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1. AGERPRES 
din data de 17 Mai 2018 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/05/17/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara--110904 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
Teatrul Nottara selectează asistenţi de regie pentru cea de-a III-a 

ediţie a Laboratorului de teatru DENS 
	
		
		 În perioada 7-17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizează cea de-a 
treia ediţie a Laboratorului de Teatru Dens, coordonat de regizorul rus Oleg 
Loevski. Ediţia din acest an va fi dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe 
piese de Oleg Kolosov, Aleksandr Vampilov şi N.V. Gogol (titlul pieselor va fi 
anunţat la începerea Laboratorului, una dintre condiţiile principale ale acestui 
proiect fiind ca actorii să se confrunte cu textele la prima vedere).  
 
 
  Prima ediţie a Laboratorului, în 2016, a reunit trei regizori din Rusia, Italia, 
Germania, din tânăra generaţie (Evghenia Berkovici, Alessandra Giuntini şi 
Andreas Merz-Raykov), care au montat texte foarte diferite, transformate între 
timp în spectacole de succes ale Teatrului Nottara (Iubirea la oameni de Dmitri 
Bogoslavski, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin şi 8 femei de Robert Thomas), 
la a doua ediţie au participat regizori din generaţia de mijloc (Vladimir Smirnov, 
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Aleksei Logacev şi Roman Ilin Feodori), fiecare dintre ei având deja o carieră 
validată de premiile obţinute şi mai cu seamă de faptul că au primit conducerea 
câte unui teatru, tradiţie de multe generaţii în Rusia, care au lucrat pe texte clasice 
româneşti (Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Opinia publică de Aurel 
Baranga şi Mitică Popescu de Camil Petrescu), iar la cea de-a treia ediţie invitaţi 
vor fi trei regizori din generaţia matură, care sunt şi profesori la cele mai 
prestigioase şcoli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova şi 
Sankt-Petersburg), care vor lucra pe texte ruseşti extrem de diferite, scrise în 3 
secole diferite. 
 
 
  Regizorii invitaţi la cea de-a treia ediţie a Laboratorului sunt: 
 
  Aleksandr Anatolievici Ogarjov: s-a născut în 1961, a absolvit regia la 
GITIS, cea mai mai importantă universitate de teatru din Rusia, la clasa celebrului 
regizor Anatoli Vasiliev, căruia i-a fost şi asistent. Din anul 1992 este angajat la 
Teatrul Şcolii de Artă Dramatică, unde montează spectacole, dar şi joacă. Este 
conferenţiar universitar la Facultatea de Actorie a Academiei Ruse de Artă 
Teatrală (RATI-GITIS). A montat peste 40 de spectacole pe texte clasice şi 
contemporane din dramaturgia rusă, română şi universală, în teatre din Rusia şi 
din străinătate. Din 2016 este directorul artistic al Laboratorului Teatrului "Şcoala 
de Artă Dramatică" - LCZ (Laboratorul Combustiei Zilnice). 
 
  Elena Aleksandrovna Nevejina: s-a născut în 1969 la Moscova. A absolvit 
mai întâi Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Moscova, apoi, în anul 
1998, Institutul Naţional de Artă Teatrală, la clasa lui P.N. Fomenko. A predat 
mai întâi la Şcoala-Studio a Teatrului de Artă din Moscova, iar din anul 2006 
predă la Facultatea de Regie a Academiei Ruse de Artă Teatrală (RATI-GITIS. A 
montat peste 20 de spectacole în cele mai importante teatre din Moscova, dar şi 
la Omsk sau Novosibirsk. Pentru spectacolul Jacques şi stăpânul său de Milan 
Kundera, montat la Teatrul Satiricon din Moscova, a fost nominalizată la Premiul 
Masca de Aur şi a primit Premiul Oleg Tabakov, dar şi Premiul K.S. Stanislavski. 
 
 
  Piotr Iurevici Şereşevski: s-a născut în anul 1972 la Leningrad. Este 
scenarist, dramaturg, regizor de teatru şi de film. A absolvit Academia de Artă 
Teatrală din Sankt-Petersburg, Facultatea de Regie. Şi-a făcut ucenicia la Teatrul 
Naţional din Londra. A montat peste 50 de spectacole pe texte foarte variate, în 
diverse teatre din Petersubrg şi din alte oraşe din Rusia. A scris 4 piese de teatru, 
5 scenarii de film, povestiri. Are numeroase nominalizări la Premiile Naţionale 
"Masca de Aur", inclusiv în anul 2017, la şapte categorii pentru spectacolul 
Unchiul Vania de A.P.Cehov, care a fost şi premiat la Festivalul Regional 
"Primăvara Teatrală". 
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  La fel ca în anul anterior, cei trei regizori implicaţi în proiect vor face echipă 
cu tineri asistenţi de regie români, care vor avea ocazia să participe la unul dintre 
cele mai intense şi provocatoare ateliere de acest gen din lume. Montarea care va 
fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului va intra în repertoriul teatrului în 
stagiunea următoare. 
 
  Condiţiile penru înscrierea în selecţia pentru asistenţi de regie sunt: 
 
- Să trimită prin email, la adresa silvia.dumitrache@nottara.ro, până în data de 15 
iunie 2018, un mini-proiect care să conţină viziunea regizorală asupra unui text 
dramatic scris de unul dintre cei trei autori ruşi, la alegere. Proiectul trebuie să 
aibă 2-3 pagini A4 şi să includă o propunere de distribuţie cu actori din trupa 
Teatrului Nottara. 
 
 
- Să îşi ia angajamentul că vor putea participa la toate repetiţiile pe durata 
Laboratorului, care vor presupune un program de lucru intens. 
 
 
- Cunoaşterea limbii engleze la nivel conversaţional 
 
 
Persoanele selectate vor fi anunţate până în data de 20 iunie 2018. 
 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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2. Yorick.ro 
din data de 18 Mai 2018 
https://yorick.ro/teatrul-nottara-selecteaza-asistenti-de-regie-
laboratorul-de-teatru-dens/ 
 

 
 
Teatrul Nottara selectează asistenţi de regie Laboratorul de teatru 

DENS 

 

În perioada 7-17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizează cea de-a 
treia ediție a Laboratorului de Teatru Dens, coordonat de regizorul rus  Oleg 
Loevski. Ediţia din acest an va fi dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe 
piese de Oleg Kolosov, Aleksandr Vampilov și N.V. Gogol (titlul pieselor va fi 
anunţat când va începe Laboratorul, una dintre condiţiile principale ale acestui 
proiect fiind ca actorii să se confrunte cu textele la prima vedere). 
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  Prima ediție a Laboratorului, în 2016, a reunit trei regizori din Rusia, Italia, 
Germania, din tânăra generație (Evghenia Berkovici, Alessandra Giuntini şi 
Andreas Merz-Raykov), care au montat texte foarte diferite, transformate între 
timp în spectacole de succes ale Teatrului Nottara („Iubirea la oameni” de Dmitri 
Bogoslavski, „Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin şi „8 femei” de Robert 
Thomas), la a doua ediție au participat regizori din generația de mijloc (Vladimir 
Smirnov, Aleksei Logacev şi Roman Ilin Feodori), fiecare dintre ei având deja o 
carieră validată de premiile obținute și mai cu seamă de faptul că au primit 
conducerea câte unui teatru, tradiție de multe generații în Rusia, care au lucrat pe 
texte clasice românești („Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, „Opinia 
publică” de Aurel Baranga şi „Mitică Popescu” de Camil Petrescu), iar la cea de-
a treia ediție invitaţi vor fi trei regizori din generația matură, care sunt și profesori 
la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg), care vor lucra pe texte rusești extrem de diferite, 
scrise în 3 secole diferite. 

  Regizorii invitaţi la cea de-a treia ediţie a Laboratorului sunt: 

  Aleksandr Anatolievici Ogarjov: s-a născut în 1961, a absolvit regia la 
GITIS, cea mai mai importantă universitate de teatru din Rusia, la clasa celebrului 
regizor Anatoli Vasiliev, căruia i-a fost și asistent. Din anul 1992 este angajat la 
Teatrul Școlii de Artă Dramatică, unde montează spectacole, dar și joacă. Este 
conferențiar universitar la Facultatea de Actorie a Academiei Ruse de Artă 
Teatrală (RATI-GITIS). A montat peste 40 de spectacole pe texte clasice și 
contemporane din dramaturgia rusă, română și universală, în teatre din Rusia și 
din străinătate. Din 2016 este directorul artistic al Laboratorului Teatrului „Școala 
de Artă Dramatică“ – LCZ (Laboratorul Combustiei Zilnice). 

  Elena Aleksandrovna Nevejina: s-a născut în 1969 la Moscova. A absolvit 
mai întâi Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moscova, apoi, în anul 
1998, Institutul Național de Artă Teatrală, la clasa lui P.N. Fomenko. A predat 
mai întâi la Școala-Studio a Teatrului de Artă din Moscova, iar din anul 2006 
predă la Facultatea de Regie a Academiei Ruse de Artă Teatrală (RATI-GITIS). 
A montat peste 20 de spectacole în cele mai importante teatre din Moscova, dar 
și la Omsk sau Novosibirsk. Pentru spectacolul Jacques și stăpânul său de Milan 
Kundera, montat la Teatrul Satiricon din Moscova, a fost nominalizată la Premiul 
Masca de Aur și a primit Premiul Oleg Tabakov, dar și Premiul K.S. Stanislavski. 

  Piotr Iurevici Șereșevski: s-a născut în anul 1972 la Leningrad. Este 
scenarist, dramaturg, regizor de teatru și de film. A absolvit Academia de Artă 
Teatrală din Sankt-Petersburg, Facultatea de Regie. Și-a făcut ucenicia la Teatrul 
Național din Londra. A montat peste 50 de spectacole pe texte foarte variate, în 
diverse teatre din Petersubrg și din alte orașe din Rusia. A scris 4 piese de teatru, 
5 scenarii de film, povestiri. Are numeroase nominalizări la Premiile Naționale 
„Masca de Aur“, inclusiv în anul 2017, la șapte categorii pentru spectacolul 
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Unchiul Vania de A.P.Cehov, care a fost și premiat la Festivalul Regional 
„Primăvara Teatrală“. 

