, și, pe măsură ce poveștile de dragoste se conturează, o festă 
aparent nevinovată ia o turnură greșită rezultând într-o cădere tragică în 
dizgrație”, spun creatorii. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 
19.00, la Sala George Constantin. 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveștile sale să fie jucate 
în toate colțurile lumii și să poată fi adaptate oricărui spațiu și timp. Poate cea mai 
cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din 
Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție 
a Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, 
Sala Horia Lovinescu). Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, 
ritual și gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii 
celorlalți. 
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Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse 
& Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, 
la Sala George Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, 
unul dintre cei mai cunoscuți regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat 
în România, tot în cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu 
spectacolul Tragedia lui Richard al III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat 
pe plan internațional, în ultimii 12 ani, prin producții inovatoare, pe texte de 
William Shakespeare şi Tennessee Williams. 

 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, 
într-un one-man show semnat de Philip Parr, producție a companiei Parrabbola. 
Un spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violență, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situația politică 
haotică și imprevizibilă din prezent.                

 Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. De neratat acest tur de forță impresionant al actorului Brett Brown, 
care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, BBC și Opera din Australia. 

 

„Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, 
la Sala Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, 
descris, în The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a 
Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern 
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al Visului American. Spectacolul este câștigător al Premiului pentru Cele mai 
bune versuri şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul 
Fringe de la Edinburgh, 2012. 

 

________________________________________________________________ 

Program B U C U R E Ş TI: 

EUROPA 

Vineri, 27 aprilie 2018, ora 19,00: 

Teatrul Nottara, sala Horia Lovinescu 

MULT ZGOMOT PENTRU NIMIC 

regia: Diana Lupescu 

Producție a Teatrului Nottara din Bucureşti 

  

Sâmbătă, 28 aprilie, ora 19,30: 

Teatrul Nottara, sala George Constantin 

A DOUĂSPREZECEA NOAPTE 

regia: Kelly Hunter 

Producție a companiei Flute Theatre din Stratford upon Avon 

  

ASIA 

Duminică, 29 aprilie, ora 19,00: 

Teatrul Nottara, sala Horia Lovinescu 

ROMEO Ş JULIETA 
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regia: Oh Tae Suk 

Producție a companiei MoKwa Repertory Company din Seoul 

  

AFRICA 

Luni, 30 aprilie 2018, ora 19,30: 

Teatrul Nottara, sala George Constantin 

MACBETH 

regia: Fred Abrahamse 

Producție a companiei AM Produtions din Cape Town 

AUSTRALIA 

Joi, 3 mai 2018, ora 19,30: 

Teatrul Nottara, sala George Constantin 

HENRIC V 

regia: Philip Parr 

recital al actorului Brett Brown din Sydney 

AMERICA 

Duminică, 6 mai 2018, ora 19,00: 

Teatrul Nottara, sala Horia Lovinescu 

OTHELLO REMIX 

spectacol hip-hop, prezentat de Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater 

 

Sursa: Europa fm 
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25. CREDIDAM 
din data de 20 Aprilie 2018 

https://credidam.ro/wp/teatrul-nottara-lanseaza-festin-pe-bulevard-
editia-a-vi-a-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare/ 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a 
Invitat de onoare: „Planeta Shakespeare” 

 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, lansează cea de-a 
şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfăşura în trei etape: 

- 27 aprilie – 6 mai: Secţiunea ”Planeta Shakespeare”  (Invitaţi de onoare); în 
parteneriat cu Teatrul Naţional Marin Sorescu din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 

- 12 – 21 oct.: Fest(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secţiuni de tradiţie; 

- 21 – 22 noiembrie: Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 
mai 2018, pe cele două scene ale Teatrului Nottara se vor juca şase spectacole 
selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Shakespeare- cinci 
producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa 
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(Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului 
Nottara. 

Secţiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Oricum, 
împletitura dramaturgică are un fir poliţist, un fir tragic, un fir comic-popular, un 
fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi strălucitor, cu noduri 
făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o lucrătură densă, de viaţă 
palpitantă”, spune regizoarea, care îşi doreşte ca publicul să plece de la spectacol 
„cu o scânteie de bucurie în suflet”. 

 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu o 
abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din A 
douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. „Povestea noastră 
vorbeşte despre nebunia iubirii şi despre nevoia umană profundă de muzică, şi, pe 
măsură ce poveştile de dragoste se conturează, o festă aparent nevinovată ia o 
turnură greşită rezultând într-o cădere tragică în dizgraţie”, spun creatorii. 
Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala George 
Constantin. 

 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveştile sale să fie jucate în toate 
colţurile lumii şi să poată fi adaptate oricărui spaţiu şi timp. Poate cea mai 
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cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo şi Julieta, ajunge din 
Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producţie a 
Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala 
Horia Lovinescu). Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi 
gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalţi. 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & Meyer 
Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 
spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai cunoscuţi 
regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot în cadrul 
Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard al III-lea, 
iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internaţional, în ultimii 12 ani, prin 
producţii inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee Williams. 

 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-un 
one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. Un 
spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violenţă, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situaţia politică 
haotică şi imprevizibilă din prezent. 

Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. De neratat acest tur de forţă impresionant al actorului Brett Brown, 
care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, BBC şi Opera din Australia. 

„Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, producţie Q 
Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala Horia 
Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în The 
Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-
un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American. Spectacolul este câştigător al Premiului pentru Cele mai bune versuri 
şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul Fringe de la 
Edinburgh, 2012. (R.N.) 

 

 
Sursa: Credidam 

 
 



 77 

26. Puterea  
din data de 20 Aprilie 2018, ora 01:03 

http://www.puterea.ro/timp_liber/teatrul-nottara-lanseaza-festin-
pe-bulevard-editia-a-vi-a-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare-
166677.html 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 
Invitat de onoare: Planeta Shakespeare 

 

In perioada 27 aprilie – 6 mai 2018, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara se vor juca șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-a ediții 
a Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa (Marea 
Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele 
Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. 
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Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia 
Lovinescu. „Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui 
Shakespeare; în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, 
leagă prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. 
Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, un fir tragic, un fir comic-
popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi strălucitor, 
cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o lucrătură densă, 
de viaţă palpitantă”, spune regizoarea, care își dorește ca publicul să plece de la 
spectacol „cu o scânteie de bucurie în suflet”. 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, 
vine cu o abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii 
din A douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie 
minimalistă și cu o distribuție formată din șase actori, spectacolul îmbină muzica 
acustică și limbajul vorbit, explorând numeroasele fațete ale primei iubiri. 
„Povestea noastră vorbește despre nebunia iubirii și despre nevoia umană 
profundă de muzică, și, pe măsură ce poveștile de dragoste se conturează, o festă 
aparent nevinovată ia o turnură greșită rezultând într-o cădere tragică în 
dizgrație”, spun creatorii. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 
19.00, la Sala George Constantin. 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveștile sale să fie jucate 
în toate colțurile lumii și să poată fi adaptate oricărui spațiu și timp. Poate cea mai 
cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din 
Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție 
a Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 
19.00, Sala Horia Lovinescu). Spectacolul conține elemente de arte marțiale, 
dans, ritual și gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii 
celorlalți. 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse 
& Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala 
George Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul 
dintre cei mai cunoscuți regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în 
România, tot în cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia 
lui Richard al III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internațional, 
în ultimii 12 ani, prin producții inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi 
Tennessee Williams. 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, 
într-un one-man show semnat de Philip Parr, producție a companiei Parrabbola. 
Un spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violență, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situația politică 
haotică și imprevizibilă din prezent.                Henric al V-lea este programat 
pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. De neratat acest tur de 
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forță impresionant al actorului Brett Brown, care a mai colaborat cu Royal 
Shakespeare, BBC și Opera din Australia. 

„Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, 
la Sala Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, 
descris, în The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a 
Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern 
al Visului American. Spectacolul este câștigător al Premiului pentru Cele mai 
bune versuri şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul 
Fringe de la Edinburgh, 2012. 

 

 

Sursa; Ziarul Puterea  
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27. Radar de Media 
din data de 20 Aprilie 2018 

http://www.radardemedia.ro/teatrul-nottara-lanseaza-festin-pe-
bulevard-editia-a-vi-a-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare/ 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard, ediția a VI-a. 
Invitat de onoare: „Planeta Shakespeare” 

 

 
 

• Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, lansează cea de-a 
șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard.  

• În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 
• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta Shakespeare” (Invitați de 

onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din 
Craiova și cu Fundația Shakespeare; 

• 12 – 21 oct.: Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
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• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 
colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 

  

Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai 2018, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara se vor juca șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a 
XI-a ediții a Festivalului Shakespeare– cinci producții invitate din: Europa 
(Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și 
Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. 
 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru 
nimic (Teatrul Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, 
Sala Horia Lovinescu. „Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele 
comedii ale lui Shakespeare; în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, 
trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, totul într-o notă tonică, plină de 
prospeţime şi de neprevăzut. Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, 
un fir tragic, un fir comic-popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului 
inteligent şi strălucitor, cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, 
apărând o lucrătură densă, de viaţă palpitantă”, spune regizoarea, care își dorește 
ca publicul să plece de la spectacol „cu o scânteie de bucurie în suflet”. 

 
Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, 

vine cu o abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii 
din A douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie 
minimalistă și cu o distribuție formată din șase actori, spectacolul îmbină muzica 
acustică și limbajul vorbit, explorând numeroasele fațete ale primei iubiri. 
„Povestea noastră vorbește despre nebunia iubirii și despre nevoia umană 
profundă de muzică, și, pe măsură ce poveștile de dragoste se conturează, o festă 
aparent nevinovată ia o turnură greșită rezultând într-o cădere tragică în 
dizgrație”, spun creatorii. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 
19.00, la Sala George Constantin. 

 
Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveștile sale să fie jucate 

în toate colțurile lumii și să poată fi adaptate oricărui spațiu și timp. Poate cea mai 
cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din 
Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție 
a Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, 
SalaHoria Lovinescu). Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, ritual 
și gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalți. 

 
Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse 

& Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, 
la Sala George Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, 
unul dintre cei mai cunoscuți regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat 
în România, tot în cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu 
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spectacolul Tragedia lui Richard al III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat 
pe plan internațional, în ultimii 12 ani, prin producții inovatoare, pe texte de 
William Shakespeare şi Tennessee Williams. 

 
Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, 

într-un one-man show semnat de Philip Parr, producție a companiei Parrabbola. 
Un spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violență, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situația politică 
haotică și imprevizibilă din prezent. 

 
Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala George 

Constantin. De neratat acest tur de forță impresionant al actorului Brett Brown, 
care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, BBC și Opera din Australia. 

 
„Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 

producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, 
la Sala Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, 
descris, în The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a 
Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern 
al Visului American. Spectacolul este câștigător al Premiului pentru Cele mai 
bune versuri şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul 
Fringe de la Edinburgh, 2012. 

 
 
 
 
 
 

de: Dorin Huntai 
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28. B365.ro 

din data de 23 Aprilie 2018, ora 11:34 

http://www.b365.ro/fest-in-pe-bulevard-2018-invitat-de-onoare-
planeta-shakespeare_258411.html 
 

 
 

Fest(in) pe Bulevard 2018. Invitat de onoare, Planeta Shakespeare 
 
Teatrul Nottara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, lansează cea 
de-a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard care 
în acest an se va desfăşura pe trei etape: Planeta Shakespeare (27 aprilie- 6 mai), 
Fest(in) pe Bulevard (12-21 octombrie), respectiv Secţiunea MultiArt Exit (21-22 
noiembrie), organizată în colaborare cu Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor.  

 
Festin pe Bulevard 
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Între 27 aprilie şi 6 mai 2018, pe cele două scene ale Teatrului Nottara se vor juca 
şase spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului 
Shakespeare- cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea 
de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o 
producţie a Teatrului Nottara. 

Secţiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu. 
„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Oricum, 
împletitura dramaturgică are un fir poliţist, un fir tragic, un fir comic-popular, un 
fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi strălucitor, cu noduri 
făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o lucrătură densă, de viaţă 
palpitantă", spune regizoarea. Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, 
Marea Britanie, vine cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, 
poetică a poveştii din A douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o 
scenografie minimalistă şi cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul 
îmbină muzica acustică şi limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale 
primei iubiri. 

„Povestea noastră vorbeşte despre nebunia iubirii şi despre nevoia umană 
profundă de muzică, şi, pe măsură ce poveştile de dragoste se conturează, o festă 
aparent nevinovată ia o turnură greşită rezultând într-o cădere tragică în dizgraţie", 
spun creatorii. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala 
George Constantin. Romeo şi Julieta din Coreea de Sud Caracterul universal al 
lui Shakespeare face ca poveştile sale să fie jucate în toate colţurile lumii şi să 
poată fi adaptate oricărui spaţiu şi timp. Poate cea mai cunoscută poveste de 
dragoste din toate timpurile, Romeo şi Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena 
Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producţie a Mokwha Repertory 
Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). 

Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalţi. Singura companie de 
teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & Meyer Productions, va 
prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, spectacolul 
Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai cunoscuţi regizori sud-
africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot în cadrul Festivalului 
Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard al III-lea, iar compania 
sa de teatru s-a remarcat pe plan internaţional, în ultimii 12 ani, prin producţii 
inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee Williams. Din Sydney, 
Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-un one-man show 
semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
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Un spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violenţă, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situaţia politică 
haotică şi imprevizibilă din prezent.Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de 
la ora 19.30, la Sala George Constantin. De neratat acest tur de forţă impresionant 
al actorului Brett Brown, care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, BBC şi 
Opera din Australia. „Planeta Shakespeare" se încheie cu Othello Remix de GQ 
şi JQ, producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, 
la Sala Horia Lovinescu. 

O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în The Telegraph, drept 
un triumf total, aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, 
în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului American. Spectacolul 
este câştigător al Premiului pentru Cele mai bune versuri şi Cel mai bun musical 
(MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul Fringe de la Edinburgh, 2012. 

Biletele pot fi achiziţionate online şi la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 

 

 

Sursa: B365.ro 
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29. playu 
din data de 19 Aprilie 2018 

https://playu.ro/teatrul-nottara-lanseaza-festin-pe-bulevard-editia-
a-vi-a-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare/ 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 
Invitat de onoare: „Planeta Shakespeare” 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, lansează cea de-a șasea 

ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard.  

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfășura în trei etape:  

• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta Shakespeare”  (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din 

Craiova și cu Fundația Shakespeare; 

• 12 – 21 oct.: Fest(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 
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Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai 2018, pe cele două scene ale 

Teatrului Nottara se vor juca șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-

a ediții a Festivalului Shakespeare– cinci producții invitate din: Europa (Marea 

Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite 

ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. 

 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru 

nimic (Teatrul Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, 
Sala Horia Lovinescu. „Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele 

comedii ale lui Shakespeare; în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, 

trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, totul într-o notă tonică, plină de 

prospeţime şi de neprevăzut. Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, 

un fir tragic, un fir comic-popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului 

inteligent şi strălucitor, cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, 

apărând o lucrătură densă, de viaţă palpitantă”, spune regizoarea, care își dorește 

ca publicul să plece de la spectacol „cu o scânteie de bucurie în suflet”. 

 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu o 

abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A 

douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă și 

cu o distribuție formată din șase actori, spectacolul îmbină muzica acustică și 

limbajul vorbit, explorând numeroasele fațete ale primei iubiri. „Povestea noastră 

vorbește despre nebunia iubirii și despre nevoia umană profundă de muzică, și, pe 

măsură ce poveștile de dragoste se conturează, o festă aparent nevinovată ia o 
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turnură greșită rezultând într-o cădere tragică în dizgrație”, spun creatorii. 

Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala George 

Constantin. 

 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveștile sale să fie jucate în toate 

colțurile lumii și să poată fi adaptate oricărui spațiu și timp. Poate cea mai 

cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo și Julieta, ajunge din 

Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producție 

a Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, 

Sala Horia Lovinescu). Spectacolul conține elemente de arte marțiale, dans, 

ritual și gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii 

celorlalți. 

 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 

Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei 

mai cunoscuți regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot 

în cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard 

al III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internațional, în ultimii 
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12 ani, prin producții inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee 

Williams. 

