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1. TV HAPPY 
din data de 27 Februarie 2018 
http://tvhappy.ro/poveticool/povesti-cool-teatru-ioana-calota-
id296973.html 

 
 
”Când eram mică, pe la 4 ani, ziceam că vreau să mă fac Teatru”, 

spune actrița Ioana Calotă 
 

 
 
 
  La ”HappyCOOL”, rubrică din cadrul emisiunii ”PoveștiCOOL”, ai 
un interviu cu actrița Ioana Calotă despre cariera ei, dar și despre piesa 
,,Asta-i ciudat”, ce se joacă la Teatrul Nottara, din București, o readaptare 
în regia Dianei Lupescu. 
 
”Eram mică mică de tot și ascultam povești la Teatru radiofinic și pe plăcile de 
vinil, așa mi-a venit dorința să mă fac actriță și să întruchipez personaje de 



 3 

poveste. Dar și de la faptul că mama mea era artistă. Când eram mică, pe la 4 
ani, ziceam că vreau să mă fac Teatru...”, mărturisește Ioana Calotă în interviul 
acordat emisiunii ”PoveștiCOOL”, difuzată la Happy Channel sâmbăta și 
duminica, de la 12.30. 
 

Despre piesa ”Asta-i ciudat”, Ioana Calotă, spune că are o poveste 
frumoasă. 

 
 

 
 

Sursa: tvhappy.ro 
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2. News.ro 
din data de 23 Martie 2018 
https://www.news.ro/cultura-media/recomandari-pentru-weekend-in-
bucuresti-premiera-cinematografica-a-filmului-three-billboards-
outside-ebbing-missouri-si-spectacole-de-teatru-
1922400423482018031417987621 

 

Spectacolul de comedie „Asta-i ciudat”, de Eugen Rotaru, inspirat de textul lui 
Miron Radu Paraschivescu, cunoscutul poet al „Cânticelor ţigăneşti”, în regia 
Dianei Lupescu, va fi jucat în avanpremieră, sâmbătă şi duminică, de la ora 19.00, 
la Sala „Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara. 
 
 
 

 
de: Ana Maria Anitoiu 
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3. Ziarul Metropolis 
din data de 03 Aprilie 2018 
https://www.ziarulmetropolis.ro/program_teatru/asta-i-ciudat/ 
 

 
 

Asta-i ciudat 
vineri, 20 aprilie, ora 19:00 la Teatrul Nottara 

 

 
Comedie  Asta-i ciudat, de Eugen Rotaru, este inspirată de textul lui Miron Radu 
Paraschivescu, cunoscutul poet al Cânticelor țigănești. Asta-i ciudat! 
Asta-i ciudat 
de Eugen Rotaru 
Regia: Diana Lupescu 
Distribuția: Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu si altii 

Sursa: Ziarul. Metropolis 
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4. Radio România București FM 
din data de 03 Aprilie 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/04/03/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-3-
aprilie-2/ 
 

 
 
 

Spectacole de teatru în București, 3 aprilie 

 
”Asta-i ciudat!”, spectacol regizat de Diana Lupescu, pe textul lui Eugen Rotaru, 
”Păguboșii”, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. Distribuția: Mihai 
Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Clucinschi, Alexandru Prică, Ioana 
Calotă, Daniela Minoiu, Roxana Colceag, Vlad Gălăţianu, Vlad Trifaș, Şerban 
Gomoi. 

 

 

de: Andreia Bârsan 
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5. Gara pentru noi Blogspot  

din data de 21 Aprilie 2018 
https://garapentrunoi.wordpress.com 
 

 
 

Asta-i ciudat! 
 

Dacă aș fi știut că e un music hall, nu m-aș fi dus.  Urăsc genul! Dar cum 
n-am știut – credeam că e o comedie-comedioară și n-avea ce rău să-mi facă -, m-
am dus. 

 
  Ceea ce vă recomand și vouă, garagii bucureșteni. Să pierdeți două ore și 
9,72 lei ca să vedeți un muzical românesc bine jucat, bine cântat și bine dansat pe 
scena – poate, prea mică – a sălii Horia Lovinescu din teatrul Nottara. O să 
câștigați, în schimb, un zâmbet larg și durabil,  cam ca luna nouă de-aseară, care 
mi s-a hlizit tot drumul, la întoarcere, deasupra capului, deasupra Bulevardului 
Magheru, până hăt-departe, în Tineretului, unde am luat-o la dreapta, pe 
Văicărești, și mi s-a mutat în ceafă, afurisita. 

  Asta-i ciudat,  că eu, care nu mai râd nici la bancuri bune decât într-o dungă 
(fac un pliu de politețe într-unul din colțurile gurii), am râs mult și blajin aseară 
și am aplaudat, la final, din toți bojocii palmelor, pentru că niște actori, absolut 
necunoscuți mie, au făcut pe dracu-n patru să-mi scoată din cap prostia asta – 
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vodevilul e o prostie, avem chestii mai importante pentru care să oftăm serios și 
apăsat. 
 
  Povestea asta,  de Eugen Rotaru și Laurențiu Profeta, și-a tras nervul din 
versurile lui Miron Radu Paraschivescu, sângele din regia Dianei Lupescu și 
coregrafia Roxanei Colceag, iar măduva – din „joaca” actorilor. Care au pus osul 
la treabă cu tot sufletul, așa cum numai slujitorii scenei de scândură știu s-o facă. 

  Nota zece minus pentru public. Zece, că, la final,  și-a săltat curul din 
scaune ca la un semn și a aplaudat în picioare. Minus pentru că, undeva, în plin 
moment muzical, un telefon a sunat peste sonorul spectacolului, acoperind 
negativul și vocea – live – a actorului Alexandru Mike Gheorghiu. 
 

 
 

de: Renata Carageani 
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6. AGERPRES 
din data de 09 Mai 2018, ora 12:45 
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/05/09/doua-premiere-in-
luna-mai-la-teatrul-nottara--105027 
 

 
 

Două premiere în luna mai la Teatrul Nottara 
 
Teatrul	 Nottara	 anunţă	 pentru	 luna	 mai	 două	 spectacole	 -	 ''Asta-i	 ciudat	
(Păguboşii)'',	după	o	idee	de	Miron	Radu	Paraschivescu,	în	regia	Dianei	Lupescu,	
şi	''Balul	sinucigaşilor'',	după	un	text	al	legendarei	trupe	franceze	Le	Splendid,	
în	regia	lui	Iulian	Furtună.	
	
	
"Asta-i	 ciudat",	o	comedie	muzicală	de	Eugen	Rotaru	şi	Laurenţiu	Profeta,	va	
avea	 premiera	 vineri,	 de	 la	 ora	 19,00,	 la	 Sala	 Horia	 Lovinescu.	
	
Plecând	de	la	piesa	iniţială	a	lui	Miron	Radu	Paraschivescu,	Eugen	Rotaru	a	scris	
textele	 pentru	 numeroasele	 melodii	 compuse	 de	 Laurenţiu	 Profeta,	 care	 fac	
ţesătura	muzicalului	de	acum.	Pariul	regizoarei	Diana	Lupescu	este	să	prezinte	
o	 montare	 aşezată,	 calmă,	 blândă,	 în	 care	 publicul	 să	 nu	 plece	 de	 la	 teatru	
revoltat	 sau	 intrigat,	 ci	 atins	 de	 nostalgie,	 se	 arată	 într-un	 comunicat	 al	
organizatorilor	transmis	AGERPRES.	
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"Am	 ales	 să	 aduc	 pe	 scenă	 aceste	 personaje	 într-un	 spectacol	 care	 îmbină	
muzica	şi	textul	dramatic.	Cea	mai	bună	alegere	a	fost	a	lui	Eugen	Rotaru,	care	a	
plecat	de	la	textul	lui	Miron	Radu	Paraschivescu,	'Asta-i	ciudat',	şi	de	la	muzica	
lui	 Laurenţiu	 Profeta,	 pentru	 a	 ajunge	 la	 'Păguboşii',	 aşa	 cum	 se	 numea	
spectacolul	pe	atunci.	Iubesc	'Păguboşii'!	Îmi	dau	curaj	şi	speranţă	şi	voinţa	de	
a	merge	mai	departe,	indiferent	de	răutatea,	prostia,	parşivenia	şi	orgoliile	celor	
ce	vor	să	stea	în	drumul	nostru.	Încotro?	Înainte!	Şi,	cum	spunea	un	personaj	al	
lui	Kundera,	'înainte'	poate	fi	în	toate	direcţiile...	sau	în	orice	direcţie,	nu	vreau	
să-mi	aduc	aminte	exact!	Asta-i	ciudat?",	mărturiseşte	Diana	Lupescu,	citată	în	
comunicat.	
	