  La fel ca în anul anterior, cei trei regizori implicaţi în proiect vor face echipă 
cu tineri asistenţi de regie români, care vor avea ocazia să participe la unul dintre 
cele mai intense şi provocatoare ateliere de acest gen din lume. Montarea care va 
fi desemnată câştigătoare la finalul laboratorului va intra în repertoriul teatrului în 
stagiunea următoare. 

Condiţiile penru înscrierea în selecţia pentru asistenţi de regie sunt: 

• Să trimită prin email, la adresa silvia.dumitrache@nottara.ro, până în data 
de 15 iunie 2018, un mini-proiect care să conţină viziunea regizorală asupra 
unui text dramatic scris de unul dintre cei trei autori ruşi, la alegere. 
Proiectul trebuie să aibă 2-3 pagini A4 şi să includă o propunere de 
distribuţie cu actori din trupa Teatrului Nottara  

• Să îşi ia angajamentul că vor putea participa la toate repetiţiile pe durata 
Laboratorului, care vor presupune un program de lucru intens. 

• Cunoaşterea limbii engleze la nivel conversaţional 

Persoanele selectate vor fi anunţate până în data de 20 iunie 2018. 

 

 

Sursa: Yorick.ro 
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3. DC NEWS 
din data de 18 Mai 2018, ora 15:10 
https://www.dcnews.ro/se-cauta-asistenti-de-regie_592653.html 
 

 

Se caută asistenți de regie 
 

 
În perioada 7-17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizează cea de-a treia 
ediție a Laboratorului de Teatru Dens, coordonat de regizorul rus Oleg 
Loevski. 
 

Ediţia din acest an va fi dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de 
Oleg Kolosov, Aleksandr Vampilov și N.V. Gogol (titlul pieselor va fi anunţat la 
începerea Laboratorului, una dintre condiţiile principale ale acestui proiect fiind ca 
actorii să se confrunte cu textele la prima vedere). 

Prima ediție a Laboratorului, în 2016, a reunit trei regizori din Rusia, Italia, 
Germania, din tânăra generație (Evghenia Berkovici, Alessandra Giuntini şi Andreas 
Merz-Raykov), care au montat texte foarte diferite, transformate între timp în spectacole 
de succes ale Teatrului Nottara (Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, Burlaci şi 
burlăciţe de Hanoch Levin şi 8 femei de Robert Thomas), la a doua ediție au participat 
regizori din generația de mijloc (Vladimir Smirnov, Aleksei Logacev şi Roman Ilin 



 9 

Feodori), fiecare dintre ei având deja o carieră validată de premiile obținute și mai cu 
seamă de faptul că au primit conducerea câte unui teatru, tradiție de multe generații în 
Rusia, care au lucrat pe texte clasice românești (Steaua fără nume de Mihail Sebastian, 
Opinia publică de Aurel Baranga şi Mitică Popescu de Camil Petrescu), iar la cea de-a 
treia ediție invitaţi vor fi trei regizori din generația matură, care sunt și profesori la cele 
mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și Sankt-
Petersburg), care vor lucra pe texte rusești extrem de diferite, scrise în 3 secole diferite. 

Regizorii invitați la cea de-a treia ediție a Laboratorului sunt: 
 

Aleksandr Anatolievici Ogarjov: s-a născut în 1961, a absolvit regia la GITIS, 
cea mai mai importantă universitate de teatru din Rusia, la clasa celebrului regizor 
Anatoli Vasiliev, căruia i-a fost și asistent. Din anul 1992 este angajat la Teatrul Școlii 
de Artă Dramatică, unde montează spectacole, dar și joacă. Este conferențiar universitar 
la Facultatea de Actorie a Academiei Ruse de Artă Teatrală (RATI-GITIS).  

 A montat peste 40 de spectacole pe texte clasice și contemporane din 
dramaturgia rusă, română și universală, în teatre din Rusia și din 
străinătate. Din 2016 este directorul artistic al Laboratorului Teatrului „Școala de 
Artă Dramatică" – LCZ (Laboratorul Combustiei Zilnice). 

 
Elena Aleksandrovna Nevejina (foto): s-a născut în 1969 la Moscova. A 

absolvit mai întâi Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moscova, apoi, în anul 
1998, Institutul Național de Artă Teatrală, la clasa lui P.N. Fomenko. A predat mai întâi 
la Școala-Studio a Teatrului de Artă din Moscova, iar din anul 2006 predă la Facultatea 
de Regie a Academiei Ruse de Artă Teatrală (RATI-GITIS. A montat peste 20 de 
spectacole în cele mai importante teatre din Moscova, dar și la Omsk sau Novosibirsk. 
Pentru spectacolul Jacques și stăpânul său de Milan Kundera, montat la Teatrul 
Satiricon din Moscova, a fost nominalizată la Premiul Masca de Aur și a primit Premiul 
Oleg Tabakov, dar și Premiul K.S. Stanislavski. 
 

Piotr Iurevici Șereșevski: s-a născut în anul 1972 la Leningrad. Este scenarist, 
dramaturg, regizor de teatru și de film. A absolvit Academia de Artă Teatrală din Sankt-
Petersburg, Facultatea de Regie. Și-a făcut ucenicia la Teatrul Național din Londra. A 
montat peste 50 de spectacole pe texte foarte variate, în diverse teatre din Petersubrg și 
din alte orașe din Rusia. A scris 4 piese de teatru, 5 scenarii de film, povestiri. Are 
numeroase nominalizări la Premiile Naționale „Masca de Aur", inclusiv în anul 2017, 
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la șapte categorii pentru spectacolul Unchiul Vania de A.P.Cehov, care a fost și premiat 
la Festivalul Regional „Primăvara Teatrală". 
 
La fel ca în anul anterior, cei trei regizori implicaţi în proiect vor face echipă cu tineri 
asistenţi de regie români, care vor avea ocazia să participe la unul dintre cele mai intense 
şi provocatoare ateliere de acest gen din lume. Montarea care va fi desemnată 
câştigătoare la finalul laboratorului va intra în repertoriul teatrului în stagiunea 
următoare. 

Condițiile penru înscrierea în selecţia pentru asistenţi de regie sunt: să 
trimită prin email, la adresa silvia.dumitrache@nottara.ro, până în data de 15 iunie 2018, 
un mini-proiect care să conțină viziunea regizorală asupra unui text dramatic scris de 
unul dintre cei trei autori ruși, la alegere. Proiectul trebuie să aibă 2-3 pagini A4 şi să 
includă o propunere de distribuţie cu actori din trupa Teatrului Nottara (informaţii 
despre actori sunt disponibile pe site-ul instituţiei, la adresa 
http://new.nottara.ro/?act=pers); să îşi ia angajamentul că vor putea participa la toate 
repetiţiile pe durata Laboratorului, care vor presupune un program de lucru intens. 
Cunoașterea limbii engleze la nivel conversaţional. 
 

Persoanele selectate vor fi anunţate până în data de 20 iunie 2018. 

 

 

de: Flaviu Predescu  
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4. Teatrul Nottara 
din data de 11 Mai 2018 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=294 
 

 

Provocare maximă 

        Marele succes revine 

  În perioada 10-17 septembrie 2018, 
Teatrul Nottara organizează cea de-a treia ediție a 
Laboratorului de Teatru Dens, coordonat de regizorul 
rus  Oleg Loevski. Ediţia din acest an va fi dedicată 
dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de Oleg 
Kolosov, Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol și A.P. 
Cehov (titlul pieselor va fi anunţat la începerea 
Laboratorului, una dintre condiţiile principale ale 
acestui proiect fiind ca actorii să se confrunte cu textele 
la prima vedere). 

          41 de actori din România, de la teatrele din 
Târgovişte, Satu-Mare, de la Nottara şi independenţi  

Prima ediție a Laboratorului, în 2016, a reunit trei regizori din Rusia, Italia, 
Germania, din tânăra generație (Evghenia Berkovici, Alessandra Giuntini şi 
Andreas Merz-Raykov), care au montat texte foarte diferite, transformate între 
timp în spectacole de succes ale Teatrului Nottara (Iubirea la oameni de Dmitri 
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Bogoslavski, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin şi 8 femei de Robert Thomas). 
La a doua ediție au participat regizori din generația de mijloc (Vladimir Smirnov, 
Aleksei Logacev şi Roman Ilin Feodori), fiecare dintre ei având deja o carieră 
validată de premiile obținute și mai cu seamă de faptul că au primit conducerea 
câte unui teatru, tradiție de multe generații în Rusia. Ei au lucrat pe texte clasice 
românești (Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Opinia publică de Aurel 
Baranga şi Mitică Popescu de Camil Petrescu). La cea de-a treia ediție, invitaţi 
vor fi trei regizori din generația matură, care sunt și profesori la cele mai 
prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și 
Sankt-Petersburg) şi care vor lucra pe texte rusești extrem de diferite, scrise în 3 
secole diferite. 

  

Iată cine sunt regizorii invitaţi la cea de-a treia ediţie a Laboratorului:  

Aleksandr Anatolievici Ogarjov: s-a născut în 1961, a absolvit regia la GITIS, 
cea mai mai importantă universitate de teatru din Rusia, la clasa celebrului regizor 
Anatoli Vasiliev, căruia i-a fost și asistent. Din anul 1992 este angajat la Teatrul 
Școlii de Artă Dramatică, unde montează spectacole, dar și joacă. Este 
conferențiar universitar la Facultatea de Actorie a Academiei Ruse de Artă 
Teatrală (RATI-GITIS). A montat peste 40 de spectacole pe texte clasice și 
contemporane din dramaturgia rusă, română și universală, în teatre din Rusia și 
din străinătate. Din 2016 este directorul artistic al Laboratorului Teatrului „Școala 
de Artă Dramatică“ – LCZ (Laboratorul Combustiei Zilnice).  