 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-un 

one-man show semnat de Philip Parr, producție a companiei Parrabbola. Un 

spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 

putere, violență, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situația politică 

haotică și imprevizibilă din prezent.                Henric al V-lea este programat pe 3 
mai, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. De neratat acest tur de forță 

impresionant al actorului Brett Brown, care a mai colaborat cu Royal 

Shakespeare, BBC și Opera din Australia. 

 

„Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, producţie Q 
Brothers şiChicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala Horia 

Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în The 

Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a Desdemonei într-

un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 

American. Spectacolul este câștigător al Premiului pentru Cele mai bune versuri 

şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul Fringe de la 

Edinburgh, 2012. 

Sursa: playu.ro 
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30. Cotidianul 
din data de 23 Aprilie 2018 

https://www.cotidianul.ro/teatrul-nottara-lanseaza-festin-pe-
bulevard-editia-a-vi-a-invitat-de-onoare-planeta-shakespeare/ 
 

 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard, ediția a VI-a. 
Invitat de onoare: „Planeta Shakespeare” 

 

 
Mult zgomot pentru nimic 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, lansează cea de-a 
șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard.  

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 

27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta Shakespeare”  (Invitați de onoare); în 
parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și 
cu Fundația Shakespeare; 

12 – 21 oct.: Fest(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
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21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare 
cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 

Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai 2018, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara se vor juca șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-
a ediții a Festivalului Shakespeare– cinci producții invitate din: Europa (Marea 
Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite 
ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru 
nimic (Teatrul Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, 
Sala Horia Lovinescu. „Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele 
comedii ale lui Shakespeare; în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, 
trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, totul într-o notă tonică, plină de 
prospeţime şi de neprevăzut. Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, 
un fir tragic, un fir comic-popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului 
inteligent şi strălucitor, cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, 
apărând o lucrătură densă, de viaţă palpitantă”, spune regizoarea, care își dorește 
ca publicul să plece de la spectacol „cu o scânteie de bucurie în suflet”. 

 
A douăsprezecea noapte 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu 
o abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A 
douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă 
și cu o distribuție formată din șase actori, spectacolul îmbină muzica acustică și 
limbajul vorbit, explorând numeroasele fațete ale primei iubiri. 

„Povestea noastră vorbește despre nebunia iubirii și despre nevoia umană 
profundă de muzică, și, pe măsură ce poveștile de dragoste se conturează, o festă 
aparent nevinovată ia o turnură greșită rezultând într-o cădere tragică în 
dizgrație”, spun creatorii. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 
19.00, la Sala George Constantin. 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveștile sale să fie jucate în toate 
colțurile lumii și să poată fi adaptate oricărui spațiu și timp. 



 92 

Poate cea mai cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo și 
Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae 
Suk, producție a Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 
aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). Spectacolul conține elemente de arte 
marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se adresează permanent publicului, 
niciodată unii celorlalți. 

 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei 
mai cunoscuți regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot 
în cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard 
al III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internațional, în ultimii 
12 ani, prin producții inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee 
Williams. 

 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, 
într-un one-man show semnat de Philip Parr, producție a companiei Parrabbola. 
Un spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violență, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situația politică 
haotică și imprevizibilă din prezent. Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de 
la ora 19.30, la Sala George Constantin. De neratat acest tur de forță impresionant 
al actorului Brett Brown, care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, 
BBC și Opera din Australia. 
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Othello Remix 

Planeta Shakespeare se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la 
Sala Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, 
în The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a 
Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern 
al Visului American. Spectacolul este câștigător al Premiului pentru Cele mai 
bune versuri şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), 
la Festivalul Fringe de la Edinburgh, 2012. 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc 
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31. InfoZiare 
din data de 23 Aprilie 2018 

http://www.infoziare.ro/stire/18155548/Teatrul+Nottara+lansează+
FEST(in)+pe+Bulevard+ediția+a+VI+a+Invitat+de+onoare:+„Pla
neta+Shakespeare” 
 

 
 
 

Teatrul Nottara lansează FEST(in) pe Bulevard, ediția a VI-a. 
Invitat de onoare: „Planeta Shakespeare” 

 

 
Mult zgomot pentru nimic 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, lansează cea de-a 
șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard.  

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 
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27 aprilie – 6 mai: Secțiunea ”Planeta Shakespeare”  (Invitați de onoare); în 
parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și 
cu Fundația Shakespeare; 

12 – 21 oct.: Fest(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 

21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare 
cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 

Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai 2018, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara se vor juca șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-
a ediții a Festivalului Shakespeare– cinci producții invitate din: Europa (Marea 
Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite 
ale Americii și o producție a Teatrului Nottara. 

Secțiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru 
nimic (Teatrul Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, 
Sala Horia Lovinescu. „Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele 
comedii ale lui Shakespeare; în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, 
trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, totul într-o notă tonică, plină de 
prospeţime şi de neprevăzut. Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, 
un fir tragic, un fir comic-popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului 
inteligent şi strălucitor, cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, 
apărând o lucrătură densă, de viaţă palpitantă”, spune regizoarea, care își dorește 
ca publicul să plece de la spectacol „cu o scânteie de bucurie în suflet”. 

 
A douăsprezecea noapte 

Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu 
o abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, poetică a poveștii din A 
douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă 
și cu o distribuție formată din șase actori, spectacolul îmbină muzica acustică și 
limbajul vorbit, explorând numeroasele fațete ale primei iubiri. 

„Povestea noastră vorbește despre nebunia iubirii și despre nevoia umană 
profundă de muzică, și, pe măsură ce poveștile de dragoste se conturează, o festă 
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aparent nevinovată ia o turnură greșită rezultând într-o cădere tragică în 
dizgrație”, spun creatorii. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 
19.00, la Sala George Constantin. 

Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveștile sale să fie jucate în toate 
colțurile lumii și să poată fi adaptate oricărui spațiu și timp. 

Poate cea mai cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo și 
Julieta, ajunge din Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae 
Suk, producție a Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 
aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). Spectacolul conține elemente de arte 
marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se adresează permanent publicului, 
niciodată unii celorlalți. 

 

Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei 
mai cunoscuți regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot 
în cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard 
al III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internațional, în ultimii 
12 ani, prin producții inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee 
Williams. 

 

Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, 
într-un one-man show semnat de Philip Parr, producție a companiei Parrabbola. 
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Un spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violență, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situația politică 
haotică și imprevizibilă din prezent. Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de 
la ora 19.30, la Sala George Constantin. De neratat acest tur de forță impresionant 
al actorului Brett Brown, care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, 
BBC și Opera din Australia. 

 
Othello Remix 

Planeta Shakespeare se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la 
Sala Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, 
în The Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello și a 
Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern 
al Visului American. Spectacolul este câștigător al Premiului pentru Cele mai 
bune versuri şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), 
la Festivalul Fringe de la Edinburgh, 2012. 

 
 
 
 

Sursa: cotidianul.ro 
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32. Teatrul Nottara 
din data de 24 Aprilie 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=289 
 

 
 

Gabriela Firea 

        salută Planeta Shakespeare 

A fi sau a nu fi în pas cu vremurile. Aceasta este 
provocarea oricărei instituții de spectacol și, pe cale de 
consecință, și a Teatrului Nottara. 

Constrâns, inițial, să „iasă în stradă” în perioada în care 
activitatea în clădirea proprie a fost interzisă din cauza 
riscului seismic, Teatrul Nottara a venit în întâmpinarea 
publicului său fidel, cu un festival inedit, un „festin 
(cultural) pe bulevard”. 

Demersul a fost unul de bun augur, întrucât spectatori 
ocazionali au fost fidelizați de abordarea proaspătă, 
îndrăzneață, astfel încât la revenirea „acasă”, 

Teatrul Nottara a aflat că are deja mai mulți prieteni decât înainte de plecarea „în 
bejenie”. 
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Ajuns la cea de-a șasea ediție, Festivalul de anul acesta este prefațat de o secțiune 
nouă, în care vor fi prezentate publicului cinci spectacole din cadrul  Festivalului 
Internațional Shakespeare de la Craiova, organizat de Teatrul Național Marin 
Sorescu și Fundația Shakespeare. 

Vom avea, așadar, între 27 aprilie și 6 mai, mult zgomot, dar nu pentru nimic, ci 
pentru buna dispoziție a spectatorilor FEST(in)-ului de pe Bulevardul Magheru. 
Vizionare plăcută tuturor și ne vom reîntâlni în toamnă, la festivalul propriu-zis! 

  

Gabriela Firea, 

Primar General al Municipiului București 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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33. Teatrul Nottara 
din data de 30 Martie 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=282 
 

 
 

Planeta Shakespeare 

        la Bucureşti! 

Între 27 aprilie şi 6 mai  se desfaşoară 
Secțiunea Planeta Shakespeare, a Festivalului 
nostru FEST(in) pe Bulevard.   

Este secțiunea care, începând cu această ediție, 
întrupează parteneriatul pe care Teatrul Nottara îl 
are cu Festivalul Internațional Shakespeare de la 
Craiova. 

Preambulul FEST(in)-ului de anul acesta va fi 
constituit din șase dintre spectacolele programate în 
ediția a XI-a a Festivalului Shakespeare. 

  

Teatrul Nottara va găzdui producții invitate din Europa (Marea Britanie), Asia 
(Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii.  
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****************************************************************
******************************************* 

  

Mult zgomot pentru nimic 
de William Shakespeare 
Regia: Diana Lupescu 

Producţie a Teatrului Nottara 

  

„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. 

Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, un fir tragic, un fir comic-
popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi strălucitor, 
cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o lucrătură densă, 
de viaţă palpitantă. 

                                                                   (Diana Lupescu) 

  

27.04.2018, ora 19 

Sala Horia Lovinescu 

  

****************************************************************
****************************************************************
******* 

  

A douăsprezecea noapte 

De William Shakespeare 

Regia: Kelly Hunter 
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Flute Theatre din Stratford upon Avon,  Marea Britanie 

  

“A douăsprezecea noapte” semnată de Kelly Hunter şi Teatrul Flute este o 
supremă experienţă muzicală. O oră şi jumătate am fost complet captivat de 
actori, de rostirea lor, de notele din instrumentele lor, de  vârtejul mişcării lor 
şi de încurcăturile şi descurcăturile lor... 

                                                (Justin Coe, Radioul Naţional Spaniol) 

  

28.04.2018, ora 19 

Sala George Constantin 

  

****************************************************************
******************************************************** 

  

  

Romeo şi Julieta 

De William Shakespeare 

Adaptarea şi regia: Oh Tae Suk 

Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud 

  

Nemuritoarea poveste de dragoste imaginată de Marele Brit nu cunoaşte bariere 
geografice. Aşa că trupa de teatru de repertoriu din Coreea de Sud a interpretat-o 
din perspectiva bogatelor tradiţii ale ţării asiatice. Verbul shakespearian se 
întâlneşte cu ritmurile identităţii coreene. 

Un ziar german scria despre această producţie asiatică, prezentată la un festival 
European: 

“Fiecare scenă este uluitor de frumoasă, de parcă o pânză de tablou a fost 
desfăşurată, ca o vedere.” 
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                   Alexander Schnackenburg, Wiser Kurier său 

  

29.04.2018, ora 19 

Sala Horia Lovinescu 

  

****************************************************************
**************************************************************** 

  

  

MACBETH de William Shakespeare  

Regia, scenografia şi light design: Fred Abrahamse 

Abrahamse & Meyer Productions - Africa de Sud 

  

Sângeroasa poveste a luptei pentru putere, în ceţosul Regat al Scoţiei, şi a 
consecinţelor tragice, ale nemăsuratei ambiţii criminale de a te aşeza pe tron. Cea 
mai scrută tragedie shakespeariană va fi prezentată într-o montare sud-africană, 
în interpretarea singurei companii independente de teatru clasic din ţara de la 
antipozi. 

  

30.04.2018, ora 19:30 

Sala George Constantin 

  

****************************************************************
************************************************************* 

  

  

Henric al V-lea  
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De William Shakespeare 

Regia: Philip Parr 

Cu: Brett Brown 

Producţie Parrabbola, Sydney, Australia 

  

O versiune a textului shakespearian pentru un singur actor, Brett Brown,care 
recită, cântă şi dansează, fiind familiarizat cu scena de teatru şi de operă, cu 
ecranul şi radioul. 

Şi care spune povestea regelui-erou al Angliei, privind mereu spre actualitatea 
zilei de azi. Autorii spectacolului se întreabă, de pildă, ce ar fi spus Henric al V-
lea despre Brexit? O versiune incitantă, desigur! 

  

3.05.2018, ora 19:30 

Sala George Constantin 

  

****************************************************************
************************************************************* 

  

  

Othello Remix   

De GQ şi JQ 

Muzica de JQ 

Producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater 

  

GQ, scriitor, actor şi regizor, şi JQ, scriitor, regizor şi compozitor au remixat 
tragedia shakespeariană, injectând-o cu ritmurile muzicale şi de viaţă ale zilei de 
azi.      
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La Festivalul Fringe de la Edinburgh, versiunea Fraţilor GQ şi JQ a textului clasic 
al lui Shakespeare a fost catalogată ca fiind “un triumf de la cap la coadă”. 

  

6 mai 2018, ora 19 

Sala Horia Lovinescu 

  

****************************************************************
************************************************************* 

  

Preţurile  speciale ale biletelor:  

• 20.52 lei şi 32,40 lei 
• elevii şi studenţii: 17, 28 lei.  

 

 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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34. Antena 3 
din data de 25 Aprilie 2018, ora 11:46 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/weekend-multicultural-
la-teatrul-nottara-466433.html 
 

 
 

Weekend multicultural la Teatrul Nottara! 

 

 

Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un adevarat festin. Ca o premieră, în 
acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe mai 
devreme, adică vineri, 27 aprilie. Și asta pentru că Teatrul Nottara se  bucură de 
colaborarea cu unul dintre cele mai importante festivaluri din țară: Festivalul 
Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Național Marin Sorescu și 
Fundația Shakespeare din Craiova. Până pe 6 mai, teatrul de pe Bulevardul 
Magheru va găzdui spectacole de pe cinci continente, prezente în cadrul Festivalul 



 107 

Internațional Shakespeare - Planeta Shakespeare.  În acest final de săptămână 
spectatorii sunt invitați la 3 spectacole de exceptie. 

Vineri, de la ora 19.00, debutul festivalului este semnat de spectacolul 
„Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei Lupescu, o producție a 
Teatrului Nottara, după una dintre primele comedii ale lui Shakespeare. În 
poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, 
totul într-o notă plină de prospeţime şi de neprevăzut. 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George 
Constantin compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Lucrând doar cu câteva bănci, 
instrumente muzicale, costume şi recuzita care putea fi gasită pe o plajă, actorii 
creează o experienţă nostimă şi emoţionantă, pentru publicul secolului al XXI-
lea. Cei șapte actori îmbină muzica acustică și versul shakespearian, scoţând la 
iveală durerea şi extazul primei iubiri. 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „ Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene. O mizanscenă  tradiţională cu materiale multicolore, costume și recuzită 
bogate… cuvinte coreene, mişcare coreeană, o interpretare nouă. Versiunea 
coreeană a piesei Romeo şi Julieta. Programul complet al spectacolelor îl găsiți 
pe www.festinpebulevard.ro, iar bilete puteți cumpăra de pe www.nottara.ro, 
festinpebulevard.ro şi de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 

 
 
 

 
Sursa: Antena 3 
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35. ZiareLive 
din data de 25 Aprilie 2018, ora 12:16 

https://www.ziarelive.ro/stiri/weekend-multicultural-la-teatrul-
nottara.html 
 

 
 
 

Weekend multicultural la Teatrul Nottara! 

 

 

Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un adevarat festin. Ca o premieră, în 
acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe mai 
devreme, adică vineri, 27 aprilie. Și asta pentru că Teatrul Nottara se  bucură de 
colaborarea cu unul dintre cele mai importante festivaluri din țară: Festivalul 
Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Național Marin Sorescu și 
Fundația Shakespeare din Craiova. Până pe 6 mai, teatrul de pe Bulevardul 
Magheru va găzdui spectacole de pe cinci continente, prezente în cadrul Festivalul 
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Internațional Shakespeare - Planeta Shakespeare.  În acest final de săptămână 
spectatorii sunt invitați la 3 spectacole de exceptie. 