Din	 distribuţie	 fac	 parte	 Mihai	 Marinesu,	 Alexandru	 Mike	 Gheorghiu,	 Dan	
Clucinschi,	Alexandru	Prica,	Ioana	Calotă,	Daniela	Minoiu,	Roxana	Colceag,	Vlad	
Gălăţianu,	Vlad	Trifaş	şi	Şerban	Gomoi.	
	
	
"Balul	 sinucigaşilor",	 după	 un	 text	 al	 trupei	 franceze	 Le	 Splendid	 (devenită	
celebră	în	anii	'70	şi	formată	din	Josiane	Balasko,	Marie-Anne	Chazel,	Christian	
Clavier,	Gerard	 Jugnot,	Thierry	Lhermitte	 şi	Bruno	Moynot),	 va	 avea	o	dublă	
premieră,	 pe	 16	 mai	 şi	 17	 mai,	 de	 la	 ora	 19,00,	 la	 Sala	 Horia	 Lovinescu.	
	
"Balul	sinucigaşilor"	este	o	comedie	spumoasă,	care	îmbină	elemente	de	magie,	
dans,	muzică,	presărate	cu	umor	negru	de	situaţie	şi	de	limbaj,	creând	o	lume	cu	
alte	reguli,	în	care	suntem	invitaţi	să	păşim	fără	prejudecăţi	şi	să	reuşim,	prin	
râs,	să	fim	mai	deschişi	şi	mai	receptivi	faţă	de	o	serie	de	probleme	cu	care	se	
confruntă	lumea	contemporană,	mereu	ameninţată	de	conflicte	şi	de	violenţă,	
se	arată	în	descrierea	spectacolului.	
	
	
"Piesa	 am	numit-o	 'Balul	 sinucigaşilor',	 plecând	 de	 la	 imaginea	 pe	 care	mi-a	
inspirat-o	 cercul	 ritmic	 vicios	 (ronda	 fatalistă?)	 în	 care	 se	 învârt	 cele	 şase	
personaje	ale	piesei.	Personajele	se	îmbarcă	unul	câte	unul,	ca	într-un	carusel,	
care	 accelerează	 şi	 aruncă	 personajele	 unul	 după	 altul,	 explozia	 finală	
pulverizând,	 la	 propriu,	 această	 lume	pe	 cât	 de	 inocentă	 şi	 naivă,	 pe	 atât	 de	
coruptă	 de	 mecanica	 societăţii.	 Prinşi	 în	 roata	 vieţii,	 în	 forţa	 unei	 maşini	
implacabile	 şi	nemiloase	pe	 care	o	 creează	 însăşi	 societatea	 cu	 regulile	 ei	de	
timp	şi	de	relaţii,	unii	vor	fi	ejectaţi,	pluverizaţi,	iar	alţii	decid	pentru	ei	înşişi	
momentul	 când	 să	 încerce	 evadarea",	 descrie	 Iulian	 Furtună	 premisele	
construcţiei	spectacolului.	
	
	
În	distribuţie	 vor	putea	 fi	 regăsiţi	 actorii	 Şerban	Gomoi,	 Laura	Vasiliu,	Mihai	
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Marinescu,	 Ioana	 Calotă,	 Răzvan	 Bănică	 /	 Dan	 Clucinschi,	 Alexandru	 Mike	
Gheorghiu	şi	Filip	Ristovski.		
	
	
	
Sursa:	 AGERPRES/(AS	 -	 autor:	 Petronius	 Craiu,	 editor:	 Florin	 Marin,	 editor	
online:	Gabriela	Badea)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 12 

7. Radio România Cultural 
din data de 09 Mai 2018 
https://radioromaniacultural.ro/teatrul-nottara-anunta-premiera-a-
doua-spectacole-asta-i-ciudat-pagubosii-si-balul-sinucigasilor/ 
 

 
 
Teatrul Nottara anunță premiera a două spectacole: Asta-i ciudat 

(Păguboșii) și Balul sinucigașilor. 
  

Două premiere în luna mai, la Teatrul Nottara 
  

Asta-i ciudat, comedie muzicală de Eugen Rotaru și Laurențiu Profeta, 
după o idee de Miron Radu Paraschivescu, în regia Dianei Lupescu, va avea 
premiera vineri, 11 mai 2018, la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu, iar Balul 
sinucigașilor, după un text al legendarei trupe franceze Le Splendid (devenită 
celebră în anii ’70 și formată din Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian 
Clavier, Gérard Jugnot,  Thierry Lhermitte și Bruno Moynot), în regia lui Iulian 
Furtună, miercuri, 16 mai 2018, și joi, 17 mai 2018, la ora 19.00, Sala Horia 
Lovinescu. 

 
Plecând de la piesa inițială a lui Miron Radu Paraschivescu, Eugen Rotaru 

a scris textele pentru numeroasele melodii compuse de Laurențiu Profeta care fac 
țesătura muzicalului de acum. Pariul regizoarei Diana Lupescu este să prezinte o 
montare așezată, calmă, blândă, în care publicul să nu plece de la teatru revoltat 
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sau intrigat, ci atins de nostalgie. Un spectacol care să placă tuturor, și celor mai 
în vârstă, și celor tineri. 

„Am ales să aduc pe scenă aceste personaje într-un spectacol care îmbină muzica 
și textul dramatic. Cea mai bună alegere a fost a lui Eugen Rotaru, care a plecat 
de la textul lui  Miron Radu Paraschivescu, Asta-i ciudat, și de la muzica lui 
Laurențiu Profeta, pentru a ajunge la Păguboșii, așa cum se numea spectacolul pe 
atunci. Iubesc Păguboșii! Îmi dau curaj și speranță și voința de a merge mai 
departe, indiferent de răutatea, prostia, parșivenia și orgoliile celor ce vor să stea 
în drumul nostru. Încotro? Înainte! Și, cum spunea un personaj al lui Kundera, 
«înainte» poate fi în toate direcțiile… sau în orice direcție, nu vreau să-mi aduc 
aminte exact! ASTA-I CIUDAT?”, mărturisește Diana Lupescu. 
 

Balul sinucigașilor este o comedie spumoasă, care îmbină elemente de 
magie, dans, muzică, presărate  cu umor negru de situație și de limbaj, creând o 
lume cu alte reguli, în care suntem invitați să pășim fără prejudecăți și să reușim, 
prin râs, să fim mai deschiși și mai receptivi față de o serie de probleme cu care 
se confruntă lumea contemporană, mereu amenințată de conflicte și de violență. 
 

Regizor, director artistic și creator de evenimente inedite și surprinzătoare, 
Iulian Furtună, discipol și colaborator  al mimului Marcel Marceau, al lui Jacques 
Lecoq și al lui Lindsay Kempal, e prezent de peste 20 de ani în teatre dramatice 
și muzicale importante, săli de concerte, festivaluri, dar și pe platourile de 
televiziune, unde pune în scenă și joacă frecvent în programe de divertisment, 
pentru televiziuni ca France 2 și Canal+. 

„Piesa am numit-o Balul sinucigașilor, plecând de la imaginea pe care mi-
a inspirat-o cercul ritmic vicios (ronda fatalistă?) în care se învârt cele șase 
personaje ale piesei. Personajele se îmbarcă unul câte unul, ca într-un carusel, care 
accelerează și aruncă personajele unul după altul, explozia finală pulverizând, la 
propriu, această lume pe cât de inocentă și naivă, pe atât de coruptă de mecanica 
societății. Prinși în roata vieții, în forța unei mașini implacabile și nemiloase pe 
care o creează însăși societatea cu regulile ei de timp și de relații, unii vor fi 
ejectați, pluverizați, iar alții decid pentru ei înșiși momentul când să 
încerce evadarea”, descrie Iulian Furtună premisele construcției spectacolului. 
  