Elena Aleksandrovna Nevejina s-a născut în 1969 la Moscova. A absolvit mai 
întâi Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moscova, apoi, în anul 1998, 
Institutul Național de Artă Teatrală, la clasa lui P.N. Fomenko. A predat mai întâi 
la Școala-Studio a Teatrului de Artă din Moscova, iar din anul 2006 predă la 
Facultatea de Regie a Academiei Ruse de Artă Teatrală (RATI-GITIS. A montat 
peste 20 de spectacole în cele mai importante teatre din Moscova, dar și la Omsk 
sau Novosibirsk. Pentru spectacolul Jacques și stăpânul său de Milan Kundera, 
montat la Teatrul Satiricon din Moscova, a fost nominalizată la Premiul Masca de 
Aur și a primit Premiul Oleg Tabakov, dar și Premiul K.S. Stanislavski.  

Piotr Iurevici Șereșevski s-a născut în anul 1972 la Leningrad. Este scenarist, 
dramaturg, regizor de teatru și de film. A absolvit Academia de Artă Teatrală din 
Sankt-Petersburg, Facultatea de Regie. Și-a făcut ucenicia la Teatrul Național din 
Londra. A montat peste 50 de spectacole pe texte foarte variate, în diverse teatre 
din Petersubrg și din alte orașe din Rusia. A scris 4 piese de teatru, 5 scenarii de 
film, povestiri. Are numeroase nominalizări la Premiile Naționale „Masca de 
Aur“, inclusiv în anul 2017, la șapte categorii pentru spectacolul Unchiul 
Vania de A.P.Cehov, care a fost și premiat la Festivalul Regional „Primăvara 
Teatrală“. 
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Semion Nikolaevici Serzin s-a născut în anul 1987 la Murmansk. Este regizor, 
actor și dramaturg. În anul 2011 a absolvit Academia de Artă Teatrală din Sankt-
Petersburg, Facultatea de Regie. Lucrează în teatru, dar face și film și predă arta 
teatrală. A montat peste 30 de spectacole și a jucat în alte zece. În 2014 a fost 
nominalizat la Premiile Naționale „Masca de Aur”. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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5. AGERPRES 
din data de 03 Septembrie 2018 
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/09/03/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara-16-07-24 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
Laboratorul de Teatru DENS - ediția a III-a Actori din patru teatre și 

independenți, patru regizori ruși, patru spectacole realizate în cinci zile 

  În perioada 10-17 septembrie 2018, Primăria Municipiului București, prin 
Teatrul Nottara, organizează cea de-a treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, 
coordonat de Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic, 
membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din Rusia, 
director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 

  Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, Iubirea la oameni de 
Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în 
regia lui Andreas Merz-Raykov, Burlaci și burlăcițe de Hanoch Levin, în regia 
Alessandrei Giuntini, și în 2018, MOLIE?RE/EREILOM, după un scenariu de 
Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 

  Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, 
ediția actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de 
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Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii 
trecuți, ritmul de lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele 
pieselor la prima vedere — una dintre condițiile acestui laborator—, și regizorii 
invitați vor monta spectacolele în cinci zile. Laboratorul își propune să le ofere și 
spectatorilor o experiență deosebită, astfel că publicul va avea un rol important, 
activ, prin votul său urmând să se aleagă montarea care va intra în repertoriul 
teatrului în viitoarea stagiune. 

  Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul 
primelor două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă 
de patru spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din 
trei teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 

  Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr 
Iurevici Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au 
realizat spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau 
câștigătoare ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori 
la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg). 

  În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă programul destinat 
secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din teatrele din toată țara, 
susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, teatrolog și doctor în 
artele spectacolului, consilierul directorului artistic al Teatrului de Artă din 
Moscova. 

  Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 15 — 17 
septembrie, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma Laboratorului 
sunt programate pe 16 și 17 septembrie, la cele două săli ale Teatrului Nottara, de 
la orele 17:30 și 19:30. 

  

 

 

de: Silvia Dumitrache 
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6. Revista Presei  
din data de 04 Septembrie 2018, ora 16:45 
http://www.revista-presei.com/stire-actori-din-patru-teatre-patru-
regizori-rusi-patru-spectacole-realizate-in-cinci-zile-la-nottara-
257672822.html 
 

 
 

Actori din patru teatre, patru regizori ruși, patru spectacole 
realizate în cinci zile, la Nottara 

 

 
 
  În perioada 10 - 17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizează cea de-a 
treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg 
Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al 
Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret 
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din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 
 
  Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, "Iubirea la 
oameni" de Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, "8 femei" de 
Robert Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, "Burlaci şi 
burlăciţe" de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, și în 2018, 
"MOLIÈRE/ERÉILOM", după un scenariu de Roman Feodori și Raluca 
Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe 
dramaturgia clasică românească, ediția actuală este dedicată 
dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de Aleksandr Vampilov, N.V. 
Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii trecuți, ritmul de 
lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele pieselor la prima 
vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii invitați vor monta 
spectacolele în cinci zile. 
 
 
  Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 
Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul primelor 
două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă de patru 
spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din trei 
teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 
Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr Iurevici 
Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au realizat 
spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau câștigătoare 
ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori la cele mai 
prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și 
Sankt-Petersburg). În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă 
programul destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din 
teatrele din toată țara, susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, 
teatrolog și doctor în artele spectacolului, consilierul directorului artistic al 
Teatrului de Artă din Moscova. 
 
 

Sursa: antena3.ro 



 18 

 
7. Antena 3  

din data de 04 Septembrie 2018, ora 16:27 
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/actori-din-patru-teatre-
patru-regizori-rusi-patru-spectacole-realizate-in-cinci-zile-la-
nottara-485065.html 
 

 
 

Actori din patru teatre, patru regizori rusi, patru spectacole 
realizate in cinci zile, la Nottara 

 
  În perioada 10 - 17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizează cea de-a 
treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg 
Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al 
Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret 
din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 
 
  Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, "Iubirea la oameni" 
de Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, "8 femei" de Robert 
Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, "Burlaci și burlăcițe" de Hanoch 
Levin, în regia Alessandrei Giuntini, și în 2018, "MOLIÈRE/ERÉILOM", după 
un scenariu de Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 
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Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, ediția 
actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de Aleksandr 
Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii trecuți, ritmul de 
lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele pieselor la prima 
vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii invitați vor monta 
spectacolele în cinci zile. 

 
  Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 
Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul primelor 
două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă de patru 
spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din trei 
teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 
Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr Iurevici 
Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au realizat 
spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau câștigătoare 
ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori la cele mai 
prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și 
Sankt-Petersburg). În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă 
programul destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din 
teatrele din toată țara, susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, 
teatrolog și doctor în artele spectacolului, consilierul directorului artistic al 
Teatrului de Artă din Moscova. 

 
 
 
 

Sursa: antena3.ro  
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8. Cultural BZI  

din data de 05 Septembrie 2018 
https://cultural.bzi.ro/actori-din-patru-teatre-patru-regizori-rusi-
patru-spectacole-realizate-in-cinci-zile-la-nottara-72163 
 

 
 

Actori din patru teatre, patru regizori rusi, patru spectacole 
realizate in cinci zile, la Nottara 

	
	

	

teatrul	nottara		

	

In perioada 10 - 17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizeaza cea 
de-a treia editie a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg 
Loevski, critic, profesor, producator de teatru, director artistic, membru al 
Asociatiei Internationale a Teatrelor pentru Copii si Tineret din Rusia, 
director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 
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  Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottarasunt 
rezultate in urma Laboratorului de Teatru DENS: in 2017, "Iubirea la oameni" 
de Dmitri Bogoslavski, in regia Evgheniei Berkovici, "8 femei" de Robert 
Thomas, in regia lui Andreas Merz-Raykov, "Burlaci si burlacite" de Hanoch 
Levin, in regia Alessandrei Giuntini, si in 2018, "MOLIÈRE/ERÉILOM", dupa 
un scenariu de Roman Feodori si Raluca Radulescu, in regia lui Roman Feodori. 
Daca anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasica romaneasca, editia 
actuala este dedicata dramaturgiei ruse, urmand a se lucra pe piese de Aleksandr 
Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca si in anii trecuti, ritmul de 
lucru este unul intensiv, actorii, care se confrunta cu textele pieselor la prima 
vedere – una dintre conditiile acestui laborator –, si regizorii invitati vor monta 
spectacolele in cinci zile. 

  Laboratorul isi propune sa le ofere si spectatorilor o experienta deosebita, 
astfel ca publicul va avea un rol important, activ, prin votul sau urmand sa se 
aleaga montarea care va intra in repertoriul teatrului in viitoarea stagiune. 
Caracterul inedit si provocator al acestui proiect, precum si succesul primelor 
doua editii au facut ca editia din acest an sa fie una extinsa la o formula de patru 
spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alaturi de colaboratori din trei 
teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Targoviste si Teatrul de Nord din Satu Mare) si din mediul independent. 
Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr Iurevici 
Seresevski si Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitati anul acesta, au realizat 
spectacole recunoscute national si international (nominalizate si/sau castigatoare 
ale unor premii importante, precum Masca de Aur) si sunt profesori la cele mai 
prestigioase scoli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova si 
Sankt-Petersburg). In cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continua 
programul destinat secretarilor si PR-ilor literari, consultantilor artistici din 
teatrele din toata tara, sustinut, anul acesta, de Oleg Loevski si de Maria Malkina, 
teatrolog si doctor in artele spectacolului, consilierul directorului artistic al 
Teatrului de Arta din Moscova. 