Vineri, de la ora 19.00, debutul festivalului este semnat de spectacolul 
„Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei Lupescu, o producție a 
Teatrului Nottara, după una dintre primele comedii ale lui Shakespeare. În 
poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, 
totul într-o notă plină de prospeţime şi de neprevăzut. 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George 
Constantin compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Lucrând doar cu câteva bănci, 
instrumente muzicale, costume şi recuzita care putea fi gasită pe o plajă, actorii 
creează o experienţă nostimă şi emoţionantă, pentru publicul secolului al XXI-
lea. Cei șapte actori îmbină muzica acustică și versul shakespearian, scoţând la 
iveală durerea şi extazul primei iubiri. 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „ Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene. O mizanscenă  tradiţională cu materiale multicolore, costume și recuzită 
bogate… cuvinte coreene, mişcare coreeană, o interpretare nouă. Versiunea 
coreeană a piesei Romeo şi Julieta. Programul complet al spectacolelor îl găsiți 
pe www.festinpebulevard.ro, iar bilete puteți cumpăra de pe www.nottara.ro, 
festinpebulevard.ro şi de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 

 
 
 

 
Sursa: Antena 3 
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36. Astăzi.ro 
din data de 25 Aprilie 2018, ora 12:00 

http://stiri.astazi.ro/stire-weekend-multicultural-la-teatrul-nottara--
257496262.html 
 

 
 

Weekend multicultural la Teatrul Nottara! 

 

 

Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un adevarat festin. Ca o premieră, în 
acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe mai 
devreme, adică vineri, 27 aprilie. Și asta pentru că Teatrul Nottara se  bucură de 
colaborarea cu unul dintre cele mai importante festivaluri din țară: Festivalul 
Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Național Marin Sorescu și 
Fundația Shakespeare din Craiova. Până pe 6 mai, teatrul de pe Bulevardul 
Magheru va găzdui spectacole de pe cinci continente, prezente în cadrul Festivalul 
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Internațional Shakespeare - Planeta Shakespeare.  În acest final de săptămână 
spectatorii sunt invitați la 3 spectacole de exceptie. 

Vineri, de la ora 19.00, debutul festivalului este semnat de spectacolul 
„Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei Lupescu, o producție a 
Teatrului Nottara, după una dintre primele comedii ale lui Shakespeare. În 
poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, 
totul într-o notă plină de prospeţime şi de neprevăzut. 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George 
Constantin compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Lucrând doar cu câteva bănci, 
instrumente muzicale, costume şi recuzita care putea fi gasită pe o plajă, actorii 
creează o experienţă nostimă şi emoţionantă, pentru publicul secolului al XXI-
lea. Cei șapte actori îmbină muzica acustică și versul shakespearian, scoţând la 
iveală durerea şi extazul primei iubiri. 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „ Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene. O mizanscenă  tradiţională cu materiale multicolore, costume și recuzită 
bogate… cuvinte coreene, mişcare coreeană, o interpretare nouă. Versiunea 
coreeană a piesei Romeo şi Julieta. Programul complet al spectacolelor îl găsiți 
pe www.festinpebulevard.ro, iar bilete puteți cumpăra de pe www.nottara.ro, 
festinpebulevard.ro şi de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 

 
 
 

 
Sursa: Antena 3 
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37. Feedler.ro 
din data de 25 Aprilie 2018 

https://www.feedler.ro/feed/7795227--weekend-multicultural-la-
teatrul-nottara 
 

 
 

Weekend multicultural la Teatrul Nottara! 

 

 

Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un adevarat festin. Ca o premieră, în 
acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe mai 
devreme, adică vineri, 27 aprilie. Și asta pentru că Teatrul Nottara se  bucură de 
colaborarea cu unul dintre cele mai importante festivaluri din țară: Festivalul 
Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Național Marin Sorescu și 
Fundația Shakespeare din Craiova. Până pe 6 mai, teatrul de pe Bulevardul 
Magheru va găzdui spectacole de pe cinci continente, prezente în cadrul Festivalul 
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Internațional Shakespeare - Planeta Shakespeare.  În acest final de săptămână 
spectatorii sunt invitați la 3 spectacole de exceptie. 

Vineri, de la ora 19.00, debutul festivalului este semnat de spectacolul 
„Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei Lupescu, o producție a 
Teatrului Nottara, după una dintre primele comedii ale lui Shakespeare. În 
poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, 
totul într-o notă plină de prospeţime şi de neprevăzut. 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George 
Constantin compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Lucrând doar cu câteva bănci, 
instrumente muzicale, costume şi recuzita care putea fi gasită pe o plajă, actorii 
creează o experienţă nostimă şi emoţionantă, pentru publicul secolului al XXI-
lea. Cei șapte actori îmbină muzica acustică și versul shakespearian, scoţând la 
iveală durerea şi extazul primei iubiri. 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „ Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene. O mizanscenă  tradiţională cu materiale multicolore, costume și recuzită 
bogate… cuvinte coreene, mişcare coreeană, o interpretare nouă. Versiunea 
coreeană a piesei Romeo şi Julieta. Programul complet al spectacolelor îl găsiți 
pe www.festinpebulevard.ro, iar bilete puteți cumpăra de pe www.nottara.ro, 
festinpebulevard.ro şi de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 

 
 
 

 
Sursa: Antena 3 
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38. PressMania 
din data de 25 Aprilie 2018, ora 11:46 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/weekend-
multicultural-la-teatrul-nottara-2587402.html 
 

 
 
 

Weekend multicultural la Teatrul Nottara! 

 

 

Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un adevarat festin. Ca o premieră, în 
acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe mai 
devreme, adică vineri, 27 aprilie. Și asta pentru că Teatrul Nottara se  bucură de 
colaborarea cu unul dintre cele mai importante festivaluri din țară: Festivalul 
Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Național Marin Sorescu și 
Fundația Shakespeare din Craiova. Până pe 6 mai, teatrul de pe Bulevardul 
Magheru va găzdui spectacole de pe cinci continente, prezente în cadrul Festivalul 
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Internațional Shakespeare - Planeta Shakespeare.  În acest final de săptămână 
spectatorii sunt invitați la 3 spectacole de exceptie. 

Vineri, de la ora 19.00, debutul festivalului este semnat de spectacolul 
„Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei Lupescu, o producție a 
Teatrului Nottara, după una dintre primele comedii ale lui Shakespeare. În 
poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, 
totul într-o notă plină de prospeţime şi de neprevăzut. 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George 
Constantin compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Lucrând doar cu câteva bănci, 
instrumente muzicale, costume şi recuzita care putea fi gasită pe o plajă, actorii 
creează o experienţă nostimă şi emoţionantă, pentru publicul secolului al XXI-
lea. Cei șapte actori îmbină muzica acustică și versul shakespearian, scoţând la 
iveală durerea şi extazul primei iubiri. 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „ Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene. O mizanscenă  tradiţională cu materiale multicolore, costume și recuzită 
bogate… cuvinte coreene, mişcare coreeană, o interpretare nouă. Versiunea 
coreeană a piesei Romeo şi Julieta. Programul complet al spectacolelor îl găsiți 
pe www.festinpebulevard.ro, iar bilete puteți cumpăra de pe www.nottara.ro, 
festinpebulevard.ro şi de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 

 
 
 

 
Sursa: Antena 3 
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39. Ultima oră 
din data de 18 Aprilie 2018 

https://ultima-ora.ro/spectacole-selectate-la-festivalul-shakespeare-
pe-scena-teatrului-nottara/ 
 

 
 

Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare jucate pe scena 
Teatrului Nottara intre 27 aprilie si 6 mai 

 
Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena 

Teatrului Nottara, în perioada 27 aprilie - 6 mai, în cadrul Fest(in) pe Bulevard, 
informează un comunicat al instituţiei de spectacole, citat de Agerpres. 
 
 
  În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie - 6 mai - Secţiunea "Planeta Shakespeare", 
în parteneriat cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 12 - 21 octombrie - secţiunile "de tradiţie" ale Fest(in) pe Bulevard; 
21 - 22 noiembrie - Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 
 
 
  Astfel, în perioada 27 aprilie - 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
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Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Secţiunea este deschisă de spectacolul "Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19,00, la Sala "Horia 
Lovinescu". 
 
  Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din "A 
douăsprezecea noapte", în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 
 
 
  O montare a piesei "Romeo şi Julieta", din Coreea de Sud, în regia lui Oh 
Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala "Horia Lovinescu" a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 
 
 
  Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin", spectacolul "Macbeth", în regia lui Fred Abrahamse. 
 
 
  Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
 
  "Henric al V-lea" este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin" de la Nottara. 
 
 
  "Planeta Shakespeare" se încheie cu "Othello Remix" de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala "Horia Lovinescu". O adaptare pe ritmuri de hip-hop, "Othello Remix" aduce 
povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se 
lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 
 
 
  Preţurile biletelor sunt de 32,40 lei şi 20,52 lei, elevii şi studenţii 
beneficiind de tariful de 17,28 lei. 
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  Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la 
agenţia de bilete a Teatrului Nottara, anunţă instituţia de spectacole. 
 
 
 

 

Sursa: hotnews.ro 
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40. România Mama 
din data de 24 Aprilie 2018 

http://www.romaniamama.ro/turism/festivalului-international-de-
teatru-fest-in--pe-bulevard-_2279.html 
 

 
 
Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard are trei 

etape anul acesta 

Teatrul Nottara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, lansează 
cea de-a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 
care în acest an se va desfăşura pe trei etape: Planeta Shakespeare (27 aprilie- 6 
mai), Fest(in) pe Bulevard (12-21 octombrie), respectiv Secţiunea MultiArt Exit 
(21-22 noiembrie), organizată în colaborare cu Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor. 

        Între 27 aprilie şi 6 mai 2018, pe cele două scene ale Teatrului Nottara se vor 
juca şase spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului 
Shakespeare- cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie) cu Compania 
Flute Theatre din Stratford upon Avon, Asia (Coreea de Sud) prezinta Romeo si 
Julieta, în regia lui Oh Tae Suk, producţie a Mokwha Repertory Company din 
Seul,, Africa (Africa de Sud) vine cu singuta companie de teatru independent 
Abrahamse & Meyer Productions si prezinta Macbeth, Australia vine cu Richard 
al V-lea, într-un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei 
Parrabbola şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
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Secţiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu.  

        „Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, producţie 
Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala Horia 
Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în The 
Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-
un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American. Spectacolul este câştigător al Premiului pentru Cele mai bune versuri 
şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul Fringe de la 
Edinburgh, 2012. 

 

 

 

 

Sursa: romaniamama.ro 
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41. Femeia.ro 
din data de 25 Aprilie 2018 

https://www.femeia.ro/timp-liber/evenimente/weekend-
multicultural-la-teatrul-nottara 
 

 
 

Weekend multicultural la Teatrul Nottara! 

 
	

Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un spectacol unic. Festivalul 
Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe vineri, 27 
aprilie în colaborare cu unul dintre cele mai importante festivaluri din țară: 
Festivalul Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Național Marin 
Sorescu și Fundația Shakespeare din Craiova.  
 

Până pe 6 mai, teatrul de pe Bulevardul Magheru va găzdui spectacole de 
pe cinci continente, prezente în cadrul Festivalul Internațional Shakespeare 
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– Planeta Shakespeare.  În acest final de săptămână spectatorii sunt invitați la 3 
spectacole de excepție.  
 

Vineri, de la ora 19.00, „Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei 
Lupescu, o producție a Teatrului Nottara, după una dintre primele comedii ale lui 
Shakespeare.  
 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George 
Constantin compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter.  
 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene.  
 
 
 

 
 

Sursa: femeia.ro 
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42. Puterea 
din data de 25 Aprilie 2018, ora 23:50 

http://www.puterea.ro/timp_liber/weekend-multicultural-la-teatrul-
nottara-ce-spectacole-va-asteapta-la-final-de-saptamana-
166938.html 
 

 
 

Weekend multicultural la Teatrul NOTTARA. Ce 
SPECTACOLE vă așteaptă la final de săptămână 

 
 
Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un adevarat festin. Ca o premieră, 
în acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe 
mai devreme, adică vineri, 27 aprilie. Și asta pentru că Teatrul Nottara se 
bucură de colaborarea cu unul dintre cele mai importante festivaluri din 
țară: Festivalul Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Național 
Marin Sorescu și Fundația Shakespeare din Craiova. Până pe 6 mai, teatrul 
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de pe Bulevardul Magheru va găzdui spectacole de pe cinci continente, 
prezente în cadrul Festivalul Internațional Shakespeare - Planeta 
Shakespeare. În acest final de săptămână spectatorii sunt invitați la 3 
spectacole de exceptie.  

Vineri, de la ora 19.00, debutul festivalului este semnat de 
spectacolul „Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei Lupescu, o producție 
a Teatrului Nottara, după una dintre primele comedii ale lui Shakespeare. În 
poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, 
totul într-o notă plină de prospeţime şi de neprevăzut. 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George Constantin 
compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Lucrând doar cu câteva bănci, 
instrumente muzicale, costume şi recuzita care putea fi gasită pe o plajă, actorii 
creează o experienţă nostimă şi emoţionantă, pentru publicul secolului al XXI-
lea. Cei șapte actori îmbină muzica acustică și versul shakespearian, scoţând la 
iveală durerea şi extazul primei iubiri. 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „ Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene. O mizanscenă  tradiţională cu materiale multicolore, costume și recuzită 
bogate… cuvinte coreene, mişcare coreeană, o interpretare nouă. Versiunea 
coreeană a piesei Romeo şi Julieta. Programul complet al spectacolelor îl găsiți 
pe www.festinpebulevard.ro, iar bilete puteți cumpăra de pe www.nottara.ro, 
festinpebulevard.ro şi de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 
 

Sursa: puterea.ro 
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43. Astăzi.ro 
din data de 26 Aprilie 2018, ora 00:15 

https://www.astazi.ro/stiri/stire-weekend-multicultural-la-teatrul-
nottara-ce-spectacole-va-asteapta-la-final-de-saptamana-
257497496.html 
 

 
 
 

Weekend multicultural la Teatrul NOTTARA. Ce SPECTACOLE vă 
așteaptă la final de săptămână 

 
 
Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un adevarat festin. Ca o premieră, 
în acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe 
mai devreme, adică vineri, 27 aprilie. Și asta pentru că Teatrul Nottara se 
bucură de colaborarea cu unul dintre cele mai importante festivaluri din 
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țară: Festivalul Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Național 
Marin Sorescu și Fundația Shakespeare din Craiova. Până pe 6 mai, teatrul 
de pe Bulevardul Magheru va găzdui spectacole de pe cinci continente, 
prezente în cadrul Festivalul Internațional Shakespeare - Planeta 
Shakespeare. În acest final de săptămână spectatorii sunt invitați la 3 
spectacole de exceptie.  

Vineri, de la ora 19.00, debutul festivalului este semnat de 
spectacolul „Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei Lupescu, o producție 
a Teatrului Nottara, după una dintre primele comedii ale lui Shakespeare. În 
poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, 
totul într-o notă plină de prospeţime şi de neprevăzut. 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George Constantin 
compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Lucrând doar cu câteva bănci, 
instrumente muzicale, costume şi recuzita care putea fi gasită pe o plajă, actorii 
creează o experienţă nostimă şi emoţionantă, pentru publicul secolului al XXI-
lea. Cei șapte actori îmbină muzica acustică și versul shakespearian, scoţând la 
iveală durerea şi extazul primei iubiri. 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „ Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene. O mizanscenă  tradiţională cu materiale multicolore, costume și recuzită 
bogate… cuvinte coreene, mişcare coreeană, o interpretare nouă. Versiunea 
coreeană a piesei Romeo şi Julieta. Programul complet al spectacolelor îl găsiți 
pe www.festinpebulevard.ro, iar bilete puteți cumpăra de pe www.nottara.ro, 
festinpebulevard.ro şi de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 
 

Sursa: puterea.ro 
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44. Pescurt.ro 
din data de 26 Aprilie 2018, ora 00:15 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/weekend-multicultural-la-teatrul-
nottara_25-04-2018_12965795 
 

 
 
 
 

Weekend multicultural la Teatrul Nottara! 

 

 

Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un adevarat festin. Ca o premieră, în 
acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe mai 
devreme, adică vineri, 27 aprilie. Și asta pentru că Teatrul Nottara se  bucură de 
colaborarea cu unul dintre cele mai importante festivaluri din țară: Festivalul 
Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Național Marin Sorescu și 
Fundația Shakespeare din Craiova. Până pe 6 mai, teatrul de pe Bulevardul 
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Magheru va găzdui spectacole de pe cinci continente, prezente în cadrul Festivalul 
Internațional Shakespeare - Planeta Shakespeare.  În acest final de săptămână 
spectatorii sunt invitați la 3 spectacole de exceptie. 