  

Asta-i ciudat  
(Păguboșii) 
  

DISTRIBUŢIA: 

Teofilos – Mihai MARINESCU 
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Broască – Alexandru Mike GHEORGHIU 

Șarpe – Dan CLUCINSCHI 

Țâcă – Alexandru PRICA 

Mangelica – Ioana CALOTĂ 

Zaraza – Daniela MINOIU 

Floricica – Roxana COLCEAG 

Comisarul – Vlad GĂLĂȚIANU 

Stavrică – Vlad TRIFAȘ 

Florică Florescu – Șerban GOMOI 

  

Regia artistică: Diana Lupescu 

Muzica: Laurențiu Profeta 

Adaptare: Radu Mihalache 

Muzică live: Alexandru Prica (acordeon), Vlad Gălățianu (chitară) 

Scenografia: Luana Drăgoiescu 

Schițe decor: Vladimir Iuganu 

Coregrafie: Roxana Colceag 

Responsabil de proiect: Cristina Rusiecki 

  

Balul sinucigașilor 
creație colectivă: Trupa Le Splendid 

(Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot) 

  

DISTRIBUȚIA: 

Mortez – Şerban GOMOI 

Tereza – Laura VASILIU 

Katia – Mihai MARINESCU 
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Josette – Ioana CALOTĂ 

Felix – Răzvan BĂNICĂ / Dan CLUCINSCHI 

Preskovitch – Alexandru Mike GHEORGHIU 

Showman – Filip RISTOVSKI 

  

Regia: Iulian Furtună 

Muzica: Bobo Burlăcianu, Bogdan Marinescu 

Scenografia: Ioana Pashca 

Traducerea: Iulian Furtună 

Coregrafia: Mălina Andrei 

Adaptarea: Iulian Furtună 

Consultant magie: Andrei Teașcă 

Responsabili de proiect: Mirela Rădulescu, Silvia Dumitrache 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 
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8. DC NEWS 
din data de 09 Mai 2018, ora 18:12 
https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-doua-premiere-in-luna-
mai_591423.html 
 

 
 

Teatrul Nottara anunță premiera a două spectacole: Asta-i ciudat 
(Păguboșii) și Balul sinucigașilor. 

 
Teatrul Nottara prezintă Asta-i ciudat, comedie muzicală de Eugen Rotaru și 

Laurențiu Profeta, după o idee de Miron Radu Paraschivescu, în regia Dianei 
Lupescu, care va avea premiera vineri, 11 mai 2018, la ora 19.00, la Sala Horia 
Lovinescu, iar Balul sinucigașilor, după un text al legendarei trupe franceze Le 
Splendid (devenită celebră în anii ’70 și formată din Josiane Balasko, Marie-Anne 
Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte și Bruno Moynot), în 
regia lui Iulian Furtună, miercuri, 16 mai 2018, și joi, 17 mai 2018, la ora 19.00, Sala 
Horia Lovinescu, Teatrul Nottara. 
 
Teatrul Nottara: Două premiere 
 

Plecând de la piesa inițială a lui Miron Radu Paraschivescu, Eugen Rotaru a 
scris textele pentru numeroasele melodii compuse de Laurențiu Profeta care fac 
țesătura muzicalului de acum la Teatrul Nottara. Pariul regizoarei Diana Lupescu este 
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să prezinte la Teatrul Nottara o montare așezată, calmă, blândă, în care publicul să nu 
plece de la teatru revoltat sau intrigat, ci atins de nostalgie. Un spectacol la Teatrul 
Nottara care să placă tuturor, și celor mai în vârstă, și celor tineri. 

Diana Lupescu – în rol de regizor 
 

„Am ales să aduc pe scenă aceste personaje într-un spectacol care îmbină 
muzica și textul dramatic. Cea mai bună alegere a fost a lui Eugen Rotaru, care a 
plecat de la textul lui Miron Radu Paraschivescu, Asta-i ciudat, și de la muzica lui 
Laurențiu Profeta, pentru a ajunge la Păguboșii, așa cum se numea spectacolul pe 
atunci. Iubesc Păguboșii! Îmi dau curaj și speranță și voința de a merge mai departe, 
indiferent de răutatea, prostia, parșivenia și orgoliile celor ce vor să stea în drumul 
nostru. Încotro? Înainte! Și, cum spunea un personaj al lui Kundera, «înainte» poate 
fi în toate direcțiile... sau în orice direcție, nu vreau să-mi aduc aminte exact! ASTA-
I CIUDAT?”, mărturisește Diana Lupescu. 

Balul sinucigașilor este o comedie spumoasă la Teatrul Nottara, care îmbină 
elemente de magie, dans, muzică, presărate cu umor negru de situație și de limbaj, 
creând o lume cu alte reguli, în care suntem invitați să pășim fără prejudecăți și să 
reușim, prin râs, să fim mai deschiși și mai receptivi față de o serie de probleme cu 
care se confruntă lumea contemporană, mereu amenințată de conflicte și de violență. 

Teatrul Nottara: Două premiere 
 

Regizor, director artistic și creator de evenimente inedite și surprinzătoare, 
Iulian Furtună, discipol și colaborator al mimului Marcel Marceau, al lui Jacques 
Lecoq și al lui Lindsay Kempal, e prezent de peste 20 de ani în teatre dramatice și 
muzicale importante, săli de concerte, festivaluri, dar și pe platourile de televiziune, 
unde pune în scenă și joacă frecvent în programe de divertisment, pentru televiziuni 
ca France 2 și Canal+. 

„Piesa am numit-o Balul sinucigașilor, plecând de la imaginea pe care mi-a 
inspirat-o cercul ritmic vicios (ronda fatalistă?) în care se învârt cele șase personaje 
ale piesei. Personajele se îmbarcă unul câte unul, ca într-un carusel, care accelerează 
și aruncă personajele unul după altul, explozia finală pulverizând, la propriu, această 
lume pe cât de inocentă și naivă, pe atât de coruptă de mecanica societății. Prinși în 
roata vieții, în forța unei mașini implacabile și nemiloase pe care o creează însăși 
societatea cu regulile ei de timp și de relații, unii vor fi ejectați, pluverizați, iar alții 
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decid pentru ei înșiși momentul când să încerce evadarea”, descrie Iulian Furtună 
premisele construcției spectacolului la Teatrul Nottara. 

Teatrul Nottara: Două premiere 
Asta-i ciudat  
(Păguboșii) 
DISTRIBUŢIA: 
Teofilos - Mihai MARINESCU 
Broască - Alexandru Mike GHEORGHIU 
Șarpe - Dan CLUCINSCHI 
Țâcă - Alexandru PRICA  
Mangelica - Ioana CALOTĂ 
Zaraza - Daniela MINOIU 
Floricica - Roxana COLCEAG 
Comisarul - Vlad GĂLĂȚIANU 
Stavrică - Vlad TRIFAȘ 
Florică Florescu - Șerban GOMOI 

Regia artistică: Diana Lupescu 
Muzica: Laurențiu Profeta 
Adaptare: Radu Mihalache 
Muzică live: Alexandru Prica (acordeon), Vlad Gălățianu (chitară) 
Scenografia: Luana Drăgoiescu 
Schițe decor: Vladimir Iuganu 
Coregrafie: Roxana Colceag 
Responsabil de proiect: Cristina Rusiecki 

Teatrul Nottara: Două premiere 
Balul sinucigașilor 
creație colectivă: Trupa Le Splendid  
(Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot) 
DISTRIBUȚIA: 
Mortez - Şerban GOMOI 
Tereza - Laura VASILIU 
Katia - Mihai MARINESCU 
Josette - Ioana CALOTĂ 
Felix - Răzvan BĂNICĂ / Dan CLUCINSCHI 
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Preskovitch - Alexandru Mike GHEORGHIU 
Showman - Filip RISTOVSKI 

Regia: Iulian Furtună 
Muzica: Bobo Burlăcianu, Bogdan Marinescu 
Scenografia: Ioana Pashca 
Traducerea: Iulian Furtună 
Coregrafia: Mălina Andrei 
Adaptarea: Iulian Furtună 
Consultant magie: Andrei Teașcă 
Responsabili de proiect: Mirela Rădulescu, Silvia Dumitrache 

 

 

de: Flaviu Predescu  
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9. ZiareLive 
din data de 09 Mai 2018, ora 12:58 
https://www.ziarelive.ro/stiri/doua-premiere-in-luna-mai-la-teatrul-
nottara.html 
 

 
 
 

Două premiere în luna mai la Teatrul Nottara 
 

Teatrul	Nottara	anunţă	pentru	luna	mai	două	spectacole	-	''Asta-i	ciudat	
(Păguboşii)'',	după	o	idee	de	Miron	Radu	Paraschivescu,	în	regia	Dianei	Lupescu,	
şi	''Balul	sinucigaşilor'',	după	un	text	al	legendarei	trupe	franceze	Le	Splendid,	
în	regia	lui	Iulian	Furtună.	
	