 
 
 

 

Sursa: Cultural BZI  
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9. Ziare Live  
din data de 04 Septembrie 2018 
https://www.ziarelive.ro/stiri/actori-din-patru-teatre-patru-regizori-
rusi-patru-spectacole-realizate-in-cinci-zile-la-nottara.html 
 

 
 
 

Actori din patru teatre, patru regizori rusi, patru spectacole 
realizate in cinci zile, la Nottara 

 
  În perioada 10 - 17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizează cea de-a 
treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg 
Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al 
Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret 
din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 
 
  Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, "Iubirea la oameni" 
de Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, "8 femei" de Robert 
Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, "Burlaci și burlăcițe" de Hanoch 
Levin, în regia Alessandrei Giuntini, și în 2018, "MOLIÈRE/ERÉILOM", după 
un scenariu de Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 
Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, ediția 
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actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de Aleksandr 
Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii trecuți, ritmul de 
lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele pieselor la prima 
vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii invitați vor monta 
spectacolele în cinci zile. 

 
  Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 
Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul primelor 
două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă de patru 
spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din trei 
teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 
Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr Iurevici 
Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au realizat 
spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau câștigătoare 
ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori la cele mai 
prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și 
Sankt-Petersburg). În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă 
programul destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din 
teatrele din toată țara, susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, 
teatrolog și doctor în artele spectacolului, consilierul directorului artistic al 
Teatrului de Artă din Moscova. 

 
 
 
 

Sursa: antena3.ro  
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10. Pescurt.ro 
din data de 04 Septembrie 2018 
http://pescurt.ro/stiri-cultura/actori-din-patru-teatre,-patru-regizori-
rui,-patru-spectacole-realizate-in-cinci-zile,-la-nottara_04-09-
2018_13404627 
 

 
 
 

Actori din patru teatre, patru regizori rusi, patru spectacole 
realizate in cinci zile, la Nottara 

 
  În perioada 10 - 17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizează cea de-a 
treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg 
Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al 
Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret 
din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 
 
  Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, "Iubirea la oameni" 
de Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, "8 femei" de Robert 
Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, "Burlaci și burlăcițe" de Hanoch 
Levin, în regia Alessandrei Giuntini, și în 2018, "MOLIÈRE/ERÉILOM", după 
un scenariu de Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 
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Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, ediția 
actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de Aleksandr 
Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii trecuți, ritmul de 
lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele pieselor la prima 
vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii invitați vor monta 
spectacolele în cinci zile. 

 
  Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 
Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul primelor 
două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă de patru 
spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din trei 
teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 
Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr Iurevici 
Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au realizat 
spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau câștigătoare 
ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori la cele mai 
prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și 
Sankt-Petersburg). În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă 
programul destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din 
teatrele din toată țara, susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, 
teatrolog și doctor în artele spectacolului, consilierul directorului artistic al 
Teatrului de Artă din Moscova. 

 
 
 
 

Sursa: antena3.ro  
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11. Radio România Cultural  
din data de 04 Septembrie 2018 
https://radioromaniacultural.ro/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-
iii-a/ 
 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS – ediția a III-a 

Actori din patru teatre și independenți, patru regizori ruși, patru 
spectacole realizate în cinci zile  

 
 

În perioada 10-17 septembrie 2018, Primăria Municipiului București, prin 
Teatrul Nottara, organizează cea de-a treia ediție a Laboratorului de Teatru 
DENS, coordonat de Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director 
artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret 
din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg.  

 
Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 

rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, Iubirea la oameni de 
Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în 
regia lui Andreas Merz-Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia 
Alessandrei Giuntini, și în 2018, MOLIÈRE/ERÉILOM, după un scenariu de 
Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 
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Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, 

ediția actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese 
de Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii 
trecuți, ritmul de lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele 
pieselor la prima vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii 
invitați vor monta spectacolele în cinci zile. Laboratorul își propune să le ofere și 
spectatorilor o experiență deosebită, astfel că publicul va avea un rol important, 
activ, prin votul său urmând să se aleagă montarea care va intra în repertoriul 
teatrului în viitoarea stagiune. 
 

Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul 
primelor două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă 
de patru spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din 
trei teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 

 
Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr 

Iurevici Șereșevski șiSemion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, 
au realizat spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau 
câștigătoare ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori 
la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg). 
  

În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă programul destinat 
secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din teatrele din toată țara, 
susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, teatrolog și doctor 
în artele spectacolului, consilierul directorului artistic al Teatrului de Artă din 
Moscova.  
 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 15 – 17 
septembrie, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma Laboratorului 
sunt programate pe 16 și 17 septembrie, la cele două săli ale Teatrului Nottara, 
de la orele 17:30 și 19:30. 

 
 
 

de: Silvia Dumitrache 
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12. Cotidianul.ro 
din data de 04 Septembrie 2018 
https://www.cotidianul.ro/laboratorul-de-teatru-dens-actori-din-
patru-teatre-si-independenti-patru-regizori-rusi-patru-spectacole-
realizate-in-cinci-zile/ 
 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS: Actori din patru teatre și 
independenți, patru regizori ruși, patru spectacole realizate în 

cinci zile 
 

 

 În perioada 10-17 septembrie 2018, Primăria Municipiului București, prin 
Teatrul Nottara, organizează cea de-a treia ediție a Laboratorului de Teatru 
DENS, coordonat de Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director 
artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și 
Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din 
Ekaterinburg. 
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Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt rezultate în 
urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, Iubirea la oameni de Dmitri 
Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în regia 
lui Andreas Merz-Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în 
regia Alessandrei Giuntini, și în 2018, MOLIÈRE/ERÉILOM, după un scenariu 
de Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 

Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, 
ediția actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese 
de Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii 
trecuți, ritmul de lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele 
pieselor la prima vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii 
invitați vor monta spectacolele în cinci zile. Laboratorul își propune să le ofere și 
spectatorilor o experiență deosebită, astfel că publicul va avea un rol important, 
activ, prin votul său urmând să se aleagă montarea care va intra în repertoriul 
teatrului în viitoarea stagiune. 

Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul 
primelor două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă 
de patru spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din 
trei teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 

Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr 
Iurevici Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, 
au realizat spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau 
câștigătoare ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori 
la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg). 

În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă programul destinat 
secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din teatrele din toată țara, 
susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, teatrolog și doctor 
în artele spectacolului, consilierul directorului artistic al Teatrului de Artă din 
Moscova. 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 15 – 17 
septembrie, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma Laboratorului 
sunt programate pe 16 și 17 septembrie, la cele două săli ale Teatrului Nottara, 
de la orele 17:30 și 19:30. 

 

de: Magdalena Popa Buluc  
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13. Bebelu.ro 
din data de 04 Septembrie 2018 
http://www.bebelu.ro/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-iii-a-
actori-din-patru-teatre-si-independenti-patru-regizori-rusi-patru-
spectacole-realizate-in-cinci-zile.html 
 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS – ediția a III-a Actori din patru 
teatre și independenți, patru regizori ruși, patru spectacole 

realizate în cinci zile 
 

 
 

În perioada 10-17 septembrie 2018, Primăria Municipiului București, prin 
Teatrul Nottara, organizează cea de-a treia ediție a Laboratorului de Teatru 
DENS, coordonat de Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director 
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artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret 
din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 

Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, Iubirea la oameni de 
Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în 
regia lui Andreas Merz-Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia 
Alessandrei Giuntini, și în 2018, MOLIÈRE/ERÉILOM, după un scenariu de 
Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 

Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, 
ediția actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese 
de Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii 
trecuți, ritmul de lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele 
pieselor la prima vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii 
invitați vor monta spectacolele în cinci zile. Laboratorul își propune să le ofere și 
spectatorilor o experiență deosebită, astfel că publicul va avea un rol important, 
activ, prin votul său urmând să se aleagă montarea care va intra în repertoriul 
teatrului în viitoarea stagiune. 

Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul 
primelor două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă 
de patru spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din 
trei teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 

Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr 
Iurevici Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, 
au realizat spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau 
câștigătoare ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori 
la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg). 

În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă programul destinat 
secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din teatrele din toată țara, 
susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, teatrolog și doctor 
în artele spectacolului, consilierul directorului artistic al Teatrului de Artă din 
Moscova. 
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Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 15 – 17 
septembrie, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma Laboratorului 
sunt programate pe 16 și 17 septembrie, la cele două săli ale Teatrului Nottara, 
de la orele 17:30 și 19:30. 

 
 
 

de: Silvia Dumitrache  
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14. rfi 
din data de 04 Septembrie 2018 
https://www.rfi.ro/eveniment-105643-laboratorul-de-teatru-dens-
la-editia-iii 
 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS la ediția a III-a 

 
Afiș Laboratorul de Teatru DENS 

Image source: 
Teatrul Nottara 

 
În perioada 10 - 17 septembrie 2018, Primăria Municipiului București, 

prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a treia ediție a Laboratorului de Teatru 
DENS, coordonat de Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director 
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artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret 
din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 
Actori din patru teatre și independenți, patru regizori ruși, patru spectacole 
realizate în cinci zile 

Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, Iubirea la oameni de 
Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în 
regia lui Andreas Merz-Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia 
Alessandrei Giuntini, și în 2018, MOLIÈRE/ERÉILOM, după un scenariu de 
Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 

Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, 
ediția actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de 
Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii 
trecuți, ritmul de lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele 
pieselor la prima vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii 
invitați vor monta spectacolele în cinci zile. 

Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 

Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul 
primelor două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă 
de patru spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din 
trei teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra 
din Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 

Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr 
Iurevici Șereșevski șiSemion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au 
realizat spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau 
câștigătoare ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori 
la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg). 

În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă programul destinat 
secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din teatrele din toată țara, 
susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, teatrolog și doctor în 
artele spectacolului, consilierul directorului artistic al Teatrului de Artă din 
Moscova. 