Vineri, de la ora 19.00, debutul festivalului este semnat de spectacolul 
„Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei Lupescu, o producție a 
Teatrului Nottara, după una dintre primele comedii ale lui Shakespeare. În 
poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, 
totul într-o notă plină de prospeţime şi de neprevăzut. 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George 
Constantin compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Lucrând doar cu câteva bănci, 
instrumente muzicale, costume şi recuzita care putea fi gasită pe o plajă, actorii 
creează o experienţă nostimă şi emoţionantă, pentru publicul secolului al XXI-
lea. Cei șapte actori îmbină muzica acustică și versul shakespearian, scoţând la 
iveală durerea şi extazul primei iubiri. 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „ Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene. O mizanscenă  tradiţională cu materiale multicolore, costume și recuzită 
bogate… cuvinte coreene, mişcare coreeană, o interpretare nouă. Versiunea 
coreeană a piesei Romeo şi Julieta. Programul complet al spectacolelor îl găsiți 
pe www.festinpebulevard.ro, iar bilete puteți cumpăra de pe www.nottara.ro, 
festinpebulevard.ro şi de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 

 
 
 

 
Sursa: Antena 3 
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45. AGERPRES 
din data de 27 Aprilie 2018, ora 06:00 

https://www.agerpres.ro/cultura-media/2018/04/27/spectacole-
selectate-la-festivalul-shakespeare-jucate-pe-scena-teatrului-
nottara-incepand-de-vineri--98596 
 

 
 
Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare - jucate pe scena 

Teatrului Nottara începând de vineri 
 
  Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena 
Teatrului Nottara, de vineri până pe 6 mai, în cadrul Fest(in) pe Bulevard, 
informează un comunicat al instituţiei de spectacole transmis AGERPRES. 
 
 
  În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard 
se va desfăşura în trei etape: 27 aprilie - 6 mai - Secţiunea "Planeta Shakespeare", 
în parteneriat cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia 
Shakespeare; 12 - 21 octombrie - secţiunile "de tradiţie" ale Fest(in) pe Bulevard; 
21 - 22 noiembrie - Secţiunea MultiArt EXIT (secţiune organizată în colaborare 
cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 
 
 
  Astfel, în perioada 27 aprilie - 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
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Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Secţiunea este deschisă de spectacolul "Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, vineri, 27 aprilie, ora 19,00, la Sala "Horia 
Lovinescu". 
 
  Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din "A 
douăsprezecea noapte", în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 
 
  O montare a piesei "Romeo şi Julieta", din Coreea de Sud, în regia lui Oh 
Tae Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 
29 aprilie, la ora 19,00, la Sala "Horia Lovinescu" a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 
 
 
  Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin", spectacolul "Macbeth", în regia lui Fred Abrahamse. 
 
  Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea într-
un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
 
  "Henric al V-lea" este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin" de la Nottara. 
 
 
  "Planeta Shakespeare" se încheie cu "Othello Remix" de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala "Horia Lovinescu". O adaptare pe ritmuri de hip-hop, "Othello Remix" aduce 
povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se 
lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 
 
 
  Biletele costă 32,40 lei şi 20,52 lei, elevii şi studenţii beneficiind de 
reducere - 17,28 lei. 
 
 
  Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la 
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agenţia de bilete a Teatrului Nottara, anunţă instituţia de spectacole. 
AGERPRES/(AS - editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea) 
 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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46. nMEDIA 
din data de 27 Aprilie 2018 
https://nmedia.ro/festin-pe-bulevard-la-a-sasea-editie 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard, la a sasea editie 

 

Prima etapa a Festivalului International de Teatru FEST(in) pe Bulevard, aflat la 
a sasea editie, se va desfasura in perioada 27 aprilie - 6 mai 2018, potrivit unui 
comunicat al Teatrului Nottara. In 2018, festivalul bucurestean Fest(in) pe 
Bulevard se va desfasura in trei etape: 27 aprilie-6 mai - Sectiunea "Planeta 
Shakespeare", in parteneriat cu Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova si 
cu Fundatia Shakespeare; 12-21 octombrie - sectiunile "de traditie" ale Fest(in) 
pe Bulevard; 21-22 noiembrie - Sectiunea MultiArt EXIT (sectiune organizata in 
colaborare cu Administratia Nationala a Penitenciarelor). In prima etapa, pe cele 
doua scene ale Teatrului Nottara vor fi prezentate productii selectate in cadrul 
celei de-a XI-a editii a Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de 
Sud, Africa de Sud, Australia, Statele Unite ale Americii si o productie a Teatrului 
Nottara, precizeaza site-ul http://new.nottara.ro. Sectiunea este deschisa de 
spectacolul "Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul Nottara), in regia Dianei 
Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, la Sala "Horia Lovinescu". Compania Flute 
Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine cu o abordare 
indrazneata, moderna si, in acelasi timp, poetica a povestii din "A douasprezecea 
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noapte", in regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalista si cu o distributie 
formata din sase actori, spectacolul imbina muzica acustica si limbajul vorbit, 
explorand numeroasele fatete ale primei iubiri. Spectacolul este programat pe 28 
aprilie, de la ora 19.00, la Sala George Constantin. O montare a piesei "Romeo si 
Julieta", din Coreea de Sud, in regia lui Oh Tae Suk (productie a Mokwha 
Repertory Company din Seul), va fi prezentata pe 29 aprilie, la ora 19.00, la Sala 
"Horia Lovinescu" a teatrului bucurestean. Spectacolul contine elemente de arte 
martiale, dans, ritual si gest, iar actorii se adreseaza permanent publicului. Singura 
companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & Meyer 
Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala "George 
Constantin", spectacolul "Macbeth", in regia lui Fred Abrahamse. Din Sydney, 
Australia, Brett Brown il va intruchipa pe Henric al V-lea, intr-un one-man show 
semnat de Philip Parr, productie a companiei Parrabbola. "Henric al V-lea" este 
programat pe 3 mai, de la ora 19.30, la Sala "George Constantin" de la Nottara. 
"Planeta Shakespeare" se incheie cu "Othello Remix" de GQ si JQ, productie Q 
Brothers si Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19.00, la Sala "Horia 
Lovinescu". O adaptare pe ritmuri de hip-hop, "Othello Remix" aduce povestea 
lui Othello si a Desdemonei intr-un cadru urban, in care personajele se lasa atrase 
de mirajul etern al Visului American. Teatrul bucurestean Nottara a initiat, in anul 
2013, un festival care poarta titlul de Fest(in) pe Bulevard, proiect cultural 
organizat anual, se arata pe site-ul www.festinpebulevard.ro. Acesta are doua 
sectiuni principale si alte sectiuni si activitati conexe. Mai multe companii din 
strainatate sunt invitate sa prezinte cate un spectacol, pe un text adecvat temelor 
propuse. Pe langa spectacole, saptamana de festival mai cuprinde: dezbateri pe 
temele date, spectacole-lectura, lansari de carte de teatru, cel putin un eveniment 
stradal, o expozitie cu fotografii cuprinzand cele mai interesante momente ale 
editiei anterioare. Festivalul se desfasoara in cele doua sali ale Teatrului Nottara, 
de pe Bulevardul Magheru: Sala George Constantin, Sala Studio cu 100 de locuri, 
si Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. Festivalul are ca principal grup-tinta 
publicul bucurestean, atat pe cel deja fidel Teatrului Nottara, cat si cel care va fi 
incitat de tematicile alese: electorale si comedia bulevardiera. Mai exista insa un 
segment de public, acela atras de evenimentele culturale de amploare: festivalurile 
de teatru, cele muzicale, de dans. O alta zona de interes o reprezinta cea a 
specialistilor de teatru (fie ei din zona teoretica: critici, cronicari, jurnalisti 
culturali sau din cea artistica: actori, scenografi, regizori, directori de teatru si de 
festivaluri etc.), a celor care sunt in masura sa evalueze calitativ evenimentul in 
ansamblu, precum si productiile selectate si care pot participa interactiv la 
dezbaterile ce vor avea loc in jurul temelor enuntate. De asemenea, un astfel de 
festival este important pentru publicul tanar, receptiv la spectacolele care pun in 
discutie problematici actuale.  

Premiile celei de-a cincea editii a Festivalului International de Teatru "FEST(in) 
pe Bulevard" 2017 au fost, potrivit www.festinpebulevard.ro, urmatoarele: 
Premiul pentru cea mai buna actrita in rol principal - Anda Saltelechi pentru rolul 
Francesca din spectacolul independent "Pe jumatate cantec", conceput de Crista 
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Bilciu; Premiul pentru cel mai bun actor in rol principal - Alex Calin pentru rolul 
Don din spectacolul "Fluturii sunt liberi" de Leonard Gershe, in regia lui Erwin 
Simsensohn, productie a Teatrului Excelsior; Premiul pentru cea mai buna actrita 
in rol secundar: Mihaela Teleoaca pentru rolul Debra Watts din spectacolul 
"Kimberly" de David Lindsay-Abaire, in regia Andreei Vulpe, productie a 
Teatrului de Comedie; Premiul pentru cel mai bun actor in rol secundar: 
Constantin Cojocaru pentru rolul Valerio din spectacolul "Leonce si Lena" de 
Georg Buechner, in regia lui Vlad Cristache, productie a Teatrului Maria Filotti, 
Braila; Premiul pentru cea mai buna regie: Andrei Majeri pentru spectacolul 
"Exploziv" de Elise Wilk, productie a Teatrului National Marin Sorescu, Craiova; 
Premiul pentru cel mai bun spectacol: "Somnambulism" de Iaroslava Pulinovici, 
in regia lui Alexandru Mazgareanu, productie a Teatrului Nottara. Juriul a acordat 
si doua premii speciale: Premiul Juriului - spectacolului "Visul unei nopti de vara" 
dupa William Shakespeare, regia Cristian Pepino, productie a Teatrului tandarica; 
Premiul Special al Juriului - spectacolului "Heartbeat" de Kim Doo-Hwan, in 
regia lui Bae Eun-Wook, productie a Companiei Donghwa Tree Theatre din Seul, 
Coreea de Sud. Juriul, format din Doina Modola, Emil Boroghina, Doru Mares, 
Pompiliu Onofrei si Claudiu Groza, a decis premiile la sectiunea care a dat tema 
celei de-a cincea editii: "Criza pubertatii, criza adolescentei": La editia din 2017 
a fost format si Juriul publicului din spectatorii Teatrului Notarra cei mai fideli: 
Luiza Ciorpan, Alina Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lata si Florin 
Frunza. Acesta a jurizat spectacolele din sectiunea "Bulevardul comediei" si a 
acordat urmatoarele premii: Premiul pentru cea mai buna actrita in rol principal: 
Florina Cercel pentru rolul Aneta Duduleanu din spectacolul "Gaitele" de 
Alexandru Kiritescu, in regia lui Mc Ranin, productie a Teatrului Tony Bulandra, 
Targoviste; Premiul pentru cel mai bun actor in rol principal: Marius Bodochi 
pentru rolul Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul "Ursul" de Anton 
Pavlovici Cehov, in regia lui Felix Alexa, productie a Teatrului de Stat Constanta; 
Premiul pentru cea mai buna actrita in rol secundar: Catrinel Dumitrescu pentru 
rolul Sheila din spectacolul "Totul e relativ" de Alan Ayckbourn, in regia lui Felix 
Alexa, productie a Teatrului Nottara; Premiul pentru cel mai bun actor in rol 
secundar: Sebastian Marina pentru rolul Florin din spectacolul "Orb de mina" de 
Szekely Csaba, in regia Catincai Draganescu, productie a Teatrului Andrei 
Muresanu, Sfantu Gheorghe; Premiul pentru cel mai bun spectacol din Sectiunea 
"Bulevardul Comediei": Jurnalul lui Robinson Crusoe dupa "Insula" de Gellu 
Naum, in regia lui Mihai Maniutiu, productie a Teatrului Odeon Bucuresti.  

Echipa Departamentului de Marketing, Vanzari si PR si aceea a Serviciului de 
Specialitate artistica a acordat trei Premii pentru cea mai populara actrita a 
Teatrului Nottara actritelor Ioana Calota, Crenguta Hariton si Ada Navrot. 
Festivalul a inregistrat in 2017 un palmares bogat: 12 zile cu 39 de reprezentatii 
din opt tari de pe trei continente, 14 discutii cu publicul dupa spectacole, doua 
evenimente stradale, cinci spectacole-lectura, patru colocvii, patru lansari de carte 
de teatru, doua expozitii foto, sapte spatii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 
tandarica, Teatrul Odeon, Teatrul National Bucuresti, Teatrul ACT, Institutul 
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Maghiar Balassi, Libraria Carturesti-Verona. AGERPRES/(Documentare - 
Cristian Anghelache, editor: Cerasela Badita, editor online: Daniela Juncu) 

 
 

Sursa: AGERPRES 
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47. Asociația Culturală Sarang Hanguk 
din data de 24 Aprilie 2018 
http://www.saranghanguk.ro/index.php/2018/04/24/romeo-si-julieta-
in-varianta-coreeana-se-joaca-la-teatrul-nottara-din-bucuresti/ 
 

 
 

“Romeo si Julieta” in varianta coreeana se joaca la Teatrul Nottara din 

Bucuresti 

 

     Vrem sa va invitam la teatru! In perioada 27 aprilie şi 6 mai 2018  va avea 

loc la Bucuresti prima sectiune a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) 

pe Bulevard, cea de a VI editie. Acest festival a fost initiat de Teatru Nottara in 

anul 2013 si este un proiect cultural care se organizeaza anual. De aceasta data 

este impartit in 3 sectiuni:  Planeta Shakespeare sau Festivalul 

International  Shakespeare (27 aprilie- 6 mai),  Fest(in) pe Bulevard – sectiuni de 

traditie (12-21 octombrie) si  Secţiunea MultiArt Exit (21-22 noiembrie),  ce 

reprezinta o colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 
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      Între 27 aprilie şi 6 mai 2018,  publicul roman va avea placerea sa vada pe 

scenele Teatrului Nottara 6 spectacole  speciale selectionate in cadrul Festivalului 

Shakespeare.  Mai cu seama este vorba, de fapt despre 5 productii invitate din 

diverse colturi ale lumii, precum Europa – Marea  Britanie, Asia- Coreea de Sud, 

Africa- Africa de Sud, Australia si Statele Unite ale Americii, iar una va fi chiar 

productie romaneasca, cea a Teatrului Nottara. 

 
Este bine cunoscut faptul ca piesele lui Shakespeare au un caracter universal si o 

frumusete aparte care le da posibilitatea sa intruchipeze povesti care pot fi jucate 

oriunde in aceasta lume si se pot adapta la fiecare spatiu si timp. In cadrul zilelor 

festivalului publicul roman va putea sa descopere interpretari  deosebite ale celor 

mai cunoscute piese ale lui Shakespeare precum “Mult zgomot pentru nimic”, 

“A douăsprezecea noapte”, “Romeo si Julieta”, “Macbeth”, “Henric al V-

lea”, “Othello Remix” . 

Pentru noi este o mare bucurie ca  vom avea posibilitatea, din nou, sa asistam la 

o interpretare marca Coreea de Sud, asa cum s-a intamplat si anul trecut, tot la 

acest festival. Ar putea fi cea mai cunoscuta poveste de dragoste din toate 

timpurile, “Romeo si Julieta”  va ajunge si pe meleagurile noastre  sa ne bucure 

sufletele direct din “Tara diminetilor linistite” pe scena Teatrului Nottara. 

Adaptearea acestei celebre piese este o productie a Companiei Mokwha Repertory 

din Seul, iar regia si scenariul  poarta semnatura lui Oh Tae Suk. Piesa “Romeo si 
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Julieta ” se joaca pe 29 aprilie, duminica, incepand cu ora 19:00 la Teatrul 

Nottara, Sala Horia Lovinescu. 

 

 
     Cum nu este vorba despre o piesa obisnuita, ci mai cu seama una speciala 

jucata cu maiestrie intr-o maniera coreeana, vom avea parte de o experienta 

complexa intrucat spectacolul contine elemente de arte martiale, dans, ritual si 

gest, iar actorii se vor adresa permanent publicului si mai putin unii  celorlalti. 

 
de dragoste a celor doi protagonisti  va fi interpretata din perspectiva bogatelor 

traditii coreene, unde “verbul shakespearian” se va intalni cu ritmurile identitatii 

sud-coreene. 