	
		 "Asta-i	ciudat",	o	comedie	muzicală	de	Eugen	Rotaru	şi	Laurenţiu	Profeta,	
va	 avea	 premiera	 vineri,	 de	 la	 ora	 19,00,	 la	 Sala	 Horia	 Lovinescu.	
	
		 Plecând	de	la	piesa	iniţială	a	lui	Miron	Radu	Paraschivescu,	Eugen	Rotaru	
a	scris	textele	pentru	numeroasele	melodii	compuse	de	Laurenţiu	Profeta,	care	
fac	 ţesătura	 muzicalului	 de	 acum.	 Pariul	 regizoarei	 Diana	 Lupescu	 este	 să	
prezinte	o	montare	aşezată,	 calmă,	blândă,	 în	 care	publicul	 să	nu	plece	de	 la	
teatru	revoltat	sau	intrigat,	ci	atins	de	nostalgie,	se	arată	într-un	comunicat	al	
organizatorilor	transmis	AGERPRES.	
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		 "Am	ales	să	aduc	pe	scenă	aceste	personaje	într-un	spectacol	care	îmbină	
muzica	şi	textul	dramatic.	Cea	mai	bună	alegere	a	fost	a	lui	Eugen	Rotaru,	care	a	
plecat	de	la	textul	lui	Miron	Radu	Paraschivescu,	'Asta-i	ciudat',	şi	de	la	muzica	
lui	 Laurenţiu	 Profeta,	 pentru	 a	 ajunge	 la	 'Păguboşii',	 aşa	 cum	 se	 numea	
spectacolul	pe	atunci.	Iubesc	'Păguboşii'!	Îmi	dau	curaj	şi	speranţă	şi	voinţa	de	
a	merge	mai	departe,	indiferent	de	răutatea,	prostia,	parşivenia	şi	orgoliile	celor	
ce	vor	să	stea	în	drumul	nostru.	Încotro?	Înainte!	Şi,	cum	spunea	un	personaj	al	
lui	Kundera,	'înainte'	poate	fi	în	toate	direcţiile...	sau	în	orice	direcţie,	nu	vreau	
să-mi	aduc	aminte	exact!	Asta-i	ciudat?",	mărturiseşte	Diana	Lupescu,	citată	în	
comunicat.	
	
		 Din	distribuţie	fac	parte	Mihai	Marinesu,	Alexandru	Mike	Gheorghiu,	Dan	
Clucinschi,	Alexandru	Prica,	Ioana	Calotă,	Daniela	Minoiu,	Roxana	Colceag,	Vlad	
Gălăţianu,	Vlad	Trifaş	şi	Şerban	Gomoi.	
	
	
		 "Balul	 sinucigaşilor",	 după	 un	 text	 al	 trupei	 franceze	 Le	 Splendid	
(devenită	celebră	în	anii	'70	şi	formată	din	Josiane	Balasko,	Marie-Anne	Chazel,	
Christian	Clavier,	Gerard	Jugnot,	Thierry	Lhermitte	şi	Bruno	Moynot),	va	avea	o	
dublă	premieră,	pe	16	mai	şi	17	mai,	de	la	ora	19,00,	la	Sala	Horia	Lovinescu.	
	
		 "Balul	sinucigaşilor"	este	o	comedie	spumoasă,	care	îmbină	elemente	de	
magie,	dans,	muzică,	presărate	cu	umor	negru	de	situaţie	şi	de	limbaj,	creând	o	
lume	cu	alte	reguli,	în	care	suntem	invitaţi	să	păşim	fără	prejudecăţi	şi	să	reuşim,	
prin	râs,	să	fim	mai	deschişi	şi	mai	receptivi	faţă	de	o	serie	de	probleme	cu	care	
se	confruntă	lumea	contemporană,	mereu	ameninţată	de	conflicte	şi	de	violenţă,	
se	arată	în	descrierea	spectacolului.	
	
	
		 "Piesa	am	numit-o	'Balul	sinucigaşilor',	plecând	de	la	imaginea	pe	care	mi-
a	 inspirat-o	 cercul	 ritmic	 vicios	 (ronda	 fatalistă?)	 în	 care	 se	 învârt	 cele	 şase	
personaje	ale	piesei.	Personajele	se	îmbarcă	unul	câte	unul,	ca	într-un	carusel,	
care	 accelerează	 şi	 aruncă	 personajele	 unul	 după	 altul,	 explozia	 finală	
pulverizând,	 la	 propriu,	 această	 lume	pe	 cât	 de	 inocentă	 şi	 naivă,	 pe	 atât	 de	
coruptă	 de	 mecanica	 societăţii.	 Prinşi	 în	 roata	 vieţii,	 în	 forţa	 unei	 maşini	
implacabile	 şi	nemiloase	pe	 care	o	 creează	 însăşi	 societatea	 cu	 regulile	 ei	de	
timp	şi	de	relaţii,	unii	vor	fi	ejectaţi,	pluverizaţi,	iar	alţii	decid	pentru	ei	înşişi	
momentul	 când	 să	 încerce	 evadarea",	 descrie	 Iulian	 Furtună	 premisele	
construcţiei	spectacolului.	
	
	
		 În	 distribuţie	 vor	 putea	 fi	 regăsiţi	 actorii	 Şerban	Gomoi,	 Laura	Vasiliu,	
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Mihai	Marinescu,	Ioana	Calotă,	Răzvan	Bănică	/	Dan	Clucinschi,	Alexandru	Mike	
Gheorghiu	şi	Filip	Ristovski.		
	
	

	
	
	

Sursa:	AGERPRES	
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10. Știrile pe scurt 
din data de 09 Mai 2018, ora 12:45 
http://www.stirilepescurt.ro/doua-premiere-in-luna-mai-la-teatrul-
nottara/ 
 

 
 

Două premiere în luna mai la Teatrul Nottara 
 

Teatrul Nottara anunţă pentru luna mai două spectacole - ''Asta-i ciudat 
(Păguboşii)'', după o idee de Miron Radu Paraschivescu, în regia Dianei Lupescu, 
şi ''Balul sinucigaşilor'', după un text al legendarei trupe franceze Le Splendid, în 
regia lui Iulian Furtună. 
 
  "Asta-i ciudat", o comedie muzicală de Eugen Rotaru şi Laurenţiu Profeta, 
va avea premiera vineri, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu. 
 
  Plecând de la piesa iniţială a lui Miron Radu Paraschivescu, Eugen Rotaru 
a scris textele pentru numeroasele melodii compuse de Laurenţiu Profeta, care fac 
ţesătura muzicalului de acum. Pariul regizoarei Diana Lupescu este să prezinte o 
montare aşezată, calmă, blândă, în care publicul să nu plece de la teatru revoltat 
sau intrigat, ci atins de nostalgie, se arată într-un comunicat al organizatorilor 
transmis AGERPRES. 
 
  "Am ales să aduc pe scenă aceste personaje într-un spectacol care îmbină 
muzica şi textul dramatic. Cea mai bună alegere a fost a lui Eugen Rotaru, care a 
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plecat de la textul lui Miron Radu Paraschivescu, 'Asta-i ciudat', şi de la muzica 
lui Laurenţiu Profeta, pentru a ajunge la 'Păguboşii', aşa cum se numea spectacolul 
pe atunci. Iubesc 'Păguboşii'! Îmi dau curaj şi speranţă şi voinţa de a merge mai 
departe, indiferent de răutatea, prostia, parşivenia şi orgoliile celor ce vor să stea 
în drumul nostru. Încotro? Înainte! Şi, cum spunea un personaj al lui Kundera, 
'înainte' poate fi în toate direcţiile... sau în orice direcţie, nu vreau să-mi aduc 
aminte exact! Asta-i ciudat?", mărturiseşte Diana Lupescu, citată în comunicat. 
 