 
 
 

Sursa : Teatrul Nottara 
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15. AGERPRES 
din data de 07 Septembrie 2018, ora 14:59 
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/09/07/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara-14-59-02 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 

 
Întâlnire cu producătorul de teatru Oleg Loevski, invitații ruși și 

participanții din cadrul Laboratorului de Teatru DENS, ediția a III-a 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-
a treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, în perioada 10-17 septembrie 2018, 
și vă invită luni, 17 septembrie, de la ora 12:00, la un dialog cu invitații din Rusia 
și creatorii implicați în proiect. 

Teatru DENS este un proiect de colaborare între regizori ruși și actori 
români, ineditul și provocare acestui proiect constând în realizarea spectacolelor 
în timp-record: cinci zile. Ediția din acest an este dedicată dramaturgiei ruse 
clasice și contemporane, urmând a fi puse în scenă piese de Oleg Kolosov, 
Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol și A.P. Cehov. 

Laboratorul de Teatru DENS este unul dintre cele mai de succes proiecte 
ale Teatrului Nottara, așa cum s-a dovedit încă de la prima ediție, când toate cele 
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trei texte montate de trei regizori din tânăra generație din Rusia, Italia, Germania 
(Evghenia Berkovici, Alessandra Giuntini și Andreas Merz-Raykov) au intrat în 
repertoriul Teatrului Nottara: Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, Burlaci și 
burlăcițe de Hanoch Levin și 8 femei de Robert Thomas. Cea de-a doua ediție, 
dedicată dramaturgiei clasice românești, s-a bucurat de prezența a trei regizori ruși 
(Vladimir Smirnov, Aleksei Logacev și Roman Feodori) cu o carieră validată de 
premiile obținute național și internațional, inclusiv prestigioasele Premii Masca 
de Aur. 

Cea de-a treia ediție vine cu o formulă extinsă: patru regizori ruși din 
generația matură (Aleksandr Ogariov, Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion 
Serzin), profesori la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile 
de Teatru din Moscova și Sankt-Petersburg), vor lucra pe texte rusești extrem de 
diferite, scrise în trei secole diferite, cu actori din patru teatre de stat, precum și 
din mediul independent. 

Spectacolele sunt programate duminică, 16 septembrie, orele 17:30 și 
19:30, luni, 17 septembrie, orele 17:30 și 19:30, la Sala George Constantin, 
respectiv Horia Lovinescu. Fiecare reprezentație va fi urmată de o discuție a 
creatorilor cu publicul. 

Vă așteptăm cu drag! 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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16. Ziar.com 
din data de 08 Septembrie 2018 
https://www.ziar.com/news=11755478 
 

 
 

Actori din patru teatre, patru regizori rusi, patru spectacole 
realizate in cinci zile, la Nottara 

 
  În perioada 10 - 17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizează cea de-a 
treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg 
Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al 
Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret 
din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 
 
  Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, "Iubirea la oameni" 
de Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, "8 femei" de Robert 
Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, "Burlaci și burlăcițe" de Hanoch 
Levin, în regia Alessandrei Giuntini, și în 2018, "MOLIÈRE/ERÉILOM", după 
un scenariu de Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 
Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, ediția 
actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de Aleksandr 
Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii trecuți, ritmul de 
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lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele pieselor la prima 
vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii invitați vor monta 
spectacolele în cinci zile. 

 
  Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 
Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul primelor 
două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă de patru 
spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din trei 
teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 
Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr Iurevici 
Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au realizat 
spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau câștigătoare 
ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori la cele mai 
prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și 
Sankt-Petersburg). În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă 
programul destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din 
teatrele din toată țara, susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, 
teatrolog și doctor în artele spectacolului, consilierul directorului artistic al 
Teatrului de Artă din Moscova. 

 
 
 
 

Sursa: antena3.ro  
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17. Astăzi.ro 
din data de 09 Septembrie 2018 
https://www.astazi.ro/stiri/stire-actori-din-patru-teatre-patru-
regizori-rusi-patru-spectacole-realizate-in-cinci-zile-la-nottara-
257672822.html 
 

 
 

Actori din patru teatre, patru regizori rusi, patru spectacole 
realizate in cinci zile, la Nottara 

 
  În perioada 10 - 17 septembrie 2018, Teatrul Nottara organizează cea de-a 
treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg 
Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al 
Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret 
din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 
 
  Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, "Iubirea la oameni" 
de Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, "8 femei" de Robert 
Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, "Burlaci și burlăcițe" de Hanoch 
Levin, în regia Alessandrei Giuntini, și în 2018, "MOLIÈRE/ERÉILOM", după 
un scenariu de Roman Feodori și Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 
Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, ediția 
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actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de Aleksandr 
Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii trecuți, ritmul de 
lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele pieselor la prima 
vedere – una dintre condițiile acestui laborator –, și regizorii invitați vor monta 
spectacolele în cinci zile. 

 
  Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 
Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul primelor 
două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă de patru 
spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din trei 
teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 
Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr Iurevici 
Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au realizat 
spectacole recunoscute național și internațional (nominalizate și/sau câștigătoare 
ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori la cele mai 
prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și 
Sankt-Petersburg). În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă 
programul destinat secretarilor și PR-ilor literari, consultanților artistici din 
teatrele din toată țara, susținut, anul acesta, de Oleg Loevski și de Maria Malkina, 
teatrolog și doctor în artele spectacolului, consilierul directorului artistic al 
Teatrului de Artă din Moscova. 

 
 
 
 

Sursa: antena3.ro  
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18. Radio România București fm 

din data de 10 Septembrie 2018 
http://www.bucurestifm.ro/2018/09/10/laboratorul-de-teatru-dens/ 
 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS 

 
 

La Teatrul Nottara are loc cea de-a treia ediție a Laboratorului de Teatru 
DENS, în perioada 10-17 septembrie, și vă invită luni, 17 septembrie, de la ora 
12:00, la un dialog cu invitații din Rusia și creatorii implicați în proiect. 

Teatru DENS este un proiect de colaborare între regizori ruși și actori 
români, ineditul și provocare acestui proiect constând în realizarea spectacolelor 
în timp-record: cinci zile. Ediţia din acest an este dedicată dramaturgiei ruse 
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clasice și contemporane, urmând a fi puse în scenă piese de Oleg Kolosov, 
Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol și A.P. Cehov. 

Laboratorul de Teatru DENS este unul dintre cele mai de succes proiecte ale 
Teatrului Nottara, așa cum s-a dovedit încă de la prima ediție, când toate cele trei 
texte montate de trei regizori din tânăra generație din Rusia, Italia, Germania 
(Evghenia Berkovici, Alessandra Giuntini şi Andreas Merz-Raykov) au intrat în 
repertoriul Teatrului Nottara: Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, Burlaci 
şi burlăciţe de Hanoch Levin şi 8 femei de Robert Thomas. Cea de-a doua ediție, 
dedicată dramaturgiei clasice românești, s-a bucurat de prezența a trei regizori ruși 
(Vladimir Smirnov, Aleksei Logacev şi Roman Feodori) cu o carieră validată de 
premiile obținute național și internațional, inclusiv prestigioasele Premii Masca 
de Aur. Cea de-a treia ediție vine cu o formulă extinsă: patru regizori ruși din 
generația matură (Aleksandr Ogariov, Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion 
Serzin), profesori la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile 
de Teatru din Moscova și Sankt-Petersburg), vor lucra pe texte rusești extrem de 
diferite, scrise în trei secole diferite, cu actori din patru teatre de stat, precum și 
din mediul independent. 

Spectacolele sunt programate duminică, 16 septembrie, orele 17:30 și 
19:30, luni, 17 septembrie, orele 17:30 și 19:30, la Sala George Constantin, 
respectiv Horia Lovinescu. Fiecare reprezentație va fi urmată de o discuție a 
creatorilor cu publicul. 

 

de: Ștefania Grigore 
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19. Arq 
din data de 11 Septembrie 2018 
http://www.arq.ro/actori-aradeni-parte-a-unui-proiect-teatral-
provocator-laboratorul-de-teatru-dens/24279 

 

Actori arădeni – parte a unui proiect teatral provocator: 
Laboratorul de Teatru Dens 

 
 
Alexandru Mărgineanu, Roxana Sabău, Angela Petrean Varjasi, Cecilia 
Donat, Călin Stanciu, Robert Pavicsits, Alina Vasiljevič, Bogdan Alexandru 
Costea, Andrei Elek și Ștefan Statnic. Aceștia sunt cei zece actori ai Teatrului 
Clasic “Ioan Slavici” Arad care, alături de colegi din teatrele din Târgoviște, 
Satu Mare și București, dar și din sectorul independent, participă în aceste 
zile, la cea de a treia ediție ediție a Laboratorului de Teatru Dens. 
 

Vorbim despre un proiect al Teatrului Nottara care are la bază colaborarea 
dintre regizori ruși și actori români, ineditul și provocare acestui proiect constând 
în realizarea spectacolelor în timp-record: cinci zile. 

Ediţia din acest an este dedicată dramaturgiei ruse clasice și contemporane, 
urmând a fi puse în scenă piese de Oleg Kolosov, Aleksandr Vampilov, N.V. 
Gogol și A.P. Cehov. Cei patru regizori care coordonează proiectul fac parte din 
generația matură. Vorbim despre Aleksandr Ogariov, Piotr Șereșevski, Elena 
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Nevejina și Semion Serzin, profesori la cele mai prestigioase școli de teatru din 
Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și Sankt-Petersburg). 

“Este o provocare maximă pentru cei 40 de actori de la teatrele din 
Târgovişte, Satu-Mare, Arad, de la Nottara şi independenţi! Sub coordonarea 
producătorului rus Oleg Loevski, aceștia au fost împărțiți în 4 echipe, care vor 
repeta pe următoarele texte: „CĂSĂTORIA" de Gogol, în regia lui Piotr 
Șereșevski, „TREI SURORI” de Cehov, în regia lui Semion Serzin, „FIUL CEL 
MARE” de Aleksandr Vampilov, în regia Elenei Nevejina și „NEÎNSUFLEȚITA 
GALINA NR. 2” de Oleg Kolosov, în regia lui Aleksandr Ogariov.” – spun 
organizatorii evenimentului. 