De-a lungul timpului  dupa ce aceasta piesa a fost jucata in mai multe colturi ale 

lumii si in fata unui public numeros, ea nu s-a lasat fara ecouri. Astfel aici va voi 

arata cateva pareri avizate  despre “Romeo si Julieta” varianta coreeana: 

<Finalul apocaliptic este o impresionantă lovitură de stat! Maestrul Oh este un 

adevărat magician.>(Louise Jeffreys, Coordonatoarea Teatrului la Barbican 

Centre) 

<Fiecare scenă este uluitor de frumoasă, de parcă o pânză de tablou a fost 

desfăşurată, ca o vedere.>(Alexander Schnackenburg, Wiser Kurier) 

<Shakespeare a ajuns în Coreea de Sud. Producţia maestrului Oh este plină de 

energie şi imaginaţie, constituind o seară de teatru emoţionantă şi 

plăcută.> (Rivka Jacobson, The British Theatre Guide) 

 

Din distributia acestei piese fac parte: 
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Călugărul Lawrence – Chung Jingak 

Mercutio – Song Youngkwang 

Julieta – Jeong Jeeyoung 

Doica – Yoo Jaeyeun 

Capulet – Yi Sung Yol 

Lorenzo – Chung Jingak 

Spiţerul, suita lui Romeo – Jo Wonjun 

Tybalt – Kim Bonghyun 

Balthazar – Jo Wonjun 

Doamne, suita lui Romeo – Cho Youjin 

Romeo – Lee Shinho 

Călugărul John – Jang Wonjun 

Doamne, Lady Capulet – Lim Jooeun 

Prinţul Escalus – Lee Byungyong 

Suita lui Tybalt, Paris – Lee Keun Hwan 

Suita lui Tybalt – Son Hyoun Woo /Wi Da Eun 

Lady Montague – Bak Hyun Jeong 

Doamne, suita lui Tybalt – Kim Ja Yeon 

Montague – Hong Seong Hwan 

Suita lui Romeo – Yun Jeonguk 

Doamne – Kim Seulgi / Park Narin /Yu Jian / Sato Kayoko / Wi Da Eun /Hwang 

Bo Yeon / Shin Ji Eun / Kim Ja Yeon 

Muzica: Cha Da Hye, Kim Ha Kyung, Kim Eun Kyung, Jung Ui Gyun 

Costumele: Lee Seung Moo 

Coregrafia: Kang Eun Ji 

Light-design: Lee Kyung Cheon 

Scenariul: Oh Tae Suk  
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De-a lungul timpului trupa a jucat acesta piesa in cadrul mai multor turnee in 

diverse festivaluri ca: 

§ Festivalul Toga, Japonia 

§ Teatrul Rose in Kingston UK 

§ Theater am Leibnitzplatz, Germania 

§ Festivalul de Teatru Râul Jangja Beseto, China 

§ Festivalul de Teatru de la Beijing China 

§ Teatrul Kamani din New Delhi, India 

     

Reprezentatia lor nu s-a lasat fara reactii din partea publicului larg, astfel ca piesa 

“Romeo si Julieta” a castigat cateva premii: 

§ 2005 Asociaţia coreeană a criticilor de teatru-Cea mai bună piesă 3 

§ 2002 Premiile creştine de cultură şi artă-Premiul pentru teatru 
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§ 2001 Asociaţia Coreeană Naţională de Teatru, Inc.-Premiul de excelenţă 

5 

§ 2001 Premiile Donga Play, ediţia 38-Premiul de interpretare actoricească 

    Spectacol  este supratitrat în limba română si va mai pot spune ca biletele au 

preturi speciale, intre 32,40 lei şi 20.52 lei  iar elevi şi studenţii beneficiaza de 

reducere, 17,28 lei. 

    Noi va incurajam sa nu ratati aceste interpretari speciale si sa mergeti la Festin 

pe Bulevard. Pentru cei care doresc sa mearga se mai pot cumpara bilete 

pe  nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

	

 
 
 

de: Daniela Coman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 142 

48. Adevărul 
din data de 20 Aprilie 2018, ora 14:35 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/festin-bulevard-2018-invitat-onoare-
planetashakespeare-1_5ad9cd7fdf52022f750b2dd9/index.html 
 

 
 
Fest(in) pe Bulevard 2018. Invitat de onoare, Planeta Shakespeare 
 

Teatrul Nottara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, lansează 
cea de-a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 
care în acest an se va desfăşura pe trei etape: Planeta Shakespeare (27 aprilie- 6 
mai), Fest(in) pe Bulevard (12-21 octombrie), respectiv Secţiunea MultiArt Exit 
(21-22 noiembrie), organizată în colaborare cu Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor.  

Între 27 aprilie şi 6 mai 2018, pe cele două scene ale Teatrului Nottara se 
vor juca şase spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului 
Shakespeare- cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea 
de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o 
producţie a Teatrului Nottara.  

 
Secţiunea este deschisă de spectacolul Mult zgomot pentru nimic (Teatrul 

Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu.  
 
 „Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui 

Shakespeare; în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc 
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intrigi, leagă prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de 
neprevăzut. Oricum, împletitura dramaturgică are un fir poliţist, un fir tragic, un 
fir comic-popular, un fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi 
strălucitor, cu noduri făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o 
lucrătură densă, de viaţă palpitantă”, spune regizoarea.  

 
Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, Marea Britanie, vine cu 

o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din A 
douăsprezecea noapte, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri.   

 
„Povestea noastră vorbeşte despre nebunia iubirii şi despre nevoia umană 

profundă de muzică, şi, pe măsură ce poveştile de dragoste se conturează, o festă 
aparent nevinovată ia o turnură greşită rezultând într-o cădere tragică în 
dizgraţie”, spun creatorii. Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 
19.00, la Sala George Constantin.  

 
Romeo şi Julieta din Coreea de Sud  
 
Caracterul universal al lui Shakespeare face ca poveştile sale să fie jucate 

în toate colţurile lumii şi să poată fi adaptate oricărui spaţiu şi timp. Poate cea mai 
cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, Romeo şi Julieta, ajunge din 
Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia lui Oh Tae Suk, producţie a 
Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala 
Horia Lovinescu). Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi 
gest, iar actorii se adresează permanent publicului, niciodată unii celorlalţi.  

 
Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 

Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin, spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei mai 
cunoscuţi regizori sud-africani. Abrahamse a mai fost invitat în România, tot în 
cadrul Festivalului Shakespeare, în 2014, cu spectacolul Tragedia lui Richard al 
III-lea, iar compania sa de teatru s-a remarcat pe plan internaţional, în ultimii 12 
ani, prin producţii inovatoare, pe texte de William Shakespeare şi Tennessee 
Williams.  

 
Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea, într-

un one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. Un 
spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre ascensiunea la 
putere, violenţă, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situaţia politică 
haotică şi imprevizibilă din prezent.Henric al V-lea este programat pe 3 mai, de 
la ora 19.30, la Sala George Constantin. De neratat acest tur de forţă impresionant 
al actorului Brett Brown, care a mai colaborat cu Royal Shakespeare, BBC şi 
Opera din Australia.  
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„Planeta Shakespeare” se încheie cu Othello Remix de GQ şi JQ, producţie 

Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala Horia 
Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, Othello Remix, descris, în The 
Telegraph, drept un triumf total, aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-
un cadru urban, în care personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului 
American. Spectacolul este câştigător al Premiului pentru Cele mai bune versuri 
şi Cel mai bun musical (MTM: Premiile Marii Britanii), la Festivalul Fringe de la 
Edinburgh, 2012.  

 

 
de: Dana Mischie 
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49. AGERPRES 
din data de 30 Aprilie 2018, ora 16:35 
https://www.agerpres.ro/cultura-media/2018/04/30/tepus-nottara-
sectiunea-planeta-shakespeare-are-un-succes-neasteptat-in-contexul-
minivacantei--100035 
 

 
 
 

Ţepuş (Nottara): Secţiunea 'Planeta Shakespeare' are un succes 
neaşteptat, în contexul minivacanţei 

 
  Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a declarat luni că Secţiunea 
"Planeta Shakespeare" a festivalului Fest(in) pe Bulevard are un succes neaşteptat 
în contextul minivacanţei. 
 
 
  "Neaşteptat succes, având în vedere că este o minivacanţă prelungită - aş 
spune eu - pentru bucureşteni şi pentru toţi cei din ţară, pentru că sunt foarte multe 
evenimente în Bucureşti şi asta e bine, numai că noi trebuie (...) să aducem şi la 
noi public. Iată că toate spectacolele se joacă cu casa închisă, nesperat de bine şi 
cu un succes chiar foarte mare", a spus Ţepuş cu prilejul unei conferinţe de presă. 
 
  În cadrul secţiunii "Planeta Shakespeare", desfăşurată în perioada 27 aprilie 
- 6 mai, s-au jucat: "Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul Nottara), în regia Dianei 
Lupescu, pe 27 aprilie, "A douăsprezecea noapte", în regia lui Kelly Hunter, pe 
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28 aprilie, şi "Romeo şi Julieta", în regia lui Oh Tae Suk (producţie a Mokwha 
Repertory Company din Seul), pe 29 aprilie. 
 
 
 
"Urmează Africa de Sud cu 'Macbeth' (în regia lui Fred Abrahamse - n.r.) în seara 
aceasta, de la 19,30, sperăm să avem la fel de mare succes", a mai spus Ţepuş. 
 
  În opinia lui Ţepuş, secţiunea "Planeta Shakespeare" demonstrează 
universalitatea lui Shakespeare. 
 
  "Iată că şi pe scena noastră se joacă spectacole din cele cinci continente şi 
mai mult decât atât, după 400 de ani, iată cum Shakespeare e în stare să ne unească 
şi să spargă zidurile", a adăugat Ţepuş. 
 
  Lee Byung Yong, reprezentant al Mokwha Repertory Company din Seul, a 
spus că 30 de piese sunt în repertoriul teatrului. "Avem 30 de piese în repertoriu 
la teatru, de obicei 200 de reprezentaţii cu 18 piese anual", a precizat Lee Byung 
Yong. 
 
  La rândul său, regizorul Fred Abrahamse este de părere că forţa în 
"Macbeth" este Lady Macbeth. 
 
  În cadrul secţiunii "Planeta Shakespeare" mai sunt programate spectacolele 
"Henric al V-lea" pe 3 mai şi "Othello Remix" pe 6 mai.  
 
 

 
 
 
 

Sursa:AGERPRES/(A, AS - autor: Iulia Carciog, editor: Florin Marin, editor 
online: Anda Badea) 
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50. Cuvântul Libertății 
din data de 27 Aprilie 2018 
http://www.cvlpress.ro/27.04.2018/spectacole-selectate-la-festivalul-
shakespeare-jucate-pe-scena-teatrului-nottara-incepand-de-astazi/ 
 

 
 

Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare – jucate pe scena 
Teatrului Nottara începând de astăzi 

 

  Spectacole selectate la Festivalul Shakespeare vor fi jucate pe scena 
Teatrului Nottara, de astăzi până pe 6 mai, în cadrul Fest(in) pe Bulevard, 
informează un comunicat al instituţiei de spectacole transmis AGERPRES. 
În acest an, arată sursa citată, festivalul bucureştean Fest(in) pe Bulevard se 
va desfăşura în trei etape: 27 aprilie – 6 mai – Secţiunea „Planeta 
Shakespeare”, în parteneriat cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din 
Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare; 12 – 21 octombrie – secţiunile „de 
tradiţie” ale Fest(in) pe Bulevard; 21 – 22 noiembrie – Secţiunea MultiArt 
EXIT (secţiune organizată în colaborare cu Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor). 
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  Astfel, în perioada 27 aprilie – 6 mai, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara vor fi prezentate producţii selectate în cadrul celei de a XI-a ediţii a 
Festivalului Shakespeare din: Marea Britanie, Coreea de Sud, Africa de Sud, 
Australia, Statele Unite ale Americii şi o producţie a Teatrului Nottara. 
Secţiunea este deschisă de spectacolul „Mult zgomot pentru nimic” (Teatrul 
Nottara), în regia Dianei Lupescu, vineri, 27 aprilie, ora 19,00, la Sala „Horia 
Lovinescu”. 

 
  Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, din Marea Britanie, vine 
cu o abordare îndrăzneaţă, modernă şi, în acelaşi timp, poetică a poveştii din „A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Cu o scenografie minimalistă şi 
cu o distribuţie formată din şase actori, spectacolul îmbină muzica acustică şi 
limbajul vorbit, explorând numeroasele faţete ale primei iubiri. Spectacolul este 
programat pe 28 aprilie, de la ora 19,00, la Sala George Constantin. 
O montare a piesei „Romeo şi Julieta”, din Coreea de Sud, în regia lui Oh Tae 
Suk (producţie a Mokwha Repertory Company din Seul), va fi prezentată pe 29 
aprilie, la ora 19,00, la Sala „Horia Lovinescu” a teatrului bucureştean. 
Spectacolul conţine elemente de arte marţiale, dans, ritual şi gest, iar actorii se 
adresează permanent publicului. 

 
  Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 
Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin”, spectacolul „Macbeth”, în regia lui Fred Abrahamse. 
Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va întruchipa pe Henric al V-lea într-un 
one-man show semnat de Philip Parr, producţie a companiei Parrabbola. 
„Henric al V-lea” este programat pe 3 mai, de la ora 19,30, la Sala „George 
Constantin” de la Nottara. 

 
  „Planeta Shakespeare” se încheie cu „Othello Remix” de GQ şi JQ, 
producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, pe 6 mai, la ora 19,00, la 
Sala „Horia Lovinescu”. O adaptare pe ritmuri de hip-hop, „Othello Remix” 
aduce povestea lui Othello şi a Desdemonei într-un cadru urban, în care 
personajele se lasă atrase de mirajul etern al Visului American. Biletele costă 
32,40 lei şi 20,52 lei, elevii şi studenţii beneficiind de reducere – 17,28 lei.  

 

 

Sursa: AGERPRES 

 



 149 

51. Diacaf 
din data de 30 Aprilie 2018 
http://www.diacaf.com/stiri/cultura/tepus-nottara-sectiunea-planeta-
shakespeare-are-un-succes-neasteptat_72716294.html 
 

 
 

Ţepuş (Nottara): Secţiunea 'Planeta Shakespeare' are un succes 
neaşteptat, în contexul minivacanţei 

 
  Directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, a declarat luni că Secţiunea 
"Planeta Shakespeare" a festivalului Fest(in) pe Bulevard are un succes neaşteptat 
în contextul minivacanţei. 
 
 
  "Neaşteptat succes, având în vedere că este o minivacanţă prelungită - aş 
spune eu - pentru bucureşteni şi pentru toţi cei din ţară, pentru că sunt foarte multe 
evenimente în Bucureşti şi asta e bine, numai că noi trebuie (...) să aducem şi la 
noi public. Iată că toate spectacolele se joacă cu casa închisă, nesperat de bine şi 
cu un succes chiar foarte mare", a spus Ţepuş cu prilejul unei conferinţe de presă. 
 
  În cadrul secţiunii "Planeta Shakespeare", desfăşurată în perioada 27 aprilie 
- 6 mai, s-au jucat: "Mult zgomot pentru nimic" (Teatrul Nottara), în regia Dianei 
Lupescu, pe 27 aprilie, "A douăsprezecea noapte", în regia lui Kelly Hunter, pe 
28 aprilie, şi "Romeo şi Julieta", în regia lui Oh Tae Suk (producţie a Mokwha 
Repertory Company din Seul), pe 29 aprilie. 
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"Urmează Africa de Sud cu 'Macbeth' (în regia lui Fred Abrahamse - n.r.) în seara 
aceasta, de la 19,30, sperăm să avem la fel de mare succes", a mai spus Ţepuş. 
 
  În opinia lui Ţepuş, secţiunea "Planeta Shakespeare" demonstrează 
universalitatea lui Shakespeare. 
 
  "Iată că şi pe scena noastră se joacă spectacole din cele cinci continente şi 
mai mult decât atât, după 400 de ani, iată cum Shakespeare e în stare să ne unească 
şi să spargă zidurile", a adăugat Ţepuş. 
 