  Din distribuţie fac parte Mihai Marinesu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan 
Clucinschi, Alexandru Prica, Ioana Calotă, Daniela Minoiu, Roxana Colceag, 
Vlad Gălăţianu, Vlad Trifaş şi Şerban Gomoi. 
 
  "Balul sinucigaşilor", după un text al trupei franceze Le Splendid (devenită 
celebră în anii '70 şi formată din Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian 
Clavier, Gerard Jugnot, Thierry Lhermitte şi Bruno Moynot), va avea o dublă 
premieră, pe 16 mai şi 17 mai, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu. 
 
  "Balul sinucigaşilor" este o comedie spumoasă, care îmbină elemente de 
magie, dans, muzică, presărate cu umor negru de situaţie şi de limbaj, creând o 
lume cu alte reguli, în care suntem invitaţi să păşim fără prejudecăţi şi să reuşim, 
prin râs, să fim mai deschişi şi mai receptivi faţă de o serie de probleme cu care 
se confruntă lumea contemporană, mereu ameninţată de conflicte şi de violenţă, 
se arată în descrierea spectacolului. 
 
  "Piesa am numit-o 'Balul sinucigaşilor', plecând de la imaginea pe care mi-
a inspirat-o cercul ritmic vicios (ronda fatalistă?) în care se învârt cele şase 
personaje ale piesei. Personajele se îmbarcă unul câte unul, ca într-un carusel, care 
accelerează şi aruncă personajele unul după altul, explozia finală pulverizând, la 
propriu, această lume pe cât de inocentă şi naivă, pe atât de coruptă de mecanica 
societăţii. Prinşi în roata vieţii, în forţa unei maşini implacabile şi nemiloase pe 
care o creează însăşi societatea cu regulile ei de timp şi de relaţii, unii vor fi 
ejectaţi, pluverizaţi, iar alţii decid pentru ei înşişi momentul când să încerce 
evadarea", descrie Iulian Furtună premisele construcţiei spectacolului. 
 
 
  În distribuţie vor putea fi regăsiţi actorii Şerban Gomoi, Laura Vasiliu, 
Mihai Marinescu, Ioana Calotă, Răzvan Bănică / Dan Clucinschi, Alexandru 
Mike Gheorghiu şi Filip Ristovski.  
 
 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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11. Centrul de presă 
din data de 09 Mai 2018 
http://centruldepresa.ro/stiri/doua-premiere-in-luna-mai-la-teatrul-
nottara 
 

 
 

Două premiere în luna mai la Teatrul Nottara 
 

Teatrul Nottara anunţă pentru luna mai două spectacole - ''Asta-i ciudat 
(Păguboşii)'', după o idee de Miron Radu Paraschivescu, în regia Dianei Lupescu, 
şi ''Balul sinucigaşilor'', după un text al legendarei trupe franceze Le Splendid, în 
regia lui Iulian Furtună. 
 
  "Asta-i ciudat", o comedie muzicală de Eugen Rotaru şi Laurenţiu Profeta, 
va avea premiera vineri, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu. 
 
  Plecând de la piesa iniţială a lui Miron Radu Paraschivescu, Eugen Rotaru 
a scris textele pentru numeroasele melodii compuse de Laurenţiu Profeta, care fac 
ţesătura muzicalului de acum. Pariul regizoarei Diana Lupescu este să prezinte o 
montare aşezată, calmă, blândă, în care publicul să nu plece de la teatru revoltat 
sau intrigat, ci atins de nostalgie, se arată într-un comunicat al organizatorilor 
transmis AGERPRES. 
 
 
  "Am ales să aduc pe scenă aceste personaje într-un spectacol care îmbină 
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muzica şi textul dramatic. Cea mai bună alegere a fost a lui Eugen Rotaru, care a 
plecat de la textul lui Miron Radu Paraschivescu, 'Asta-i ciudat', şi de la muzica 
lui Laurenţiu Profeta, pentru a ajunge la 'Păguboşii', aşa cum se numea spectacolul 
pe atunci. Iubesc 'Păguboşii'! Îmi dau curaj şi speranţă şi voinţa de a merge mai 
departe, indiferent de răutatea, prostia, parşivenia şi orgoliile celor ce vor să stea 
în drumul nostru. Încotro? Înainte! Şi, cum spunea un personaj al lui Kundera, 
'înainte' poate fi în toate direcţiile... sau în orice direcţie, nu vreau să-mi aduc 
aminte exact! Asta-i ciudat?", mărturiseşte Diana Lupescu, citată în comunicat. 
 
  Din distribuţie fac parte Mihai Marinesu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan 
Clucinschi, Alexandru Prica, Ioana Calotă, Daniela Minoiu, Roxana Colceag, 
Vlad Gălăţianu, Vlad Trifaş şi Şerban Gomoi. 
 
  "Balul sinucigaşilor", după un text al trupei franceze Le Splendid (devenită 
celebră în anii '70 şi formată din Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian 
Clavier, Gerard Jugnot, Thierry Lhermitte şi Bruno Moynot), va avea o dublă 
premieră, pe 16 mai şi 17 mai, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu. 
 
  "Balul sinucigaşilor" este o comedie spumoasă, care îmbină elemente de 
magie, dans, muzică, presărate cu umor negru de situaţie şi de limbaj, creând o 
lume cu alte reguli, în care suntem invitaţi să păşim fără prejudecăţi şi să reuşim, 
prin râs, să fim mai deschişi şi mai receptivi faţă de o serie de probleme cu care 
se confruntă lumea contemporană, mereu ameninţată de conflicte şi de violenţă, 
se arată în descrierea spectacolului. 
 
  "Piesa am numit-o 'Balul sinucigaşilor', plecând de la imaginea pe care mi-
a inspirat-o cercul ritmic vicios (ronda fatalistă?) în care se învârt cele şase 
personaje ale piesei. Personajele se îmbarcă unul câte unul, ca într-un carusel, care 
accelerează şi aruncă personajele unul după altul, explozia finală pulverizând, la 
propriu, această lume pe cât de inocentă şi naivă, pe atât de coruptă de mecanica 
societăţii. Prinşi în roata vieţii, în forţa unei maşini implacabile şi nemiloase pe 
care o creează însăşi societatea cu regulile ei de timp şi de relaţii, unii vor fi 
ejectaţi, pluverizaţi, iar alţii decid pentru ei înşişi momentul când să încerce 
evadarea", descrie Iulian Furtună premisele construcţiei spectacolului. 
 
  În distribuţie vor putea fi regăsiţi actorii Şerban Gomoi, Laura Vasiliu, 
Mihai Marinescu, Ioana Calotă, Răzvan Bănică / Dan Clucinschi, Alexandru 
Mike Gheorghiu şi Filip Ristovski.  
 

Sursa: AGERPRES 
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12. Radio România Muzical 
din data de 11 Mai 2018, ora 00:00 
http://www.romania-muzical.ro/stire/premiera-cu-musical-ul-asta-i-
ciudat-la-teatrul-nottara/1876401/49/5 

 

  

Premieră cu musical-ul 'Asta-i ciudat' - la Teatrul Nottara 
 

 
 

 
Teatrul Nottara din București prezintă astăzi, 11 mai 2018, premiera 

muzicalului Asta-i ciudat de Eugen Rotaru, în regia Dianei Rotaru, după un text 
de Miron Radu Paraschivescu. Muzica îi aparține compozitorului Laurențiu 
Profeta, iar aranjamentul muzical este realizat de colegul nostru de la Radio 
România Muzical, Radu Mihalache. Din distribuție fac parte, între alții, Mihai 
Marinescu, Ioana Calotă și Dan Clucinschi. Participă acordeonistul Alexandru 
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Prica și chitaristul Vlad Gălățianu. Coregrafia este semnată de Roxana Colceag. 
Reprezentația, care începe la ora 19,00, va fi reluată în data de 26 mai. 
 