 
Spectacolele sunt programate duminică, 16 septembrie, orele 17:30 și 

19:30, și luni, 17 septembrie, orele 17:30 și 19:30, la Sala George Constantin, 
respectiv Horia Lovinescu. Fiecare reprezentație va fi urmată de o discuție a 
creatorilor cu publicul. 

 

Sursa: arq.ro 
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20. Arad Online  
din data de 12 Septembrie 2018, ora 06:37 
http://www.aradon.ro/actorii-aradeni-intra-in-laboratorul-de-teatru-
dens/2108168 

 

Actorii arădeni intră în Laboratorul de Teatru Dens 
 

 
Zece actori arădeni vor face parte dintr-un proiect teatral provocator, 
derulat de Teatrul Nottara în aceste zile: o piesă în cinci zile! 
 

O provocare pentru actori. Pentru cine? Pentru Alexandru Mărgineanu, 
Roxana Sabău, Angela Petrean Varjasi, Cecilia Donat, Călin Stanciu, Robert 
Pavicsits, Alina Vasiljevič, Bogdan Alexandru Costea, Andrei Elek și Ștefan 
Statnic. Aceștia sunt cei zece actori ai Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad care, 
alături de colegi din teatrele din Târgoviște, Satu Mare și București, dar și din 
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sectorul independent, participă în aceste zile, la cea de a treia ediție a 
Laboratorului de Teatru Dens. 

Potrivit unui comunicat remis de Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, 
„vorbim despre un proiect al Teatrului Nottara care are la bază colaborarea dintre 
regizori ruși și actori români, ineditul și provocarea acestui proiect constând în 
realizarea spectacolelor în timp-record: cinci zile”. 

Ediţia din acest an a laboratorului este dedicată dramaturgiei ruse clasice și 
contemporane, urmând a fi puse în scenă piese de Oleg Kolosov, Aleksandr 
Vampilov, N.V. Gogol și A.P. Cehov. Cei patru regizori care coordonează 
proiectul fac parte din generația matură și este vorba de Aleksandr Ogariov, Piotr 
Șereșevski, Elena Nevejina și Semion Serzin, profesori la cele mai prestigioase 
școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și Sankt-Petersburg). 

„Este o provocare maximă pentru cei 40 de actori de la teatrele din 
Târgovişte, Satu-Mare, Arad, de la Nottara şi independenţi! Sub coordonarea 
producătorului rus Oleg Loevski, aceștia au fost împărțiți în patru echipe, care vor 
repeta pe următoarele texte: «CĂSĂTORIA» de Gogol, în regia lui Piotr 
Șereșevski, «TREI SURORI» de Cehov, în regia lui Semion Serzin, «FIUL CEL 
MARE» de Aleksandr Vampilov, în regia Elenei Nevejina și «NEÎNSUFLEȚITA 
GALINA NR. 2» de Oleg Kolosov, în regia lui Aleksandr Ogariov”, spun 
organizatorii evenimentului, citați de mai marii teatrului arădean. 

Spectacolele, duminică și luni 

Spectacolele sunt programate duminică, 16 septembrie, orele 17:30 și 
19:30, și luni, 17 septembrie, orele 17:30 și 19:30, la Sala George Constantin, 
respectiv Horia Lovinescu. Fiecare reprezentație va fi urmată de o discuție a 
creatorilor cu publicul. 

 

de: Adriana Barbu 
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21. Credidam 
din data de 10 Septembrie 2018 
https://credidam.ro/wp/laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-iii-a/ 
 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS – ediţia a III-a 
Actori din patru teatre şi independenţi, patru regizori ruşi, patru spectacole 
realizate în cinci zile. 

În perioada 10-17 septembrie 2018, Primăria Municipiului Bucureşti, prin 
Teatrul Nottara, organizează cea de-a treia ediţie a Laboratorului de Teatru DENS, 
coordonat de Oleg Loevski, critic, profesor, producător de teatru, director artistic, 
membru al Asociaţiei Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, 
director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg. 

Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, Iubirea la oameni de 
Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în 
regia lui Andreas Merz-Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia 
Alessandrei Giuntini, şi în 2018, Molière/Eréilom, după un scenariu de Roman 
Feodori şi Raluca Rădulescu, în regia lui Roman Feodori. 

Dacă anul trecut, Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, 
ediţia actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de 
Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca şi în anii 
trecuţi, ritmul de lucru este unul intensiv, actorii, care se confruntă cu textele 
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pieselor la prima vedere – una dintre condiţiile acestui laborator –, şi regizorii 
invitaţi vor monta spectacolele în cinci zile. Laboratorul îşi propune să le ofere şi 
spectatorilor o experienţă deosebită, astfel că publicul va avea un rol important, 
activ, prin votul său urmând să se aleagă montarea care va intra în repertoriul 
teatrului în viitoarea stagiune. 

Caracterul inedit şi provocator al acestui proiect, precum şi succesul 
primelor două ediţii au făcut ca ediţia din acest an să fie una extinsă la o formulă 
de patru spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din 
trei teatre de stat (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Tony Bulandra din 
Târgovişte şi Teatrul de Nord din Satu Mare) şi din mediul independent. 

Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr 
Iurevici Şereşevski şi Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitaţi anul acesta, au 
realizat spectacole recunoscute naţional şi internaţional (nominalizate şi/sau 
câştigătoare ale unor premii importante, precum Masca de Aur) şi sunt profesori 
la cele mai prestigioase şcoli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova şi Sankt-Petersburg). 

În cadrul Laboratorului de Teatru DENS, se continuă programul destinat 
secretarilor şi PR-ilor literari, consultanţilor artistici din teatrele din toată ţara, 
susţinut, anul acesta, de Oleg Loevski şi de Maria Malkina, teatrolog şi doctor în 
artele spectacolului, consilierul directorului artistic al Teatrului de Artă din 
Moscova. Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 15 – 17 
septembrie, la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma Laboratorului 
sunt programate pe 16 şi 17 septembrie, la cele două săli ale Teatrului Nottara, de 
la orele 17:30 şi 19:30. (R.N.L.) 

 
 

 

Sursa: CREDIDAM 
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22. Jurnalul Arădean 

din data de 12 Septembrie 2018 
https://www.jurnalaradean.ro/societate/2018/09/11/actorii-aradeni-
intra-in-laboratorul-de-teatru-dens.aradean 
 

 
 

Laboratorul de Teatru Dens 
 

 

La a treia ediţie a Laboratorului de Teatru Dens  FOTO: FAN 

Zece actori arădeni vor face parte dintr-un proiect teatral provocator, 
derulat de Teatrul Nottara în aceste zile: o piesă în cinci zile! 

ARAD. O provocare pentru actori. Pentru cine? Pentru Alexandru Mărgineanu, 
Roxana Sabău, Angela Petrean Varjasi, Cecilia Donat, Călin Stanciu, Robert 
Pavicsits, Alina Vasiljevič, Bogdan Alexandru Costea, Andrei Elek şi Ştefan 
Statnic. Aceştia sunt cei zece actori ai Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad care, 
alături de colegi din teatrele din Târgovişte, Satu Mare şi Bucureşti, dar şi din 
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sectorul independent, participă în aceste zile, la cea de a treia ediţie a 
Laboratorului de Teatru Dens. 
 

Potrivit unui comunicat remis de Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, „vorbim 
despre un proiect al Teatrului Nottara care are la bază colaborarea dintre regizori 
ruşi şi actori români, ineditul şi provocarea acestui proiect constând în realizarea 
spectacolelor în timp-record: cinci zile”. 

 
Ediţia din acest an a laboratorului este dedicată dramaturgiei ruse clasice şi 

contemporane, urmând a fi puse în scenă piese de Oleg Kolosov, Aleksandr 
Vampilov, N.V. Gogol şi A.P. Cehov. Cei patru regizori care coordonează 
proiectul fac parte din generaţia matură şi este vorba de Aleksandr Ogariov, Piotr 
Şereşevski, Elena Nevejina şi Semion Serzin, profesori la cele mai prestigioase 
şcoli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova şi Sankt-Petersburg). 

 
„Este o provocare maximă pentru cei 40 de actori de la teatrele din Târgovişte, 

Satu-Mare, Arad, de la Nottara şi independenţi! Sub coordonarea producătorului 
rus Oleg Loevski, aceştia au fost împărţiţi în patru echipe, care vor repeta pe 
următoarele texte: «CĂSĂTORIA» de Gogol, în regia lui Piotr Şereşevski, «TREI 
SURORI» de Cehov, în regia lui Semion Serzin, «FIUL CEL MARE» de 
Aleksandr Vampilov, în regia Elenei Nevejina şi «NEÎNSUFLEŢITA GALINA 
NR. 2» de Oleg Kolosov, în regia lui Aleksandr Ogariov”, spun organizatorii 
evenimentului, citaţi de mai marii teatrului arădean.  JA-A.B. 

 
Spectacolele, duminică şi luni 

Spectacolele sunt programate duminică, 16 septembrie, orele 17:30 şi 19:30, şi 
luni, 17 septembrie, orele 17:30 şi 19:30, la Sala George Constantin, respectiv 
Horia Lovinescu. Fiecare reprezentaţie va fi urmată de o discuţie a creatorilor cu 
publicul. 

 

 

Sursa: Jurnalul Arădean  
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23. Glasul Aradului  
din data de 11 Septembrie 2018, ora 17:53 
http://glsa.ro/actori-aradeni-participa-la-proiectul-inedit-
laboratorul-de-teatru-dens/ 
 

 
 
Actori arădeni participă la proiectul inedit Laboratorul de Teatru 

Dens 
 

10 actori arădeni sunt implicați zilele acestea întru-un proiect inedit, 
Laboratorul de Teatru Dens. Alexandru Mărgineanu, Roxana Sabău, Angela 
Petrean Varjasi, Cecilia Donat, Călin Stanciu, Robert Pavicsits, Alina Vasiljevič, 
Bogdan Alexandru Costea, Andrei Elek și Ștefan Statnic sunt actorii selectați ai 
Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad care vor participa la cea de-a treia ediție a 
proiectului, alături de colegi din teatrele din Târgoviște, Satu Mare și București, 
dar și din sectorul independent. 
 