  Lee Byung Yong, reprezentant al Mokwha Repertory Company din Seul, a 
spus că 30 de piese sunt în repertoriul teatrului. "Avem 30 de piese în repertoriu 
la teatru, de obicei 200 de reprezentaţii cu 18 piese anual", a precizat Lee Byung 
Yong. 
 
  La rândul său, regizorul Fred Abrahamse este de părere că forţa în 
"Macbeth" este Lady Macbeth. 
 
  În cadrul secţiunii "Planeta Shakespeare" mai sunt programate spectacolele 
"Henric al V-lea" pe 3 mai şi "Othello Remix" pe 6 mai.  
 
 

 
 
 
 

Sursa:AGERPRES 
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52. București TV 
din data de 26 Aprilie 2018 
http://www.bucurestitv.net/5-idei-de-timp-liber-20/ 
 

 
 

5 idei de timp liber 
 
Tot vineri, la Teatrul Nottara se desfășoară Secțiunea „Planeta Shakespeare” a 
Festivalului „Fest pe Bulevard”. Evenimentul va aduce în Capitală actori de pe 5 
continente, în 6 capodopere ale marelui dramaturg englez. 

 

 

Sursa: bucurestitv.net 
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53. Radar de media 
din data de 27 Aprilie 2018 
https://www.radardemedia.ro/weekend-multicultural-la-teatrul-
nottara-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 

 

 

Weekend multicultural la Teatrul Nottara: Festivalul Internațional de 
Teatru FEST(in) pe Bulevard 

 

 
 
Iubitorii teatrului, și în special cei care îndrăgesc opere marelui William 
Shakespeare, sunt invitați în weekend la un adevarat festin. Ca o premieră, 
în acest an, Festivalul Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard începe 
mai devreme, adică vineri, 27 aprilie. 
 
Și asta pentru că Teatrul Nottara se  bucură de colaborarea cu unul dintre cele mai 
importante festivaluri din țară: Festivalul Internațional Shakespeare, organizat de 
Teatrul Național Marin Sorescu și Fundația Shakespeare din Craiova. Până pe 6 
mai, teatrul de pe Bulevardul Magheru va găzdui spectacole de pe cinci 
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continente, prezente în cadrul Festivalul Internațional Shakespeare – Planeta 
Shakespeare.  În acest final de săptămână spectatorii sunt invitați la 3 spectacole 
de exceptie. 
 

Vineri, de la ora 19.00, debutul festivalului este semnat de 
spectacolul „Mult zgomot pentru nimic”, în regia Dianei Lupescu, o producție 
a Teatrului Nottara,după una dintre primele comedii ale lui Shakespeare. În 
poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, 
totul într-o notă plină de prospeţime şi de neprevăzut. 
 

Sâmbătă, de la ora 19.30, va urca pe scena sălii George 
Constantin compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, cu spectacolul „ A 
douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. Lucrând doar cu câteva bănci, 
instrumente muzicale, costume şi recuzita care putea fi gasită pe o plajă, actorii 
creează o experienţă nostimă şi emoţionantă, pentru publicul secolului al XXI-
lea. Cei șapte actori îmbină muzica acustică și versul shakespearian, scoţând la 
iveală durerea şi extazul primei iubiri. 
 

Duminică, de la ora 19.00, scena sălii Horia Lovinescu va găzdui cea mai 
cunoscută poveste de iubire a tuturor timpurilor – „ Romeo si Julieta”. Sub 
îndrumarea marelui regizor Oh Tae Suk, Compania MoKwa Repertory Company 
din Coreea de Sud, vine cu o interpretare inedită, din perspectiva bogatelor tradiţii 
ale ţării asiatice, în care verbul shakespearian se întâlneşte cu ritmurile identităţii 
coreene. O mizanscenă  tradiţională cu materiale multicolore, costume și recuzită 
bogate… cuvinte coreene, mişcare coreeană, o interpretare nouă. Versiunea 
coreeană a piesei Romeo şi Julieta. Programul complet al spectacolelor îl găsiți 
pe www.festinpebulevard.ro, iar bilete puteți cumpăra de pe www.nottara.ro, 
festinpebulevard.ro şi de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara. 

 
 

 
 

de: Dorin Huntai 
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54. Zile și nopți 
din data de 27 Aprilie 2018 

http://www.zilesinopti.ro/articole/19891/city-life-de-bucuresti-27-
aprilie-3-mai-2018 
 

 

 
City Life de București | 27 aprilie - 3 mai 2018 

 
Planeta Shakespeare la București 
 
În perioada 27 aprilie - 6 mai, la Teatrul Nottara se va desfășura o nouă secțiune 
a Festivalului FEST(in) pe Bulevard: Planeta Shakespeare. Aceasta reprezintă 
o primă etapă a festivalului propriu-zis ce va avea loc în toamnă (între 12 – 21 
octombrie) și aduce pe cele două scene ale Teatrului Nottara șase spectacole 
selecționate în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalul Internațional Shakespeare 
de la Craiova: cinci producții invitate din Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea 
de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii și o 
producție a Teatrului Nottara. 
 
 

Sursa: zilesinopti.ro 
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55. Radio România Internațional 
din data de 02 Mai 2018, ora 13:57 

http://www.rri.ro/en_gb/promo_vineri_4_mai_2018-2580751 
 

 
 

Promo vineri 4 mai 2018 
 

Interviul ediţiei:  În perioada 27 aprilie – 6 mai, la Bucureşti, are loc  Festivalului 
Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard organizat de Teatrul Nottara. Un 
interviu cu Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara (Monica Stoica) 
 
 

 
 
 

Sursa: rri.ro 
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56. RADOR 
din data de 30 Aprilie 2018 

http://www.rador.ro/2018/04/30/calendarul-evenimentelor-30-aprilie-
selectiuni-3/ 
 

 

Calendarul evenimentelor, 30 aprilie – selecţiuni 

– Cultură 

* Conferinţă susţinută de Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de Sud, 

care va prezenta spectacolul „Romeo şi Julieta”, în regia lui Oh Tae Suk, pe scena 

Teatrului Nottara, la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

FEST(in) pe Bulevard (27 apr. – 6 mai) – ora 12:30, la Cafeneaua CafeNott de la 

Teatrul Nottara 

de: Adi Mondiru 
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57. Blog de ziarist by Horia Ghibuțiu 
din data de 29 Aprilie 2018, ora 14:58 

http://horiaghibutiu.ro/cum-sa-ti-petreci-vacanta-cu-shakespeare/ 
 
 

 

Cum să-ți petreci vacanța cu Shakespeare 

Tot ce s-a stricat se cârpește la loc: la ruptură, cusătură; la saramură, 

udătură – zice bufonul din „A douăsprezecea noapte”. La 417 ani de la premiera 

comediei lui William Shakespeare, spusele bufonului încă sunt valabile: am rămas 

în București în aceste zile, dar nu regret o iotă că mi-aș fi stricat mini-vacanța 

rămânând în orașul golit, fiindcă mă dreg cu spectacolele lui William 

Shakespeare. Fest(in) pe Bulevard găzduiește spectacole de pe cinci continente, 

prezente în cadrul Festivalul Internațional Shakespeare – Planeta 
Shakespeare, astfel încât până duminică, 6 mai, pot fi văzute la Nottara piese ale 

dramaturgului meu favorit. 

 

  Aseară am văzut „A douăsprezecea noapte”, pusă în scenă de Flute 
Theatre din Stratford-upon-Avon, comitatul Warwickshire, locul de baștină al lui 
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Shakespeare, iar de pe acum freamăt de nerăbdare pentru că diseară voi merge 

la „Romeo și Julieta”, producție a companiei sud-coreene MoKwa Repertory 

Company. Mâine, de la 19.30, e pus în scenă un „Macbeth” sud-african, joi de la 

19.30 e un „Henric al V-lea” australian, iar duminica viitoare, țineți-vă bine, de la 

ora 19.00, puteți vedea „Othello remix”, un spectacol american de hip-hop, 

prezentat de Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater. 

 

  „A douăsprezecea noapte”, regizată și adaptată de Kelly Hunter, pe 

muzica lui Tom Chapman (interpretată acustic la varii instrumente de toți membrii 

distribuției), e o montare vivace a unei comedii de situații închipuită parcă de un 

bufon. Într-adevăr, în vremea lui Shakespeare, a douăsprezecea noapte, de 

Bobotează, încununa zile de praznic cu una având ca maestru de ceremonii 

starostele nebunilor, așa că nu-i de mirare că femeile se costumau în bărbați, 

servitorii se visau nobili, iar cuplurile se făceau după principiul unde dai și unde 

crapă. 

 
Secvență de la repetițiile reprezentației de aseară de la Teatrul Nottara, „A 

douăsprezecea noapte”. Foto: contul de Twitter @Flute Theatre 

 

Desculți, fără să părăsească o clipă scena de-a lungul reprezentației de 

aseară (premiera a avut loc anul trecut), actorii trupei Flute Theatre au fost 

aclamați îndelung de publicul de la Nottara – printre spectatori, și Ion Caramitru, 

directorul TNB, curios să urmărească un Shakespeare chiar în graiul bardului. Le-

au meritat cu prisosință, am prețuit nespus explozia de energie a unei trupe 

itinerante, care s-a specializat în spectacole având drept scop incluziunea socială 

(pun în scenă, bunăoară, piese pentru cei care nu au acces îndeobște la teatru, cum 

ar fi copiii care suferă de autism și familiile acestora). 

 

  Trupa originară din orașul lui Shakespeare are o perspectivă inedită asupra 
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operei lui Big Will: comedia se naște din tragedie. Socotind că „Hamlet” și „A 
douăsprezecea noapte” au fost scrise de Shakespeare în același an, membrii 

trupei Flute Theatre încep „The Tweflth Night” ca pe o continuare a piesei 

„Hamlet”, precedenta lor montare: după ce stafia Ofeliei care îl bântuie pe Laertes 

încheie tragedia Prințului din Danemarca, la începutul acestui spectacol o vedem 

pe Viola scăpată din valuri. „Înecata Ofelia devine salvata Viola. Salvată de 

muzică și de dragoste”, ne tălmăcesc cei de la Flute Theatre opera marelui 

Shakespeare. Pe scurt, o încântare. 

 

 

de: Horia Ghibuțiu 
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58. LaTeatru.EU 
din data de 30 Aprilie 2018 

https://lateatru.eu/romeo-si-julieta-din-coreea-shakespeare-2018/ 
 

 
 

Romeo si Julieta din Coreea – Shakespeare 2018 

 
Romeo si Julieta 

dupa un text de William Shakespeare 
Distributie: 

Calugarul Lawrence – Chung Jingak 
Mercutio – Song Youngkwang 

Julieta – Jeong Jeeyoung 
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Doica – Yoo Jaeyeun 
Capulet – Yi Sung Yol 

Lorenzo – Chung Jingak 
Spiterul, suita lui Romeo – Jo Wonjun 

Tybalt – Kim Bonghyun 
Balthazar – Jo Wonjun 

Doamne, suita lui Romeo – Cho Youjin 
Romeo – Lee Shinho 

Călugărul John – Jang Wonjun 
Doamne, Lady Capulet – Lim Jooeun 

Printul Escalus – Lee Byungyong 
Suita lui Tybalt, Paris – Lee Keun Hwan 

Suita lui Tybalt – Son Hyoun Woo /Wi Da Eun 
Lady Montague – Bak Hyun Jeong 

Doamne, suita lui Tybalt – Kim Ja Yeon 
Montague – Hong Seong Hwan 
Suita lui Romeo – Yun Jeonguk 

Doamne – Kim Seulgi / Park Narin /Yu Jian / Sato Kayoko / Wi Da Eun /Hwang 
Bo Yeon / Shin Ji Eun / Kim Ja Yeon 

Muzica: Cha Da Hye, Kim Ha Kyung, Kim Eun Kyung, Jung Ui Gyun 
Costumele: Lee Seung Moo 

Coregrafia: Kang Eun Ji 
Light-design: Lee Kyung Cheon 
Scenariul si regia: Oh Tae Suk 

Vazut in cadrul Fest(in) pe Bulevard – Festivalul Shakespeare la Teatrul Nottara 
– 2018 

Romeo si Julieta din Coreea – Opinie Lateatru.Eu 

  

Daca m-ati fi intrebat acum cativa ani, sa zicem 3 ani, cum ar fi sa vad mai multe 
puneri in scena ale aceleiasi piese, as fi zis ca nu-s pentru mine. Ca-i plictisitor. 
Ca textul este mai important. 

Daca intrebi criticii, insa, acestia-ti vor spune ca textele clasice, in special Romeo 
si Julieta, sunt o continua provocare pentru regizori. Ca aici se vede arta unui 
regizor: in a face interesant un text pe care-l stie toata lumea. In a-si etala 
creativitatea. 

Dati-mi voie sa spun ca, vazand spectacolul Romeo si Julieta din Coreea, mi-am 
dat seama cata dreptate au criticii. Mi-am dat seama cat de mult poti inova avand 
la baza un text clasic. 

Si tot ca o revelatie, mi-am dat seama cat de UNIVERSAL este Shakespeare. 
Caci, fara sa modifice fundamental textul, au reusit sa faca un spectacol 100% 
coreean. Te simteai in Coreea, aveai impresia ca textul a fost scris de un coreean. 
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Caci, in sens invers, textul nu are ceva pur italian ori pur britanic in el. Este un 
text universal, drept urmare ar putea fi la fel de bine frantuzesc, german, 
chinezesc, american ori … romanesc. 

Mi s-a povestit ca la un moment s-a jucat, la Timisoara, o montare in care Romeo 
si Julieta faceau parte din 2 familii de etnii diferite: unul era bosniac, celalalt era 
sarb. 

Ce m-a impresionat, socat de-a dreptul, a fost interactiunea cu publicul. Actorii 
japonezi chiar au invatat cateva cuvinte in romaneste. Au dovedit un respect 
deosebit pentru publicul roman. E drept, au avut doua reprezentatii, una la 
Craiova, in festival, si o a doua la selectia din festival oferita de Teatrul Nottara 
pentru publicul bucurestean. 

Si iarasi un lucru socant, ma rog, pentru cei care n-au vazut spectacolul, este cat 
de amuzant au fost multe scene pentru public. Am dubii ca au fost gandite a fi 
amuzante, dar noua, romanilor, asa ni s-au parut. Sau asa au fost gandite? 

Ce stiu, insa, cu siguranta, este ca la final sala a aplaudat in picioare minute in sir. 
Iar actorii nu stateau pur si simplu tinandu-se de mana, plangand sau razand, ci 
erau pregatiti cu o coregrafie speciala. Ceea ce-mi doresc sa vad mai des si-n 
spectacolele de la noi (nu zic ca nu se intampla, zic ca se intampla prea rar). 

Despre regizor am aflat ca e o legenda in tara lui, un fel de Ciulei, asa cum a fost 
caracterizat de o doamna critic inainte de spectacol. 

Daca vedeti pe undeva ca se mai joaca acest Romeo si Julieta din Coreea, mergeti 
degraba sa-l vedeti. Felicitarile mele se duc, insa, si catre Teatrul Nottara, care a 
decis sa ofere publicului bucurestean cateva spectacole. Daca la Craiova n-am mai 
ajuns, macar pe-astea de aici, din capitala, sa le vad. 

 

 
de: Emil Călinescu 
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59. Radio România București FM 
din data de 30 Aprilie 2018 

http://bucurestifm.ro/2018/05/03/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-
3-mai-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 3 mai 

 
”Henric al V-lea”, recital al actorului Brett Brown din Sydney, regia: Philip Parr, 
prezentat în cadrul Festin pe Bulevard, secțiunea Planeta Shakespeare, la Teatrul 
Nottara, Sala George Constantin. 
 
 

de; Andreia Bârsan 
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60. Zile și nopți 
din data de 04 Mai 2018 

http://www.zilesinopti.ro/articole/19933/5-to-do-in-bucuresti-in-
weekend-4-6-mai-de-horia-ghibutiu 
 

 
 

5 TO DO în București în weekend (4-6 mai), de Horia Ghibuţiu 
 

Duminică, 6 mai, ora 19.00, Othello remix, la Nottara 
 
Un omagie rap adus lui Shakespeare de peste Ocean: frații Q pun în scenă un 
„Othello” cum nu ne putem imagina. Muzică originală live, DJ mix, hip-hop de 
la mama lui, pe scurt, show Made in USA. 