 
 
 

de: Larisa Clempuș 
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13. Radio România București fm 
din data de 11 Mai 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/05/11/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-11-
mai/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 11 mai 

 

 
Sursa foto: Teatrul Nottara 

 
Spectacole de teatru cu: Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, 
Ioana Calotă, Daniela Minoiu, în premiera oficială de la Teatrul Nottara 

19:00 
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”Asta-i ciudat!”, spectacol regizat de Diana Lupescu, pe textul lui Eugen Rotaru, 
”Păguboșii”, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. Distribuția: Mihai 
Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Clucinschi, Alexandru Prică, Ioana 
Calotă, Daniela Minoiu, Roxana Colceag, Vlad Gălăţianu, Vlad Trifaș, Şerban 
Gomoi. 

 

 

de: Andreia Bârsan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

14. Adevărul – Blog Doina Papp 
din data de 14 Mai 2018, ora 13:30 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/remember-teatrul-nottara-asta-i-
ciudat-miron-radu-paraschivescu-
1_5af963bbdf52022f75f4f0a9/index.html 
 

 
 
Remember la Teatrul Nottara. „Asta-i ciudat“ după Miron Radu 

Paraschivescu 
 

Printre succesele din anii de răscruce ai României, respectiv trecerea de la 
dictatură la democraţie (cu semnele de întrebare de rigoare pe care le-a adăugat 
timpul), s-a aflat şi spectacolul „Păguboşii“, un muzical reuşit de Eugen Rotaru 
după muzica lui Laurenţiu Profeta, transpus scenic de Gelu Colceag în scenografia 
Ştefaniei Cenean şi coregrafia Roxanei Colceag.  

 
Montarea a produs şi în timpul realizării şi după multă bucurie atunci prin 

anii 90 când atât de puţină lume mai mergea la teatru fiind ocupată cu politica 
(normal pentru un popor de comentatori tv care nu se dezminte nici azi). Cum 
piesa avea veselia ei tristă iar spectacolul plusa în această direcţie, succesul a fost 
cel aşteptat adică foarte mare, rămânând în amintire ca un moment de satisfacţie 
artistică pentru toată trupa. Ba chiar şi pentru teatrul românesc dacă judecăm după 
cronici. Jucau George Alexandru. Valeriu Preda, Diana Lupescu, înlocuită din 
cauză de gravidie de Dana Dogaru, Camelia Zorlescu, Tania Filip, Catrinel 
Paraschivescu, Cristian Sofron, Mircea Jida, dar mai jucau şi ritmurile bine 
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potrivite ale partiturii deloc simplă, dar bine redată, măsura în dans şi cânt pe care 
Colceag le simţise bine în ton cu atmosfera nostalgică de mahala bucureşteană a 
acestei pagini pitoreşti de literatură. Eugen Rotaru venea şi el cu cupletele din 
acelaşi aluat aşa încât întregul s-a coagulat repede şi indestructibil.  

 
Câţiva dintre supravieţuitorii acestui succes în frunte cu Diana Lupescu, 

devenită între timp şi regizoare s-au gândit să reia pe scena din bulevard lucrarea 
într-o viziune asemănătoare dar nu identică, lucru imposibil având în vedere noua 
distribuţie.  

 
Altă generaţie, alte date de talent, alt public. Spectacolul  rezultat are 

succes, e vesel, reuşit în părţile muzicale (partitura fiind foarte dificilă, iar play 
back-ul un examen greu pentru orice actor). Scârţâie în privinţa ambianţei 
scenografice. Pe afiş  semnează Vladimir Juganu, dar se pare că a părăsit corabia 
înainte de mal, lăsând moştenire o hardughie de fieroase care nu prea ştim la ce 
trebuia să folosească. Acum doar îi ajută pe actori să fie mai vizibili alergând pe 
scările respectivei instalaţii. Dar ei actorii sunt minunaţi şi au fiecare în parte şi 
toţi laolaltă momente aplaudate. Mike Gheorghiu e Broască, cel mai liric şi 
păgubos... în dragoste dintre toţi aceşti dezmoşteniţi ai sorţii dintr-un Maidan cu 
dragoste (vezi G.M. Zamfirescu) pe care M.R. Paraschivescu l-a completat cu 
doza de şmecherie benignă pe care-a injectat-o acestei găşti de manglitori 
nefericiţi.  

 
Interpretul are farmec şi punctează elocvent prin replica Asta-i ciudat 

filosofia piesei privind condiţia umană care nedreptăţeşte adesea. Dan Clucinschi 
în rolul lui Sarpe realizează şi el un portret simpatic de pişicher, consolându-şi cu 
haz prietenii, Ioana Calotă e Mangelica, vedeta clanului. Are aplomb, e 
melancolică sau provocatoare după cum o cer situaţiile reuşind mai ales în 
episoadele năvalnice când la o adică se suie şi pe masa de biliard. Îl are partener 
pe Şerban Gomoi în rolul lui Forică Florescu, fantele mahalalei care împrumută 
cu stil fracul unui bogătaş reuşind un travesti credibil şi o deconspirare pe măsură. 
Bun e şi puştiul cu ziarele şi acordeonul (Alexandru Prica) şi Mihai Marinescu în 
rolul tartorelui Teofilos, cel care-i vămuieşte pe hoţi, dar şi Daniela Minoiu care 
o portretizează în culori stridente pe Zaraza, vedeta de santan. La locul lor în 
economia piesei Vlad Gălăţianu şi Vlad Trifaş în rolul oamenilor de ordine. 
Roxana Colceag semnează o coregrafie adecvată  jucând în plus în spectacol rolul 
Floricăi - Muta îmbogăţind personajul cu limbaj gestual foarte expresiv. În 
calitatea ei de regizoare, Diana Lupescu aduce acestui remember propriile ei 
nostalgii şi unda de melancolie pe care acestea le presupun. Prezenţi la premieră, 
foştii interpreţi şi martori ai spectacolului Păguboşii din 1990, printre care mă 
număr, i-au evocat şi omagiat cu pioşenie şi pe cei care nu mai sunt. 

 
de: Doina Papp 
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15. Monitorul de știri 
din data de 14 Mai 2018, ora 13:30 
http://monitoruldestiri.ro/sport/remember-la-teatrul-nottara-asta-i-
ciudat-dupa-miron-radu-paraschivescu-817948 
 

 
 
Remember la Teatrul Nottara. „Asta-i ciudat“ după Miron Radu 

Paraschivescu 
 

Printre succesele din anii de răscruce ai României, respectiv trecerea de la 
dictatură la democraţie (cu semnele de întrebare de rigoare pe care le-a adăugat 
timpul), s-a aflat şi spectacolul „Păguboşii“, un muzical reuşit de Eugen Rotaru 
după muzica lui Laurenţiu Profeta, transpus scenic de Gelu Colceag în scenografia 
Ştefaniei Cenean şi coregrafia Roxanei Colceag.  

 
Montarea a produs şi în timpul realizării şi după multă bucurie atunci prin 

anii 90 când atât de puţină lume mai mergea la teatru fiind ocupată cu politica 
(normal pentru un popor de comentatori tv care nu se dezminte nici azi). Cum 
piesa avea veselia ei tristă iar spectacolul plusa în această direcţie, succesul a fost 
cel aşteptat adică foarte mare, rămânând în amintire ca un moment de satisfacţie 
artistică pentru toată trupa. Ba chiar şi pentru teatrul românesc dacă judecăm după 
cronici. Jucau George Alexandru. Valeriu Preda, Diana Lupescu, înlocuită din 
cauză de gravidie de Dana Dogaru, Camelia Zorlescu, Tania Filip, Catrinel 
Paraschivescu, Cristian Sofron, Mircea Jida, dar mai jucau şi ritmurile bine 
potrivite ale partiturii deloc simplă, dar bine redată, măsura în dans şi cânt pe care 
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Colceag le simţise bine în ton cu atmosfera nostalgică de mahala bucureşteană a 
acestei pagini pitoreşti de literatură. Eugen Rotaru venea şi el cu cupletele din 
acelaşi aluat aşa încât întregul s-a coagulat repede şi indestructibil.  

 
Câţiva dintre supravieţuitorii acestui succes în frunte cu Diana Lupescu, 

devenită între timp şi regizoare s-au gândit să reia pe scena din bulevard lucrarea 
într-o viziune asemănătoare dar nu identică, lucru imposibil având în vedere noua 
distribuţie.  