Proiectul provocator al Teatrului Nottara are la bază colaborarea dintre 
regizori ruși și actori români, ineditul și provocare acestui proiect constând în 
realizarea spectacolelor în timp-record: cinci zile. Ediţia din acest an este dedicată 
dramaturgiei ruse clasice și contemporane, urmând a fi puse în scenă piese de 
Oleg Kolosov, Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol și A.P. Cehov. Cei patru regizori 
care coordonează proiectul fac parte din generația matură. Vorbim despre 
Aleksandr Ogariov, Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion Serzin, profesori 
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la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg). 
 

„Este o provocare maximă pentru cei 40 de actori de la teatrele din 
Târgovişte, Satu-Mare, Arad, de la Nottara şi independenţi! Sub coordonarea 
producătorului rus Oleg Loevski, aceștia au fost împărțiți în 4 echipe, care vor 
repeta pe următoarele texte: „CĂSĂTORIA” de Gogol, în regia lui Piotr 
Șereșevski, „TREI SURORI” de Cehov, în regia lui Semion Serzin, „FIUL CEL 
MARE” de Aleksandr Vampilov, în regia Elenei Nevejina și „NEÎNSUFLEȚITA 
GALINA NR. 2” de Oleg Kolosov, în regia lui Aleksandr Ogariov”, au spus 
organizatorii evenimentului. 
 

Spectacolele sunt programate duminică, 16 septembrie, orele 17:30 și 
19:30, și luni, 17 septembrie, orele 17:30 și 19:30, la Sala George Constantin, 
respectiv Horia Lovinescu. Fiecare reprezentație va fi urmată de o discuție a 
creatorilor cu publicul. 
 
 
 

de: Ioana P 
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24. România Liberă  
din data de 13 Septembrie 2018, ora 10:39 
https://romanialibera.ro/cultura/dramaturgia-ruseasca-pe-scenele-
bucurestene-751863 
 

 
 

Dramaturgia rusească, pe scenele bucureștene 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-
a treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg Loevski. 

Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, „Iubirea la oameni”, 
de Dmitri Bogoslavski, în regia -Evgheniei Berko-vici, „8 femei”, de R-obert 
Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, „Burlaci şi burlăciţe”, de Hanoch 
Levin, în regia Alessandrei Giuntini, și în 2018 „MOLIÈRE/ERÉILOM”, după 
un scenariu de Roman Feodori și Raluca Ră-dulescu, în regia lui Roman Feodori. 

Dacă anul trecut Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, 
ediția actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de 
Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii 
trecuți, actorii care se confruntă cu textele pieselor la prima vedere – una dintre 
condițiile acestui laborator – și regizorii invitați vor monta spectacolele în cinci 
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zile. Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 

 
O ediție extinsă 

Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul 
primelor două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă 
de patru spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din 
trei teatre de stat (Teatrul Clasic “Ioan Slavici” din Arad, Teatrul “Tony Bulandra” 
din Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 

Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr 
Iurevici Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au 
realizat spectacole recunos-cute național și internațional (nominalizate și/sau 
câști-gătoare ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori 
la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg). 

În cadrul Laboratorului de Teatru DENS se continuă programul destinat 
secretarilor și PR-ilor lite-rari, consultanților artistici din teatrele din toată țara, 
susținut, anul acesta, de Oleg Loevski - critic, profesor, producător de teatru, 
director artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și 
Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg - 
și de Maria Malkina, teatrolog și doctor în artele spectacolului, consilierul 
directorului artistic al Teatrului de Artă din Moscova. 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 15-17 septembrie, 
la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma Labo-ratorului sunt 
programate pe 16 și 17 septembrie, la cele două săli ale Teatrului Nottara, de la 
orele 17.30 și 19.30. 

Laboratorul de Teatru DENS  se desfășoară între 10 și 17 septembrie. 

 

 

de: Maria Capelos 
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25. Ziar.com 
din data de 13 Septembrie 2018 
https://www.ziar.com/news=11770278 
 

 
 

Dramaturgia rusească, pe scenele bucureștene 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-
a treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg Loevski. 

Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, „Iubirea la oameni”, 
de Dmitri Bogoslavski, în regia -Evgheniei Berko-vici, „8 femei”, de R-obert 
Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, „Burlaci şi burlăciţe”, de Hanoch 
Levin, în regia Alessandrei Giuntini, și în 2018 „MOLIÈRE/ERÉILOM”, după 
un scenariu de Roman Feodori și Raluca Ră-dulescu, în regia lui Roman Feodori. 

Dacă anul trecut Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, 
ediția actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de 
Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii 
trecuți, actorii care se confruntă cu textele pieselor la prima vedere – una dintre 
condițiile acestui laborator – și regizorii invitați vor monta spectacolele în cinci 
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zile. Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 

 
O ediție extinsă 

Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul 
primelor două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă 
de patru spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din 
trei teatre de stat (Teatrul Clasic “Ioan Slavici” din Arad, Teatrul “Tony Bulandra” 
din Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 

Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr 
Iurevici Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au 
realizat spectacole recunos-cute național și internațional (nominalizate și/sau 
câști-gătoare ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori 
la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg). 

În cadrul Laboratorului de Teatru DENS se continuă programul destinat 
secretarilor și PR-ilor lite-rari, consultanților artistici din teatrele din toată țara, 
susținut, anul acesta, de Oleg Loevski - critic, profesor, producător de teatru, 
director artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și 
Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg - 
și de Maria Malkina, teatrolog și doctor în artele spectacolului, consilierul 
directorului artistic al Teatrului de Artă din Moscova. 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 15-17 septembrie, 
la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma Labo-ratorului sunt 
programate pe 16 și 17 septembrie, la cele două săli ale Teatrului Nottara, de la 
orele 17.30 și 19.30. 

Laboratorul de Teatru DENS  se desfășoară între 10 și 17 septembrie. 

 
 
 

Sursa: România Liberă 
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26. România News  
din data de 13 Septembrie 2018 
http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1748169 
 

 
 

Dramaturgia rusească, pe scenele bucureștene 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-
a treia ediție a Laboratorului de Teatru DENS, coordonat de Oleg Loevski. 

Unele dintre cele mai apreciate spectacole ale Teatrului Nottara sunt 
rezultate în urma Laboratorului de Teatru DENS: în 2017, „Iubirea la oameni”, 
de Dmitri Bogoslavski, în regia -Evgheniei Berko-vici, „8 femei”, de R-obert 
Thomas, în regia lui Andreas Merz-Raykov, „Burlaci şi burlăciţe”, de Hanoch 
Levin, în regia Alessandrei Giuntini, și în 2018 „MOLIÈRE/ERÉILOM”, după 
un scenariu de Roman Feodori și Raluca Ră-dulescu, în regia lui Roman Feodori. 

Dacă anul trecut Laboratorul s-a axat pe dramaturgia clasică românească, 
ediția actuală este dedicată dramaturgiei ruse, urmând a se lucra pe piese de 
Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol, A.P. Cehov, Oleg Kolosov. Ca și în anii 
trecuți, actorii care se confruntă cu textele pieselor la prima vedere – una dintre 
condițiile acestui laborator – și regizorii invitați vor monta spectacolele în cinci 
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zile. Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență deosebită, 
astfel că publicul va avea un rol important, activ, prin votul său urmând să se 
aleagă montarea care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea stagiune. 

 
O ediție extinsă 

Caracterul inedit și provocator al acestui proiect, precum și succesul 
primelor două ediții au făcut ca ediția din acest an să fie una extinsă la o formulă 
de patru spectacole, reunind actori ai Teatrului Nottara, alături de colaboratori din 
trei teatre de stat (Teatrul Clasic “Ioan Slavici” din Arad, Teatrul “Tony Bulandra” 
din Târgoviște și Teatrul de Nord din Satu Mare) și din mediul independent. 

Aleksandr Anatolievici Ogariov, Elena Aleksandrovna Nevejina, Piotr 
Iurevici Șereșevski și Semion Nikolaevici Serzin, regizorii invitați anul acesta, au 
realizat spectacole recunos-cute național și internațional (nominalizate și/sau 
câști-gătoare ale unor premii importante, precum Masca de Aur) și sunt profesori 
la cele mai prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din 
Moscova și Sankt-Petersburg). 

În cadrul Laboratorului de Teatru DENS se continuă programul destinat 
secretarilor și PR-ilor lite-rari, consultanților artistici din teatrele din toată țara, 
susținut, anul acesta, de Oleg Loevski - critic, profesor, producător de teatru, 
director artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și 
Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg - 
și de Maria Malkina, teatrolog și doctor în artele spectacolului, consilierul 
directorului artistic al Teatrului de Artă din Moscova. 

Workshopul de secretariat literar va avea loc în perioada 15-17 septembrie, 
la Teatrul Nottara, iar spectacolele rezultate în urma Labo-ratorului sunt 
programate pe 16 și 17 septembrie, la cele două săli ale Teatrului Nottara, de la 
orele 17.30 și 19.30. 

Laboratorul de Teatru DENS  se desfășoară între 10 și 17 septembrie. 

 
 
 

Sursa: România Liberă 
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27. Teatrul Nottara 
din data de 18 Septembrie 2018 
https://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=323 
 

 
 
Publicul a votat! 

După 5 zile de repetiții până târziu în noapte și emoții puternice, spectatorii au 
putut vedea 4 piese puse în scenă de regizorii rusi Piotr Șereșevski, Semion 
Serzin, Aleksandr Ogariov și Elenei Nevejina. 

Juriul spectator a fost cel care a decis producția câștigătoare: Fiul cel mare, de 
Alexandr Vampilov, regizat de Elena Nevejina. 