 

 

de: Horia Ghibuțiu 
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61. Observatorul Cultural 
din data de 11 Mai 2018 

https://www.observatorcultural.ro/articol/pe-planeta-shakespeare-la-
craiova/ 

 

 

Pe Planeta Shakespeare, la Craiova 

 

 
Poveștile africane ale lui Shakespeare © RAMUSPHOTOGRAPHY 

 

De pe 23 aprilie, cînd se împlineau 454 de ani de la nașterea bardului, la 
Craiova s-a activat Planeta Shakespeare, în forma ediției a XI-a a Festivalului 
Internațional Shakespeare. O planetă cu existență limitată temporal pînă pe 6 mai, 
îmbelșugată, ale cărei puncte cardinale au fost iubirea, trădările, confruntarea, 
moartea, stări dramatice recitite în fel și chip. Evenimentul a avut două coperte de 
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top: Krzysztof Warlikowski, căruia i s-a decernat Premiul Shakespeare, și, în afara 
identității Festivalului, Robert Lepage, coperte între care s-au rînduit spectacole 
diverse ca abordări stilistice, venite din toate zările culturale (SUA, Brazilia, 
Coreea de Sud, Canada, Franța, Spania, Marea Britanie, Rusia, Polonia, Africa de 
Sud), programate în decursul a nu mai puțin de două săptămîni (îi invidiez sincer 
pe aceia care și-au îngăduit să populeze planeta festivalieră pe întreaga ei 
desfășurare), lansări de carte, întîlniri, dezbateri. Unele dintre creațiile scenice au 
fost accesibile și bucureștenilor, printr-un jumelaj craiovean cu Teatrul Nottara 
din București și Fest(in) pe bulevard. Am „locuit“ cîteva zile pe această planetă 
și iată cîte ceva din ceea ce am văzut. 

Poveștile africane ale lui Shakespeare sînt o producție realizată în 2011, în 
cadrul „Prospero“, proiect care a conectat teatre din Liège, Modena, Luxemburg, 
Rennes, Berlin, Lisabona și Tampere. Poveștile… sînt, practic, trei spectacole 
într-unul singur, cam de o oră și ceva fiecare parte, un total de 310 minute în 
aceeași scenografie amplu spațială, segmentate de două pauze, în care, 
obligatoriu, publicul părăsește sala. Echipa lui Warlikowski, cea obișnuită de la 
Nowy Teatr Varșovia (Piotr Gruszczyński – dramaturgie, Małgorzata Szczęśniak 
– scenografie, Paweł Mykietyn – muzică, Felice Ross – light design), a rescris și 
dezvoltat scenaristic și scenic conflicte, teme, personaje din cunoscutele Lear, 
Neguțătorul din Veneția și Othello, plus inserturi din romanul lui J.M. 
Coetzee, Summertime, rearanjîndu-le, intercalîndu-le cu pasaje noi ce le 
deturnează de la sensul original, reorientîndu-le spre zone de interes asumate și 
desacralizate de răsfățatul regizor polonez: dragostea, sexualitatea, religia, 
bătrînețea, boala, inegalitatea, neîncrederea etc. Polonezii n-au procedat cum s-a 
făcut adesea în arta spectacolului recent – căutînd noi semnificații printre rînduri, 
relocînd acțiuni și istorii. Artistul polonez a dinamitat pur și simplu textele într-o 
implozie controlată, rezultatul fiind o creație germinată de povești întretăiate, 
complicate, de reveniri și sublinieri de  puncte comune. Warlikowski e un 
egocentric, un narcisist chiar, interesat autoscopic de turbioanele sale interioare, 
pe care le-a transplantat în piesele lui Shakespeare. E o extraordinară abundență 
ideatică și semantică în acest spectacol visceral, intens, pe care-l simți în plex, 
pentru unii devenind indigest, dificil de urmărit și din cauza supratitrării, dar și 
datorită dispunerii plurifocale a centrelor de interes scenic, a proiecțiilor și 
animațiilor video, adresîndu-se necondiționat unui spectator exersat ori măcar 
familiarizat cu temele shakespeariene. Teatrul lui Warlikovski e „ca o rană vie“, 
taie clinic, cu mînă sigură, într-un ritm alene, care dă senzația că spectacolul n-o 
să se încheie niciodată. Warlikowski creează un univers scenic dens, bogat în 
povești, citări (muzicale – Renata Tebaldi, Billie Holiday; o coloană sonoră 
amplă, de la onomatopee prelucrate la arii de operă), intercalări ideatice, forțîndu-
ți receptarea, luîndu-te cu el în această odisee teatrală într-atît de pătrunzătoare, 
încît te bîntuie și după secvența finală. 
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Spectacolul debutează cu scena din Lear a cerutelor declarații de dragoste, 
ca un manifest a ceea ce va urma. Același actor interpretează pe rînd Lear, 
Shylock, Othello și Tatăl din Summertime, iar actrițele, aceleași trei fete care 
călătoresc prin toate aceste istorii shakespeariene și africane. E o construcție 
dramaturgică și scenică barocă, structurată organic, impecabilă sub aspectul 
logicii regizorale, surprinzătoare, de neacceptat pentru puriști, dar atît de 
puternică. 

 

Direct de la Statford upon Avon a venit Flute Theatre Company, cu  A 
douăsprezecea noapte (regia Kelly Hunter), cu o formulă pe care aș numi-o 
studențească, apropiată de teatrul popular, simplă scenografic (ceva recuzită, niște 
obiecte simple de mobilier, instrumente muzicale utilizate live), cu miză pe 
prestația actoricească. Un tip de teatru despuiat de artificii, simplificat la 
maximum, care subliniază capacitățile actorilor, tineri, dar foarte buni, de a 
convinge un public. 

 

Trupa Mokwha Repertory din Seul a adus la Craiova un Romeo și 
Julieta filtrat prin codurile culturale coreene, dinamic, colorat, tonic, cu rezolvări 
ingenioase. Povestea se procesează într-un registru mai degrabă comic, fără nimic 
grav, care să anunțe uciderea lui Mercuțio, a lui Thybalt, exilul lui Romeo și, 
finalmente, moartea protagoniștilor. Regizorul Oh Tae-Suk a adoptat unghiul 
copilăresc al personajelor titulare, pentru care dragostea și cele dintîi semne ale ei 
sînt o joacă, în ritmuri coregrafiate pe o partitură muzicală susținută pe viu la 
instrumente tradițioanle de coarde, de suflat și percuție. Ingenios e finalul, 
sinonim cu demantelerea unei întregi lumi (decorul, denotativ, reprezentînd 
evident casele Montague și Capulet, identice aici ca reprezentare plastică). Ideea 
că moartea a doi tineri ce se iubeau e o nenorocire atît de profundă încît surpă o 
comunitate e frumoasă și demonstrează că bucuria și ludicul de pînă atunci au fost 
doar gradarea necesară pentru a potența incredibilul tragism final. Costumele sînt 
tradițional coreene, se joacă alert, coregrafia e bogată și vie, totul accentuînd eroii, 
acești doi adolescenți care nu știu prea bine ce fac, dar se lasă purtați de valul 
propriilor sentimente. O cromatică vie joacă și ea alături de celelalte elemente din 
scenă, culori eliberatoare de sens, creînd atmosferă, alimentînd stări de spirit, 
flatînd ochiul și bucurînd mintea. Cîteva soluții aparent naive se dovedesc 
mijloace de înaltă expresivitate: o uriașă bucată de mătase, albă, întinsă pe toată 
scena, devine cearșaful nupțial, în care neexperimentatul Romeo și feciorelnica 
Julieta se împiedică, înfășurîndu-se în bogatele falduri, încurcîndu-se în ele pînă 
în zorii zilei, făcînd imposibilă consumarea căsătoriei. Și tot nostimă și creativă a 
fost secvența apariției lui Paris, pe un caricatural măgar de butaforie, ori cea în 
care Doica, neputincioasă în fața năvălniciei amoroase a adolescenților și pentru 
a face față tensiunii, dă pe gît o întreagă sticlă de alcool din orez. Teatrul propus 
de artiștii asiatici e unul empatic, cu momente în care interpreții interacționează 
direct cu spectatorii, topindu-i definitiv prin cîteva cuvinte spuse stîlcit în română, 
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citite de pe o foaie ținută de un spectator sau altul, participarea emoțională a 
publicului fiind garantată prin felul în care se stabilesc legăturile  afective scenă-
sală. Un public cîștigat instant de un stil de-a face teatru atît de deschis și 
prietenos. 

 

 

 

 

de: Oltița Cîntec 
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62. Radio România Internațional 
din data de 12 Mai 2018, ora 14:25 

http://www.rri.ro/ro_ro/planeta_shakespeare_la_craiova_si_bucuresti-
2581283 
 

 
 

„Planeta Shakespeare”, la Craiova şi Bucureşti 
 

Considerat drept unul dintre cele mai importante festivaluri tematice ale 
Europei şi printre cele mai importante festivaluri Shakespeare ale lumii, 
Festivalul Internaţional Shakespeare a ajuns anul acesta la a XI-a ediţie (23 
aprilie - 6 mai) 

 
Planeta Shakespeare (foto: facebook.com/Nottara) 
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Considerat drept unul dintre cele mai importante festivaluri tematice ale 
Europei şi printre cele mai importante festivaluri Shakespeare ale lumii, Festivalul 
Internaţional Shakespeare a ajuns anul acesta la a XI-a ediţie, desfăşurată în 
perioada 23 aprilie - 6 mai. "Planeta Shakespeare" a fost genericul propus de 
organizatori, Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi de Fundaţia 
Shakespeare. Cum s-a mai întâmplat vreme de câteva ediţii, festivalul a ajuns şi 
în această primăvară la Bucureşti, însă acum la Teatrul Nottara, ca secţiune a 
Festivalului Internaţional de Teatru "Fest(in) pe Bulevard" / datorită 
parteneriatului cu Teatrul Nottara.  
 

"Planeta Shakespeare" a însemnat spectacole de pe şase continente, care au 
venit cu abordări foarte diferite, unele inedite, surprinzătoare, ale cunoscutelor 
texte shakespeariene. Spectacolul care a deschis festivalul a fost "Poveştile 
africane ale lui Shakespeare", prezentat de Teatrul Nou din Varşovia, Polonia, în 
regia lui Krzysztof Warlikowski, unul dintre cei mai apreciaţi regizori europeni, 
căruia i-a fost acordat, în aceeaşi zi, Premiul Internaţional Shakespeare, ajuns la 
a VI-a ediţie. Cunoscut pentru interpretarea modernă a textelor clasice, 
Warlikowski a creat un scenariu original prin adaptarea pieselor "Regele Lear", 
"Neguţătorul din Veneţia" şi "Othello", la care a adăugat şi "Miezul verii"/ 
"Summertime" de J.M.Coetzee. Personajele tăcute din piesele lui Shakespeare 
vorbesc în "Poveştile africane..." datorită monologurilor scrise special pentru 
această producţie de dramaturgul şi regizorul canadian de origine libaneză Wajdi 
Mouawad. Lear, Shylock şi Othello, celebrele personaje shakespeariene, sunt, în 
spectacolul lui Warlikowski, interpretaţi de acelaşi actor, Adam Ferency. Acesta 
joacă, de fapt, rolul unui om care trăieşte suferinţele şi umilinţele unui bătrân, ale 
unui evreu şi ale unui negru. L-am întrebat pe Adam Ferency ce i-a cerut, de fapt, 
regizorul să facă "Greu de spus. Pentru că este o conversaţie despre simţuri sau 
jumătăţi de tonuri sau lucruri foarte subtile. Am lucrat foarte mult timp la 
spectacol. La început, nu am ştiut nimic. Am început să discutăm. Ştiam că vor fi 
trei piese de Shakespeare, vor fi fragmente din Coetzee şi, de asemenea, 
monologuri scrise de Mouawad, pe care nu le-am ştiut la început. Dar, desigur, 
am ştiut de la început că povestea va fi despre un bătrân care nu este acceptat de 
majoritate şi este dat la o parte. De aici am pornit. Dar cel mai important lucru 
este că revelaţia mea a venit atunci când am înţeles că interpretez un singur 
personaj, nu trei. De exemplu, când îl joc pe Othello, care este negru... Am înţeles 
că nu contează dacă sunt negru sau dacă sunt alt personaj, pentru că este puţin 
despre mine, despre mine actorul, care îmbătrâneşte şi perspectiva se îngustează, 
deci este, de asemenea, despre mine". 
 

Cu o propunere inedită pentru publicul de teatru au venit la Craiova şi 
Bucureşti Q Brothers şi Chicago Shakespeare Theater, Statele Unite. Este vorba 
despre "Othello - The Remix", o rescriere a textului lui Shakespeare pe muzică 
originală. Compania Q Brothers a fost înfiinţată în urmă cu 20 de ani de fraţii 
Qaiyum, care şi-au propus de la început să fuzioneze teatrul şi rapp-ul. Toţi 
membrii trupei sunt actori, dar sunt pregătiţi, în acelaşi timp, şi în domeniul 



 171 

muzical. GQ (Gregory Qaiyum), fratele mijlociu, este cel care scrie textele, este 
co-regizor şi, în "Othello - The Remix" îl interpretează pe Iago "Noi încercăm să 
spunem povestea în acelaşi fel în care a făcut-o Shakespeare. Motivul pentru care 
piesele lui Shakespeare sunt clasice este că el a luat poveştile de la greci, 
dinaintea lui. Deci, el re-spunea poveşti clasice vechi prin ceea ce însemna poezia 
modernă a vremii sale. Şi noi luăm munca sa şi o spunem prin instrumentele 
poeziei moderne a vremurilor noastre, adică prin hip hop şi rap. Cel puţin, pentru 
noi. Cu asta am crescut, aşa vedem lumea. Deci, noi doar spunem aceeaşi 
poveste, dar prin ochii noştri. Păstrăm elementele poveştii, intriga, personajele, 
dar avem propria versiune asupra fiecărui personaj... E un mod de a aduce un 
omagiu originalului, dar şi un mod de a fi în acord cu cultura populară din 
prezent". 
 

Festivalul Internaţional Shakespeare de la Craiova s-a încheiat cu un 
spectacol eveniment, prezentat în afara programului shakespearian de Compania 
Ex Machina din Quebec, Canada. Este vorba despre "Ace şi Opiu", în regia lui 
Robert Lepage, despre care legendarul regizor Peter Brook afirma că este "geniul 
regiei mondiale contemporane". Spectacolul este unul extrem de original, 
construit pe baza noilor tehnologii. Actorul Olivier Normand, protagonistul 
spectacolului "Toată tehnologia folosită în spectacol are rolul de a spune 
povestea într-un limbaj diferit. Decorul este ca un cub care se învârte. Este un fel 
de cameră de hotel. Iar o parte din poveste este despre un tip care are inima 
frântă, merge la Paris şi se simte pierdut. La un moment dat, sunt în camera mea 
de hotel şi începe să se mişte ca şi cum aş fi pierdut. Mi-am pierdut reperele, deci, 
tehnologia decorului mă ajută să intru în acea stare şi să particip şi să spun 
publicului povestea. Nu este despre a arăta, pur şi simplu, toate posibilităţile 
tehnologiei. Aceasta este întotdeauna în relaţie cu ceea ce încercăm să spunem 
prin poveste.  
 

