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1. DC News 
din data de 05 Martie 2018, ora 16:06 
https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-ne-invita-la-bal_582592.html 
 

 
 

Teatrul Nottara ne invită la bal! 
 

 
 
 

La „Balul sinucigașilor", premiera primăverii la teatrul de pe Bulevardul 
Magheru. Un spectacol cu magie, umor negru, holograme... real şi imaginar.  
 
 
 
O comedie neagră despre cei răpuşi de viaţă. Regia spectacolului îi aparține lui 
Iulian Furtună, cel care, marcat de halucinanta întâmplare din copilărie, dă un titlu 
impregnat de umor negru piesei pe care o regizează. 
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În Franța, spectacolul a purtat numele „Père Nöel est une Ordure" și a avut 
un succes imediat după premiera din 1979, făcându-i celebri pe toți cei șase actori 
ai trupei Splendid, autori și interpreți. În 1982, a fost turnat și filmul cu același 
titlu, având aceeași distribuție. Pelicula s-a bucurat de un succes enorm, a avut 
mulți fani în rândul publicului francez, iar foarte multe replici culte din acest film 
sunt în circulație, unele făcând încă parte din clișeele și limbajul curent al 
francezilor. 

 
Regizorul Iulian Furtună combină arta gestului, mima și pantomima, magia 

și marile iluzii, marioneta și teatrul, hologramele, dansul și muzica live, în genuri 
noi de spectacol: comedii magicale, performance holografic, etc. 
 

Regizor, director artistic și creator de evenimente inedite și surprinzătoare, 
Iulian Furtună 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 
France2 și Canal+. 

 
 
 
 

 
 

de: Flaviu Predescu 
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2. Radio România București fm 

din data de 16 Martie 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/03/16/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-16-
martie-2/ 
 

 
 

 

Spectacole de teatru în București,  16 martie 
 
”Balul sinucigașilor”, spectacol la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. În 
distribuție: Şerban Gomoi, Laura Vasiliu, Mihai Marinescu, Ioana Calotă, Răzvan 
Bănică sau Dan Clucinski, Alexandru Mike Gheorghiu, Filip Ristovski, regia: 
Iulian Furtună. 
 

 
 

de: Andreia Bârsan 
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3. București TV 

din data de 15 Martie 2018 
http://www.bucurestitv.net/5-idei-de-timp-liber-2/ 
 

 
 

5 idei de timp liber 
 
 Iubitorii de teatru pot urmări la Sala Horia Lovinescu, de la ora 19, „Balul 
sinucigașilor”,  prezentat de Teatrul Nottara. Piesa de teatru  este o comedie 
spumoasă, cu elemente de magie și cu inserții holografice. 

 

Sursa: București TV 
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4. Șapte seri  
din data de 03 Martie 2018 
http://www.zilesinopti.ro/evenimente/33946/balul-sinucigasilor 
 

 
 

Balul sinucigașilor 

 

Balul sinucigașilor de trupa Splendid este o comedie spumoasă, cu elemente de 
magie și cu insertii holografice – vom intra într-un inverso mundus, în care 
regulile și normele bine cunoscute nu mai sunt recognoscibile. Balul la care ne 
invită Iulian Furtună este plin de surprize și îți taie răsuflarea prin întorsăturile de 
situație. Și dacă e bal, bal să fie – personajele construite cu migală de regizor ne 
invită să râdem, să plângem alături de ele, să ne deschidem mintea, să învățăm să 
tratăm cu umor toate situațiile vieții, fie că țin de iubire, gelozie, prietenie. 

 

 

coregrafie: Mălina Andrei / muzica: Bobo Burlăcianu / dupa Père Nöel est une 
ordure / regizor: Iulian Furtună / distribuție: Șerban Gomoi, Laura Vasiliu, Mihai 
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Marinescu, Ioana Calotă, Răzvan Bănică, Dan Clucinschi, Alexandru Mike 
Gheorghiu, Filip Ristovski 

 
 
durată: 2h 30min 

 
data premierei: 03 martie 2018 

 

 

Sursa: Șapte seri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 8 

5. Infoziare 
din data de 05 Martie 2018 
http://www.infoziare.ro/stire/17367366/Teatrul+Nottara+ne+invită+la
+bal! 
 
 

 
 
 

Teatrul Nottara ne invită la bal! 
 
 

 
 
 

La „Balul sinucigașilor", premiera primăverii la teatrul de pe Bulevardul 
Magheru. Un spectacol cu magie, umor negru, holograme... real şi imaginar.  
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O comedie neagră despre cei răpuşi de viaţă. Regia spectacolului îi aparține lui 
Iulian Furtună, cel care, marcat de halucinanta întâmplare din copilărie, dă un titlu 
impregnat de umor negru piesei pe care o regizează. 
 

În Franța, spectacolul a purtat numele „Père Nöel est une Ordure" și a avut 
un succes imediat după premiera din 1979, făcându-i celebri pe toți cei șase actori 
ai trupei Splendid, autori și interpreți. În 1982, a fost turnat și filmul cu același 
titlu, având aceeași distribuție. Pelicula s-a bucurat de un succes enorm, a avut 
mulți fani în rândul publicului francez, iar foarte multe replici culte din acest film 
sunt în circulație, unele făcând încă parte din clișeele și limbajul curent al 
francezilor. 

 
Regizorul Iulian Furtună combină arta gestului, mima și pantomima, magia 

și marile iluzii, marioneta și teatrul, hologramele, dansul și muzica live, în genuri 
noi de spectacol: comedii magicale, performance holografic, etc. 
 

Regizor, director artistic și creator de evenimente inedite și surprinzătoare, 
Iulian Furtună 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 
France2 și Canal+. 