 
Altă generaţie, alte date de talent, alt public. Spectacolul  rezultat are 

succes, e vesel, reuşit în părţile muzicale (partitura fiind foarte dificilă, iar play 
back-ul un examen greu pentru orice actor). Scârţâie în privinţa ambianţei 
scenografice. Pe afiş  semnează Vladimir Juganu, dar se pare că a părăsit corabia 
înainte de mal, lăsând moştenire o hardughie de fieroase care nu prea ştim la ce 
trebuia să folosească. Acum doar îi ajută pe actori să fie mai vizibili alergând pe 
scările respectivei instalaţii. Dar ei actorii sunt minunaţi şi au fiecare în parte şi 
toţi laolaltă momente aplaudate. Mike Gheorghiu e Broască, cel mai liric şi 
păgubos... în dragoste dintre toţi aceşti dezmoşteniţi ai sorţii dintr-un Maidan cu 
dragoste (vezi G.M. Zamfirescu) pe care M.R. Paraschivescu l-a completat cu 
doza de şmecherie benignă pe care-a injectat-o acestei găşti de manglitori 
nefericiţi.  

 
Interpretul are farmec şi punctează elocvent prin replica Asta-i ciudat 

filosofia piesei privind condiţia umană care nedreptăţeşte adesea. Dan Clucinschi 
în rolul lui Sarpe realizează şi el un portret simpatic de pişicher, consolându-şi cu 
haz prietenii, Ioana Calotă e Mangelica, vedeta clanului. Are aplomb, e 
melancolică sau provocatoare după cum o cer situaţiile reuşind mai ales în 
episoadele năvalnice când la o adică se suie şi pe masa de biliard. Îl are partener 
pe Şerban Gomoi în rolul lui Forică Florescu, fantele mahalalei care împrumută 
cu stil fracul unui bogătaş reuşind un travesti credibil şi o deconspirare pe măsură. 
Bun e şi puştiul cu ziarele şi acordeonul (Alexandru Prica) şi Mihai Marinescu în 
rolul tartorelui Teofilos, cel care-i vămuieşte pe hoţi, dar şi Daniela Minoiu care 
o portretizează în culori stridente pe Zaraza, vedeta de santan. La locul lor în 
economia piesei Vlad Gălăţianu şi Vlad Trifaş în rolul oamenilor de ordine. 
Roxana Colceag semnează o coregrafie adecvată  jucând în plus în spectacol rolul 
Floricăi - Muta îmbogăţind personajul cu limbaj gestual foarte expresiv. În 
calitatea ei de regizoare, Diana Lupescu aduce acestui remember propriile ei 
nostalgii şi unda de melancolie pe care acestea le presupun. Prezenţi la premieră, 
foştii interpreţi şi martori ai spectacolului Păguboşii din 1990, printre care mă 
număr, i-au evocat şi omagiat cu pioşenie şi pe cei care nu mai sunt. 

 
 
 

Sursa: Adevărul – Blog Doina Papp 



 35 

16. Ultimele-știri 
din data de 14 Mai 2018, ora 14:07 
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/remember-la-teatrul-nottara-asta-
i-ciudat-dupa-miron-radu-paraschivescu/4232841 
 

 
 
Remember la Teatrul Nottara. „Asta-i ciudat“ după Miron Radu 

Paraschivescu 
 

Printre succesele din anii de răscruce ai României, respectiv trecerea de la 
dictatură la democraţie (cu semnele de întrebare de rigoare pe care le-a adăugat 
timpul), s-a aflat şi spectacolul „Păguboşii“, un muzical reuşit de Eugen Rotaru 
după muzica lui Laurenţiu Profeta, transpus scenic de Gelu Colceag în scenografia 
Ştefaniei Cenean şi coregrafia Roxanei Colceag.  

 
Montarea a produs şi în timpul realizării şi după multă bucurie atunci prin 

anii 90 când atât de puţină lume mai mergea la teatru fiind ocupată cu politica 
(normal pentru un popor de comentatori tv care nu se dezminte nici azi). Cum 
piesa avea veselia ei tristă iar spectacolul plusa în această direcţie, succesul a fost 
cel aşteptat adică foarte mare, rămânând în amintire ca un moment de satisfacţie 
artistică pentru toată trupa. Ba chiar şi pentru teatrul românesc dacă judecăm după 
cronici. Jucau George Alexandru. Valeriu Preda, Diana Lupescu, înlocuită din 
cauză de gravidie de Dana Dogaru, Camelia Zorlescu, Tania Filip, Catrinel 
Paraschivescu, Cristian Sofron, Mircea Jida, dar mai jucau şi ritmurile bine 
potrivite ale partiturii deloc simplă, dar bine redată, măsura în dans şi cânt pe care 
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Colceag le simţise bine în ton cu atmosfera nostalgică de mahala bucureşteană a 
acestei pagini pitoreşti de literatură. Eugen Rotaru venea şi el cu cupletele din 
acelaşi aluat aşa încât întregul s-a coagulat repede şi indestructibil.  

 
Câţiva dintre supravieţuitorii acestui succes în frunte cu Diana Lupescu, 

devenită între timp şi regizoare s-au gândit să reia pe scena din bulevard lucrarea 
într-o viziune asemănătoare dar nu identică, lucru imposibil având în vedere noua 
distribuţie.  

 
Altă generaţie, alte date de talent, alt public. Spectacolul  rezultat are 

succes, e vesel, reuşit în părţile muzicale (partitura fiind foarte dificilă, iar play 
back-ul un examen greu pentru orice actor). Scârţâie în privinţa ambianţei 
scenografice. Pe afiş  semnează Vladimir Juganu, dar se pare că a părăsit corabia 
înainte de mal, lăsând moştenire o hardughie de fieroase care nu prea ştim la ce 
trebuia să folosească. Acum doar îi ajută pe actori să fie mai vizibili alergând pe 
scările respectivei instalaţii. Dar ei actorii sunt minunaţi şi au fiecare în parte şi 
toţi laolaltă momente aplaudate. Mike Gheorghiu e Broască, cel mai liric şi 
păgubos... în dragoste dintre toţi aceşti dezmoşteniţi ai sorţii dintr-un Maidan cu 
dragoste (vezi G.M. Zamfirescu) pe care M.R. Paraschivescu l-a completat cu 
doza de şmecherie benignă pe care-a injectat-o acestei găşti de manglitori 
nefericiţi.  

 
Interpretul are farmec şi punctează elocvent prin replica Asta-i ciudat 

filosofia piesei privind condiţia umană care nedreptăţeşte adesea. Dan Clucinschi 
în rolul lui Sarpe realizează şi el un portret simpatic de pişicher, consolându-şi cu 
haz prietenii, Ioana Calotă e Mangelica, vedeta clanului. Are aplomb, e 
melancolică sau provocatoare după cum o cer situaţiile reuşind mai ales în 
episoadele năvalnice când la o adică se suie şi pe masa de biliard. Îl are partener 
pe Şerban Gomoi în rolul lui Forică Florescu, fantele mahalalei care împrumută 
cu stil fracul unui bogătaş reuşind un travesti credibil şi o deconspirare pe măsură. 
Bun e şi puştiul cu ziarele şi acordeonul (Alexandru Prica) şi Mihai Marinescu în 
rolul tartorelui Teofilos, cel care-i vămuieşte pe hoţi, dar şi Daniela Minoiu care 
o portretizează în culori stridente pe Zaraza, vedeta de santan. La locul lor în 
economia piesei Vlad Gălăţianu şi Vlad Trifaş în rolul oamenilor de ordine. 
Roxana Colceag semnează o coregrafie adecvată  jucând în plus în spectacol rolul 
Floricăi - Muta îmbogăţind personajul cu limbaj gestual foarte expresiv. În 
calitatea ei de regizoare, Diana Lupescu aduce acestui remember propriile ei 
nostalgii şi unda de melancolie pe care acestea le presupun. Prezenţi la premieră, 
foştii interpreţi şi martori ai spectacolului Păguboşii din 1990, printre care mă 
număr, i-au evocat şi omagiat cu pioşenie şi pe cei care nu mai sunt. 