"Ace şi opiu" este despre cum găsim căi de a depăşi durerea. Olivier 
Normand track engleză: "Este despre o inimă rănită. Este şi despre anumite 
coincidenţe. Camera de hotel în care se află personajul, camera 9 din Hotelul La 
Louisiane, este aceeaşi cameră în care a stat Miles Davis, când a venit la Paris în 
1949, în acelaşi timp în care poetul francez Jean Cocteau ajungea pentru prima 
oară la New York. Toate aceste trei poveşti interferează. Personajul meu este 
Robert. Ideea este cum poţi să îţi explici sau să înţelegi ce se întâmplă cu tine... 
uneori, trebuie să te raportezi la poveştile altor oameni, să faci comparaţii, ca să 
vezi cum au făcut ei faţă, cum poţi tu face faţă. Şi întrebarea pe care el şi-o pune 
este: dacă nu sunt un geniu, ca Miles Davis sau Jean Cocteau, ce fac cu durerea 
mea, cum pot să o sublimez într-o formă de artă precum muzica lui Miles Davis 
din "Ascenseur pour l'échafaud". Nu ştiu ce să fac. Uneori, uitându-te la povestea 
altcuiva, asta te ajută să faci faţă propriei dureri". 
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de: Luana Pleșea 
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63. Observatorul Cultural 
din data de 18 Mai 2018 

https://www.observatorcultural.ro/articol/ne-dorim-ca-teatrul-nostru-
sa-i-aduca-impreuna-pe-oameni-indiferent-de-culoarea-pielii/ 
 

 
 

„Ne dorim ca teatrul nostru să-i aducă împreună pe oameni, 
indiferent de culoarea pielii“ 

Interviu cu Fred ABRAHAMSE și Marcel MEYER, fondatorii companiei A.M. 
Productions, singura companie independentă de teatru clasic din Africa de Sud  

 

 

Cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare, de la 
Craiova – care s-a deschis cu Poveştile africane ale lui Shakespeare, în regia lui 
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Krzysztof Warlikowski, și s-a încheiat cu Ace și opium, în regia lui Robert 
Lepage, a reunit, și de această dată, nume legendare din teatrul mondial, întîlniri 
cu artiști din toate colțurile lumii. Anul acesta, o secțiune a Festivalului a fost 
găzduită de Teatrul Nottara din București, unde s-au jucat șase spectacole din 
program. Una dintre întîlnirile speciale de la această ediție a fost Fred 
Abrahamse și Marcel Meyer, fondatorii A.M. Production,  singura companie 
independentă de teatru clasic din Africa de Sud (înființată în 2006), selectați în 
Festival cu spectacolul Macbeth, în regia lui Fred Abrahamse, cu Marcel Meyer 
în rol titular. Am stat de vorbă despre situația teatrului clasic din Africa de Sud, 
despre dorința lor de a se deschide tuturor tipurilor de public, despre cît de 
importantă este educația teatrală de la o vîrstă mică și, nu în ultimul rînd, despre 
forța versului shakespearian în secolul nostru.  

  

Sînteți singura trupă de teatru clasic independent din Africa de Sud. Cum 
ați reușit să vă impuneți în mediul teatral de acolo și care au fost cele mai 
mari provocări? 

Marcel Mayer: După 1994, toate teatrele de stat au fost desființate, clădirile au 
fost păstrate pentru funcții administrative, dar tot corpul artistic a fost pus pe liber. 
Devenise foarte greu să produci spectacole clasice de amploare pentru că nu mai 
existau teatre importante finanțate de stat. Și eu, și Fred eram interesați de 
producții clasice și ne-am gîndit ce putem face pentru a continua această linie, cu 
costuri suportabile, dar astfel încît să nu îi privăm pe spectatori de experiența 
completă a unei opere clasice. Nu am vrut să facem economie la nivel de costume, 
decor etc., ci să găsim o soluție de a lucra nu cu 50 de actori, ci cu cinci, șase etc. 
Așa s-a născut compania noastră, din dragoastea noastră față de clasici și din 
faptul că nimeni nu o mai făcea – ne durea că tinerii nu mai aveau ocazia să vadă 
opere clasice excepționale. A fost interesant să explorăm aceste opere de amploare 
și să le montăm cu puțini actori. 

Am fost încîntați să descoperim cît de limpede devine firul poveștii atunci cînd 
este spus de mai puțini actori, pentru că toți sînt atît de implicați în poveste, nu-și 
mai așteaptă pur și simplu bucățica lor de rol și atît. Ceva ce începuse negativ  a 
urmat un traseu frumos, a devenit o experiență interesantă să transpui opere 
clasice în moduri unice, neobișnuite, și totuși să păstrezi ceea ce este esențial. 

Unele instituții de stat mai colaborează cu noi, în sensul că ne găzduiesc, căutăm 
și finanțare privată. Hamlet, pe care l-am adus la Craiova în urmă cu doi ani, a 
avut finanțare privată, de la un producător independent important, cel mai mare 
impresar muzical din Africa de Sud și care are și două mici teatre în Cape Town 
și Johannesburg. Și directorul artistic al Festivalului nostru național ne-a ajutat, 
el, de fapt, ne-a făcut legătura cu domnul Emil Boroghină. Festivalul te susține, 
multe producții shakespeariene au avut debutul acolo, dar dacă vrei să continui 
dincolo de Festival, trebuie să îți găsești finanțare. 
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Fred Abrahamse: După ce am ieșit din regimul de apartheid, Shakespeare, 
Molière și cei din această categorie au fost catalogați drept literatură/artă a 
imperaliștilor albi. Toate acestea intrau în contradicție cu linia de atunci, de a 
promova arta africană. Ceea ce ne-a motivat, de asemenea, a fost dorința de a 
păstra viu teatrul clasic pentru publicul tînăr – dimineața avem pînă la două-trei 
reprezentații pentru copii/tineri, iar proiectul nostru a fost susținut de profesori și 
de Ministerul Educației. Biletele nu sînt scumpe, dar avînd trei reprezentații pe zi, 
se strîng suficienți bani. 

M.M.: Formăm publicul de mîine. 

F.A.: Pentru unii dintre acei copii, este prima ieșire la teatru. Și la prima lor ieșire, 
văd, de pildă, Hamlet, le place, aplaudă, se bucură, se implică în poveste – așa îmi 
imaginez că era pe vremea lui Shakespeare. E clar că înțeleg povestea, poezia, 
ritmul, mai mult decît generațiile mai mari. 

M.M.: Asta și pentru că poveștile shakespeariene au acea notă universală, 
indiferent de locul de unde provii. Iar asta s-a simțit și la Festivalul de la Craiova, 
unde domnul Emil Boroghină a adus spectacole din toată lumea. Totul pentru că 
acel om de acum patru sute de ani a scris niște povești care ne fac să ne uităm unii 
la ceilalți, oricît de diferiți am fi, și să ne dăm seama că asemănările dintre noi sînt 
mai multe decît diferențele. 

Puneți preț mai mult pe poveste sau mai degrabă pe latura socială? 

M.M.: Cînd montezi piese precum Hamlet și Richard al III-lea, într-un context 
de profundă corupție la noi în țară, ele devin automat contemporane. 

F.A.: Nelson Mandela a fost primul nostru președinte ales, a fost un președinte 
minunat, fenomenal, pe al doilea președinte l-au demis și l-au pus în locul lui pe 
Jacob Zuma, care a făcut mult rău, iar acum avem un nou președinte [Cyril 
Ramaphosa], care este un om moderat și educat și se pune multă speranță în el. 
Într-un asemenea context, piesele lui Shakespeare încă le vorbesc oamenilor. Și 
nu numai piesele lui Shakespeare. Punem în scenă și Tennessee Williams, de 
pildă, care, la rîndul lui, vorbește despre opresiune, rasă, homofobie etc. 

Ce impact considerați că au spectacolele voastre? 

M.M.: Cînd ajung la Teatrul Național 500 de elevi africani, au senzația că va fi 
dificil și plictisitor, dar după trei ore, îi vezi cît de fascinați și cît de entuziasmați 
sînt să îi întîlnească pe Hamlet, pe Gertrude, pe rege etc. – încercăm să organizăm 
întîlniri cu publicul după fiecare reprezentație –, și atunci îți dai seama că ai reușit 
cu adevărat să produci o schimbare de mentalitate. După trei ore, ai convins pe 
cineva că teatrul nu e ceva datat sau plictisitor, ci o experiență extraordinară. 
Încercăm să formăm publicul de mîine, care va fi mai reprezentativ pentru 
societatea noastră. Ne bucurăm să oferim posibilitatea și publicului de culoare să 
acceadă la forme de arte care, înainte, îi erau interzise. 

Aveți un public mixt? 
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M.M.: Da, scopul nostru este de a oferi tuturor aceeași experiență artistică și de a 
împărtăși valorile umaniste din piesele pe care le montăm. Ironic e faptul că, încă 
din anii ’70, multe teatre nu mai erau segregate, oficial, dar din cauza amplasării 
acestora, persoanelor de culoare care trăiau în suburbii, la zeci de kilometri 
distanță, le era practic imposibil să vină. Noi ne dorim ca teatrul nostru să-i aducă 
împreună pe oameni, indiferent de culoarea pielii. Toată lumea este binevenită la 
noi. 

F.A.: Jucăm spectacole pentru copii în fața unui public de 18-20.000 de copii, 
avem un festival pentru copii, care ține de 17 ani, facem teatru clasic pentru copii 
mici, pînă acum am jucat pentru mai mult de 300.000 de copii mici, cred că se 
totalizează 500.000 de spectatori formați din copii și tineri. Dacă 100 dintre ei se 
simt inspirați de teatru, atunci ne considerăm mulțumiți. 

M.M.: E important să inspiri și în direcția actoriei, dar cel mai important pentru 
noi e să ne formăm publicul. Și e important să îl formăm de la o vîrstă mică. 

F.A.: Odată ce treci de 25 de ani, e destul de greu să mai schimbi părerea unui 
om, afinitățile sale. Dacă pînă la acea vîrstă nu îți place teatrul, nimic de ce vom 
face noi nu te va atrage înspre teatru. E ca atunci cînd primești o mostră dintr-o 
marcă diferită a unui produs pe care îl consumi. Primești mostra, dar te întorci tot 
la brandul care te-a fidelizat. Vrem să îi învățăm pe copii și pe tineri de dreptul 
lor la cultură. În Constituția noastră nu se stipulează nicăieri de acest drept. Vrem 
să oferim tuturor posibilitatea să aleagă. Unul dintre miniștrii noștri ai Educației 
a spus la un moment dat că copiii africani sînt prea proști să înțeleagă literatura 
clasică, pentru că nu vorbesc engleză. E ceva ce ne revoltă, pentru că nu au dreptul 
să le spună tinerilor asta, nu mai sîntem o dictatură. 

Aveți supratitări în afrikaans? 

M.M.: Nu avem, pentru că trebuie precizat că, deși engleza nu este prima limbă 
pentru toată lumea, ea este oricum a doua, a treia, a patra, engleza este folosită în 
toate mijloacele de comunicare. Majoritatea mass-mediei este în engleză. 

Spectacolul Macbeth, cu care ați fost selecționați în Festivalul Shakespeare 
2018, cuprinde o distribuție formată numai din actori bărbați – ați dorit să 
respectați rețeta shakespeariană? 

M.M.: Decizia noastră este luată în primul rînd din considerente ce țin de numărul 
actorilor – este mult mai simplu să montezi și să te deplasezi cu șapte actori, care 
joacă dublu sau triplu rol.  În plus, este convingător și îți dai seama că puterea 
poveștii stă în cuvîntul rostit, în replici, nu neapărat în înfățișare. Magia 
shakespeariană stă în cuvinte, nu neapărat în costume, decor. 

F.A.: Ne folosim foarte mult de măști pentru a face trecerea între personaje – 
în Richard al III-lea am avut trei actori, în Hamlet, șase, în Romeo și Julieta, 
patru. 
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Elementul de decor cel mai pregnant în spectacolul vostru este masa – 
prezentă în fiecare scenă și care concentrează întreaga acțiune. S-a dorit a fi 
o aluzie la Cina cea de Taină? 

M.M.: Dacă stai să te gîndești, imagistica din Macbeth este dominată de motivul 
mesei, al mîncatului, iar noi am mers pe această direcție. Și da, am dorit să facem 
aluzie și la trădarea lui Iuda. Am vrut să obținem maximum de efect cu minime 
mijloace. 

F.A.: Macbeth și Lady Macbeth sînt oameni obișnuiți, am vrut să confer o senzație 
de domestic – ea servește masa, este masa lor, se folosesc toate obiectele mărunte 
pe care le întîlnești într-o casă normală. Am vrut să ne îndepărtăm de stilul 
flamboiant cu care de obicei sînt învăluite montările după Macbeth. După ce 
elimini flamboiantul, îi faci pe oameni să asculte, să observe cu adevărat. 

Cum v-ați simțit la Festivalul Shakespeare din Craiova, unde participați a 
treia oară, și la Planeta Shakespeare de la Teatrul Nottara? 

F.A.: Ne-am simțit extraordinar, ceea ce face domnul Boroghină este cu adevărat 
remarcabil, face posibilă o întîlnire absolut necesară între artiști, public, oameni 
de teatru. 

M.M.: Am fost încîntați să vedem cîtă bucurie le aduce teatrul oamenilor de aici. 
Este minunat să vezi că, în ceea ce privește teatrul, oamenii nu sînt blazați, nu trec 
indiferenți pe lîngă acest tip de artă. Deși ați trecut printr-o dictatură, sau poate 
tocmai de aceea, am simțit că nu v-ați pierdut bucuria, speranța, un element vital 
în această artă. 

  

de Silvia DUMITRACHE 
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64. Sursa Zilei  
din data de 11 Aprilie 2018, ora 14:27 

http://www.sursazilei.ro/festivalul-international-de-teatru-nottara-
gazduieste-spectacole-in-cadrul-festivalului-shakespeare/ 

 

 

 

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU. NOTTARA 
GĂZDUIEȘTE SPECTACOLE ÎN CADRUL FESTIVALULUI 

SHAKESPEARE 
 

 

Începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) 

pe Bulevard. Ca o premieră, în acest an festivalul are un invitat special. 
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Nottara va găzdui șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-a ediții a 

Festivalului Shakespeare- cinci producții invitate din: Europa (Marea Britanie), 

Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite ale 

Americii și o producție a Teatrului Nottara. 

În acest an, Fest(în) pe Bulevard se va desfășura în trei etape: 27 aprilie – 6 

mai: Secțiunea ”Planeta Shakespeare”  (Invitați de onoare); în parteneriat cu 

Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; 12 – 21 

oct.: Fest(în) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 21 – 22 noiembrie: 

Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare cu Administrația 

Națională a Penitenciarelor). Secțiunea este deschisă de spectacolul „Mult zgomot 

pentru nimic” (Teatrul Nottara), în regia Dianei Lupescu, pe 27 aprilie, ora 19.00, 

Sala Horia Lovinescu. „Mult zgomot pentru nimic” este una dintre primele 

comedii ale lui Shakespeare; în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, 

trădează, urzesc intrigi, leagă prietenii, totul într-o notă tonică, plină de 

prospeţime şi de neprevăzut. Compania Flute Theatre din Stratford upon Avon, 

Marea Britanie, vine cu o abordare îndrăzneață, modernă și, în același timp, 

poetică a poveștii din „A douăsprezecea noapte”, în regia lui Kelly Hunter. 

Spectacolul este programat pe 28 aprilie, de la ora 19.00, la Sala George 

Constantin. Poate cea mai cunoscută poveste de dragoste din toate timpurile, 

„Romeo și Julieta”, ajunge din Coreea de Sud pe scena Teatrului Nottara, în regia 

lui Oh Tae Suk, producție a Mokwha Repertory Company din Seul, Coreea de 

Sud (29 aprilie, ora 19.00, Sala Horia Lovinescu). Spectacolul conține elemente 

de arte marțiale, dans, ritual și gest, iar actorii se adresează permanent publicului, 

niciodată unii celorlalți. 
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Singura companie de teatru independent din Africa de Sud, Abrahamse & 

Meyer Productions, va prezenta, pe 30 aprilie, de la ora 19.30, la Sala George 

Constantin, spectacolul „Macbeth”, în regia lui Fred Abrahamse, unul dintre cei 

mai cunoscuți regizori sud-africani. Din Sydney, Australia, Brett Brown îl va 

întruchipa pe „Henric al V-lea”, într-un one-man show semnat de Philip Parr, 

producție a companiei Parrabbola. 

Un spectacol actual, căci această poveste shakespeariană despre 

ascensiunea la putere, violență, camaraderie, responsabilitate se reflectă în situația 

politică haotică și imprevizibilă din prezent. Henric al V-lea este programat pe 3 

mai, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. „Planeta Shakespeare” se încheie 

cu „Othello Remix” de GQ şi JQ, producţie Q Brothers şi Chicago Shakespeare 

Theater, pe 6 mai, ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. O adaptare pe ritmuri de 

hip-hop, Othello Remix, descris, în The Telegraph, drept un triumf total, aduce 

povestea lui Othello și a Desdemonei într-un cadru urban, în care personajele se 

lasă atrase de mirajul etern al Visului American. 

Biletele pot fi achiziţionate de pe nottara.ro, festinpebulevard.ro şi la agenţia de 

bilete a Teatrului Nottara. 

 

 

de: Olimpia Diaconiuc 

 

 

 

 

 