 
 
 

 
Sursa: DC NEWS 
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6. Ziarul Metropolis 
din data de 30 Martie 2018 
https://www.ziarulmetropolis.ro/program_teatru/balul-
sinucigasilor/ 
 

 

Balul sinucigașilor 
vineri, 30 martie, ora 19:00 la Teatrul Nottara 

 

 
O comedie spumoasă, cu elemente de magie și cu insertii holografice – vom intra 
într-un inverso mundus, în care regulile și normele bine cunoscute nu mai sunt 
recognoscibile. 
 
Balul sinucigașilor 
Regie: Iulian Furtună 
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Distribuție: Şerban Gomoi, Laura Vasiliu, Mihai Marinescu, Ioana Calotă, 
Răzvan Bănică, Dan Clucinski, Alexandru Mike Gheorghiu, Filip Ristovski 
durată: 2h 30min 
 
 

 
 
 

Sursa: Ziarul Metropolis 
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7. 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,	
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Mihai	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) 
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8. 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 



 17 

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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9. 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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10. 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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11. 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.	
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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	Marinescu,	Ioana	Calotă,	Răzvan	Bănică	/	Dan	Clucinschi,	Alexandru	Mike	
Gheorghiu	şi	Filip	Ristovski.		
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Sursa:	AGERPRES	
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12. 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. 
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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 Marinescu, Ioana Calotă, Răzvan Bănică / Dan Clucinschi, Alexandru 
Mike Gheorghiu şi Filip Ristovski.  

 
 

Sursa: AGERPRES 
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13. România Liberă 
din data de 16 Mai 2018, ora 08:38 
https://romanialibera.ro/cultura/magie-muzica-si-dans-in-doua-noi-
comedii-la-nottara-728708 
 

 
 

Magie, muzică și dans în două noi comedii la Nottara 

 

Din această lună, repertoriul Teatrului Nottara este mai bogat cu două 
spectacole, “Asta-i ciudat (Păguboșii)” și “Balul sinucigașilor”. 

Asta-i ciudat” este o comedie muzicală de Eugen Rotaru și Laurențiu 
Profeta, după o idee de Miron Radu Paraschivescu, în regia Dianei Lupescu, iar 
“Balul sinucigașilor” este 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. 

 
Comedie muzicală 



 32 

 
  Plecând de la piesa inițială a lui Miron Radu Paras-chivescu, 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 
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. 

Să pășim fără -prejudecăți 

  “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 ine-dite 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 persona-jele 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, pulverizați, iar alții decid pentru ei înșiși momentul când să încerce 
evadarea”, descrie Iulian Furtună premisele construcției spectacolului.    
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„Balul sinucigașilor“ este o comedie spumoasă, care îmbină elemente de magie, 
dans, muzică și umor 

 

 

de: Maria Capelos 
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14. Radio România București FM  
din data de 16 Mai 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/05/16/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-
16-mai/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 16 mai 
 
”Balul sinucigașilor”, spectacol la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. În 
distribuție: Şerban Gomoi, Laura Vasiliu, Mihai Marinescu, Ioana Calotă, Răzvan 
Bănică sau Dan Clucinski, Alexandru Mike Gheorghiu, Filip Ristovski, regia: 
Iulian Furtună. 
 
 
 

de: Andreia Bârsan 
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15. Zile și nopți 
din data de 16 Mai 2018 
http://www.zilesinopti.ro/articole/20032/5-to-do-in-bucuresti-11-
17-mai-2018-de-horia-ghibutiu 

 
 

5 TO DO în București (11-17 mai 2018), de Horia Ghibuţiu 
 

5. Joi, 17 mai, ora 19.00, Balul sinucigașilor la Teatrul Nottara 
 
Celebra trupă franceză Splendid, regizată de Iulian Furtună, pune în scenă în 
această premieră oficială o comedie savuroasă, cu elemente de magie, mimă, 
pantomimă, dans și cântec. 

 

 

de: Horia Ghibuțiu 
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16. Curierul Național 
din data de 16 Mai 2018 
https://www.curierulnational.ro/Piata%20artei/2018-05-
17/Unde+mergem 
 

 
 
La Teatrul Nottara – Horia Lovinescu (Bd. Magheru 20, Telefon: 021 318 89 01, 
021 318 89 02, Email: nottara@b.astral.ro), de la ora 19.00, piesa ”Balul 
sinucigaşilor”. Distribuție: Şerban Gomoi, Laura Vasiliu, Mihai Marinescu, Ioana 
Calotă, Răzvan Bănică, Dan Clucinski, Alexandru Mike Gheorghiu, Filip 
Ristovski. Regie: Iulian Furtună. Scenografie: Ioana Pashca. Coregrafie: Mălina 
Andrei 
 
 

 
Sursa: Curierul Național 
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17. Georgiana Ciofoaia 
din data de 24 Noiembrie 2018 
http://www.georgianaciofoaia.ro/lifestyle/teatru-cele-mai-
frumoase-10-piese-vazute-in-2018/ 
 

 
 
 

TEATRU: Cele mai frumoase 10 piese văzute în 2018 

 
Sursa foto: Teatrul Nottara 

 
7. Balul sinucigașilor | Nottara 
 
… sau despre cum poți transforma o tragedie într-o comedie. (Aș revedea 
spectacolul ăsta, fie și numai pentru reprezentația indianului). Așadar, în Franța, 
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spectacolul a purtat numele „Père Nöel est une Ordure” și a avut un succes 
imediat după premiera din 1979, făcându-i celebri pe toți cei șase actori ai trupei 
Splendid. În 1982, a fost turnat și filmul cu același titlu, având aceeași distribuție. 
Iar la Nottara puteți vedea adaptarea pusă în scenă de Iulian Furtună. 

 

 
de: Georgiana Ciofoaia 