 
 
 

Sursa: Adevărul – Blog Doina Papp 
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17. Credidam 
din data de 10 Mai 2018 
http://credidam.ro/wp/doua-premiere-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Două premiere la Teatrul Nottara 

În luna mai, Teatrul Nottara are bucuria să îşi invite publicul la două 
premiere astfel: 

Vineri 11 mai 2018, la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu – premiera 
oficială a spectacolului „Asta-i ciudat (Păguboşii)”, comedie muzicala de Eugen 
Rotaru şi Laurenţiu Profeta, după o idee de Miron Radu Paraschivescu. Regia este 
semnată de Diana Lupescu. În distribuţie: Mihai Marinescu, Alexandru Mike 
Gheorghiu, Dan Clucinschi, Alexandru Prica, Ioana Calotă, Daniela Minoiu, 
Roxana Colceag, Vlad Gălăţianu, Vlad Trifaş, Şerban Gomoi. 

Joi 16 sau  vineri 17 mai, orele 19.00, la Teatrul Nottara, sala Horia 
Lovinescu – premiera oficială a spectacolului „Balul Sinucigaşilor” de legendara 
trupă franceză Splendid, în regia lui Iulian Furtună. Spectacolul este o comedie 
spumoasă, cu elemente de magie, cu mimă, pantomimă, dans, cântec. Vom intra 
într-un inverso mundus, în care regulile şi normele bine cunoscute nu mai sunt 
recognoscibile. 

Balul organizat de Iulian Furtună este plin de surprize şi îţi taie răsuflarea 
prin întorsăturile de situaţie. Personajele construite cu migală de regizor ne invită 
să râdem, să plângem alături de ele, să ne deschidem mintea, să învăţăm să tratăm 
cu umor toate situaţiile vieţii, fie că ţin de iubire, gelozie, prietenie, dar şi să 
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medităm asupra uneia dintre problemele lumii contemporane – lipsa de 
comunicare. Veţi fi întâmpinaţi de actorii: Şerban Gomoi, Laura Vasiliu, 
Alexandru Mike Gheorghiu, Mihai Marinescu, Ioana Calotă, Răzvan Bănică/Dan 
Clucinschi, Filip Ristovski. (R.N.) 

 

 

 
Sursa: credidam.ro 
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18. Spectator – blog Ileana Lucaciu 
din data de 02 Iunie 2018 
http://ileanalucaciu.blogspot.com/2018/06/asta-i-ciudat-pagibosii-
teatrul-nottara.html 
 

 
 

“ASTA-I CIUDAT” (“Păgiboșii”) – TEATRUL “NOTTARA” / 
Sala “Horia Lovinescu” 

EXERCIȚIU MODEST DE SPECTACOL MUSICAL 
 
         Cei de la Teatrul “Nottara”s-au gândit că dacă în 1990 au înregistrat succes 

cu “Asta-I ciudat” (“Păguboșii”), un spectacol musical de Eugen Rotaru și 
Laurențiu Profeta după textul lui Miron Radu Paraschivescu, să repună astăzi în 
repertoriu acest titlu. Au trecut aproape trei decenii de atunci și societatea noastră 
și-a  schimbat statutul și publicul are astăzi, alt profil, iar subiectul și tematica de 
atunci, sunt depășite în raport cu realitatea zilelor noastre. 

         



 40 

 
 

  Poetul, eseistul și publicistul, Miron Radu Paraschivescu a cochetat puțin 
și cu dramaturgia, a scris trei piese printre care și “Asta-I ciudat”, rămâne însă, o 
personalitate importantă a literaturii noastre în special prin volumele de versuri 
“Cântece țigănești” sau “Versul liber”. Scriitorul a fost preocupat insistent în 
opera sa, de condiția umană a celor din lumea marginală a mahalalei. Eugen 
Rotaru și Laurențiu Profeta au folosit piesa “Asta-I ciudat” ca pretext pentru un 
musical, gen prețuit întoteauna de public. Textul e simplu ca temă, se referă la cei 
care fură pentru a supraviețui mai comod în mahalaua unde trăiesc, dar dragostea 
le rămâne un sentiment curat. Tema “furtului” e de mare actualitate în zilele 
noastre, dar nu mai devine mijloc de existență doar, pentru cei dintr-o lume 
marginală, ci mijloc de parvenire pentru a ajunge la treapta de sus a societății și a 
manipula pe cei sărmani. Spectacolul vrea să ilustreze viața celor sărmani din 
mahalaua de altădată, în care unii fură și visează la dragoste, dar e prăfuit ca 
imagine teatrală.  

         

 
 

 Regizoarea Diana Lupescu încearcă un exercițiu de spectacol musical 
încropit ca imagine generală, bazat în principal pe actorii distribuiți. “Schițe de 
decor de Vladimir Iuganu”, cum se specifică în   programul de sală, indică o 
cârciumă de mahala, cea a lui Teofilos (Mihai Marinescu), cu schele metalice și 
… “uși batante”, pe care le regăsim și în alte spectacole, spațiul de joc fiind 
simplist marcat ca imagine. Luana Drăgoiescu realizează costumele după tipicul 
vremii anilor ’40 din secolul trecut, cu buna intenție de a servi profilul 
personajelor.   



 41 

 

 
 

 În spectacol intervin și momente de muzică live, susținute de Alexandru 
Prica (acordeon) și Vlad Glățianu (chitară) în aranjamentul instrumental conceput 
de Radu Mihalache. Pentru că se vrea a fi un spectacol musical, scenele de dans 
sunt în coregrafia reușit dirijată de Roxana Colceag care interpretează și 
personajul Floricica.  

 
         Regizoarea Diana Lupescu beneficiază de o distribuție cu actori capabili 

să cânte și să danseze pe care însă, nu îi îndrumă pentru interpretarea nuanțată a 
tipologiilor care le revin și pentru configurarea relațiilor în acțiune între personaje. 
Deficitară e și folosirea lavalierei pentru interpretarea amplificată a cântecelor și 
renunțarea la lavalieră când actorii rostesc replici; apare o discrepanță între 
vorbirea curentă și cântare prin care se dezavantajează actorii în redarea complexă 
a stării personajelor implicate în diverse conflicte. 

 

 
 

 Remarcabilă rămâne interpretarea personajului Mangelica de către Ioana 
Calotă; cu temperament actrița construiește stările tinerei naïve, îndrăgostite, 
crede ea de un om bogat și e iubită în tăcere de Broască (Alexandru Mike 
Gheorghiu). Băiatul șmecher dintr-o mahala, îl prezintă cu un farmec special, 
Alexandru Mike Gheorghiu. Personaje credibile mai reușesc să deseneze, cu 
discreție totuși în implicarea în acțiune prin lipsa îndrumării regizorale, Șerban 
Gomoi în Florică Florescu, Dan Clucinschi în Șarpe, Alexandru Prica în Țâcă, 
Roxana Colceag în Floricica și Mihai Marinescu în Teofilos. Mai palide sunt 
evoluțiile - Danielei Minoiu în Zaraza cea fermecătoare, Vlad Gălățeanu în 
Comisarul cel autoritar și Vlad Trifaș în Stavrică. Interpreții se achită admirabil 
de cerințele unui musical – dansează și cântă, dar majoritatea personajelor nu 
beneficiază și de strălucire în tratarea amănunțită a expresiei, din lipsa coordonării 
regizorale.  
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   “Asta-i ciudat” poate să atragă publicul dornic de bună dispoziție, dar 
spectatorii vor constata “ciudat” absența în multe momente a … comicului 
situațiilor, superficialitatea expunerii lor teatrale de viziunea regizorală.  

 
 

 
 
 

de: Ileana Lucaciu 
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19. NewsTeam 
din data de 24 Martie 2018 
https://newsteam.ro/divertisment/unde-mergem-weekend-
bucuresti/24/03/2018/ 
 

 
 
 

Unde mergem în weekend, în Bucureşti: premiere în cinema și teatru 

 
Spectacolul de comedie „Asta-i ciudat”, de Eugen Rotaru, inspirat de textul lui 
Miron Radu Paraschivescu, cunoscutul poet al „Cânticelor ţigăneşti”, în regia 
Dianei Lupescu, va fi jucat în avanpremieră, sâmbătă şi duminică, de la ora 19.00, 
la Sala „Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara. 
 

 
 

Sursa: newsteam.ro 
 

 
 