,,FIUL CEL MARE” de Aleksandr Vampilov 
Regia: Elena Nevejina 
Distribuție: Vlad Bălan, Anda Caropol, Corneanu Valentin, Danciu Alina,  
Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Gheorghiu-Culda, Ion Grosu, Raluca  
Jugănaru, Cristina Juncu, Sergiu Tăbăcaru 
Traducator : Vlad Ivanov 

  

În perioada 10-17 septembrie 2018, Teatrul Nottara a organizat cea de-a treia 
ediție a Laboratorului de Teatru Dens, coordonat de regizorul rus  Oleg Loevski. 
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Ediţia din acest an a fost dedicată dramaturgiei ruse, lucrându-se pe piese de Oleg 
Kolosov, Aleksandr Vampilov, N.V. Gogol și A.P. Cehov . 

          41 de actori din România, de la teatrele din Târgovişte, Satu-Mare, de la 
Nottara şi independenţi. 

Prima ediție a Laboratorului, în 2016, a reunit trei regizori din Rusia, Italia, 
Germania, din tânăra generație (Evghenia Berkovici, Alessandra Giuntini şi 
Andreas Merz-Raykov), care au montat texte foarte diferite, transformate între 
timp în spectacole de succes ale Teatrului Nottara (Iubirea la oameni de Dmitri 
Bogoslavski, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin şi 8 femei de Robert Thomas). 
La a doua ediție au participat regizori din generația de mijloc (Vladimir Smirnov, 
Aleksei Logacev şi Roman Ilin Feodori), fiecare dintre ei având deja o carieră 
validată de premiile obținute și mai cu seamă de faptul că au primit conducerea 
câte unui teatru, tradiție de multe generații în Rusia. Ei au lucrat pe texte clasice 
românești (Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Opinia publică de Aurel 
Baranga şi Mitică Popescu de Camil Petrescu). La cea de-a treia ediție, invitaţi 
vor fi trei regizori din generația matură, care sunt și profesori la cele mai 
prestigioase școli de teatru din Rusia (Academiile de Teatru din Moscova și 
Sankt-Petersburg) şi care vor lucra pe texte rusești extrem de diferite, scrise în 3 
secole diferite. 

Iată cine sunt regizorii invitaţi la cea de-a treia ediţie a Laboratorului: 

Elena Aleksandrovna Nevejina s-a născut în 1969 la Moscova. A absolvit mai 
întâi Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Moscova, apoi, în anul 1998, 
Institutul Național de Artă Teatrală, la clasa lui P.N. Fomenko. A predat mai întâi 
la Școala-Studio a Teatrului de Artă din Moscova, iar din anul 2006 predă la 
Facultatea de Regie a Academiei Ruse de Artă Teatrală (RATI-GITIS. A montat 
peste 20 de spectacole în cele mai importante teatre din Moscova, dar și la Omsk 
sau Novosibirsk. Pentru spectacolul Jacques și stăpânul său de Milan Kundera, 
montat la Teatrul Satiricon din Moscova, a fost nominalizată la Premiul Masca de 
Aur și a primit Premiul Oleg Tabakov, dar și Premiul K.S. Stanislavski. 

Aleksandr Anatolievici Ogarjov: s-a născut în 1961, a absolvit regia la GITIS, 
cea mai mai importantă universitate de teatru din Rusia, la clasa celebrului regizor 
Anatoli Vasiliev, căruia i-a fost și asistent. Din anul 1992 este angajat la Teatrul 
Școlii de Artă Dramatică, unde montează spectacole, dar și joacă. Este 
conferențiar universitar la Facultatea de Actorie a Academiei Ruse de Artă 
Teatrală (RATI-GITIS). A montat peste 40 de spectacole pe texte clasice și 
contemporane din dramaturgia rusă, română și universală, în teatre din Rusia și 
din străinătate. Din 2016 este directorul artistic al Laboratorului Teatrului „Școala 
de Artă Dramatică“ – LCZ (Laboratorul Combustiei Zilnice).  
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Piotr Iurevici Șereșevski s-a născut în anul 1972 la Leningrad. Este scenarist, 
dramaturg, regizor de teatru și de film. A absolvit Academia de Artă Teatrală din 
Sankt-Petersburg, Facultatea de Regie. Și-a făcut ucenicia la Teatrul Național din 
Londra. A montat peste 50 de spectacole pe texte foarte variate, în diverse teatre 
din Petersubrg și din alte orașe din Rusia. A scris 4 piese de teatru, 5 scenarii de 
film, povestiri. Are numeroase nominalizări la Premiile Naționale „Masca de 
Aur“, inclusiv în anul 2017, la șapte categorii pentru spectacolul Unchiul 
Vania de A.P.Cehov, care a fost și premiat la Festivalul Regional „Primăvara 
Teatrală“. 

Semion Nikolaevici Serzin s-a născut în anul 1987 la Murmansk. Este regizor, 
actor și dramaturg. În anul 2011 a absolvit Academia de Artă Teatrală din Sankt-
Petersburg, Facultatea de Regie. Lucrează în teatru, dar face și film și predă arta 
teatrală. A montat peste 30 de spectacole și a jucat în alte zece. În 2014 a fost 
nominalizat la Premiile Naționale „Masca de Aur”. 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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28. Tribuna Magazine  
din data de 30 Octombrie 2018 
https://tribuna-magazine.com/stres-creativ-la-nottara/ 
 

 
 

Stres creativ. La „Nottara” 

 
  M-am revăzut cu producătorul rus Oleg Loevski la București, la Teatrul 

„Nottara”, la jumătatea lui septembrie, nu mult după întâlnirea noastră 

sătmăreană, în cadrul unui alt laborator teatral. Laboratorul de Teatru Dens 

(„instrumentat” de Marinela Țepuș, directorul Teatrului „Nottara” și Raluca 

Rădulescu, jurnalist și traducător din rusă) se află la a treia ediție – de altfel cu el 

s-a inaugurat seria românească a acestor evenimente, în 2016 – iar anvergura sa 

din acest an a fost impresionantă: patru regizori, opt zile de interacțiuni 

profesionale din cele mai diverse, de exerciții și repetiții permanente, de 
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demonstrații în final; 40 de actori participanți, din mediul independent și trei teatre 

publice („Nottara”, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad și Teatrul de Nord din 

Satu Mare); un atelier pentru secretari literari și consultanți artistici; patru 

demonstrații cu spectatori, care au votat care din textele propuse să fie montat ca 

spectacol de repertoriu. 

 

  Dacă anul trecut laboratorul s-a derulat pe texte românești clasice, 2018 a 

marcat alt „experiment” literar: regizorii prezenți au avut libertatea de a-și alege 

singuri piesele, iar opțiunile au mers către două texte canonice și două 

contemporane, cu rezultate surprinzătoare. 

 

  Conceptul acestor laboratoare, dezvoltat de Oleg Loevski, proeminent om 

de teatru rus, se bazează pe „stresul creativ”, adică pe solicitarea susținută a 

actorului de a-și exploata resursele de joc, creând un rol în doar câteva zile. 

Aparent, rezultatul obținut este extrem de asemănător cu un spectacol deja finisat. 

Totuși, orice sincopă în acest parcurs – cum ar fi două zile de odihnă după prima 

reprezentație – distruge edificiul, pentru că actorii ies din starea de solicitare în 

care au lucrat, după cum mi-a explicat Isabela Neamțu, una din actrițele implicate. 

De altfel, ea a jucat în prima demonstrație a laboratorului: Căsătoria de Gogol, în 

regia lui Piotr Șereșevski. Opțiune adaptată scenic extrem de inteligent, de la 

adaptările literare – numele eroilor sunt localizate (Omletă, Rotilă, Nespălatu’ etc. 

– traducere excelentă de Bogdan Budeș), este introdus un leitmotiv muzical (De-

ar fi să vii…) care face un eficient contrapunct comic – la amprenta foarte marcat 

gogoliană, absurd-tragică, potențată tocmai de orizontul caricatural. 

Șereșevski a folosit actorii în travesti, dar nu îngroșându-le datele personale, ci 

punctându-le: fetele care-i joacă pe cei trei pretendenți nu sunt masculinizate, ci 

pozează asta (lipindu-și la un moment dat mustăți grotești și vorbind ostentativ 

gros); actorul care o joacă pe fata de măritat e costumat în balerină, eteric, dar cu 

părul vizibil pe piept etc. Există o contradicție de mare efect între semn și 
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semnificație, pus în valoare excelent de toți protagoniștii demonstrației: Andreea 

Tănase (cu totul cuceritoare în rol, printr-un soi de abstrasă cumințenie), Carmen 

Lopăzan, Isabela Neamțu, Luminița Erga, Laura Anghel (toate debordând de 

energie) și Ștefan Statnic (jucându-și cu seriozitate și auto-persiflaj fin, de mare 

impact, partitura feminină). Un spectacol convingător. 

 

  În schimb, a doua piesă clasică prezentată – Trei surori de Cehov – a 

subliniat aproape paroxistic un orizont tragic, sub măștile comice bine aranjate ale 

eroilor. Deși decupajul regizoral și coerența montării nu au fost punctele forte, 

regizorul Semion Serzin a construit foarte bine – cu ajutorul actorilor – caracterele 

scenice, în acestea și interacțiunile lor stând forța demonstrației (până la urmă, 

acesta era și rostul laboratorului). 

 

  Nota comică a fost bine pusă în valoare printr-o atmosferă carnavalescă a 

viețuirii, cu gaguri domestice (precum șicanele dintre masculii pretendenți la 

grațiile surorilor), cu spleen-uri feminine romanțate, cu entuziasme pripite, toate 

mascând de fapt un imens vid existențial. Niște fantoșe, niște personaje, plăsmuiri 

ale propriilor vieți ni s-au înfățișat prin jocul actorilor, în plan secund fiind 

sesizabilă o impresionantă stare tragică. De altfel, finalul a emoționat exact prin 

acest halou de comedie tragică, foarte cehovian, dar nu clișeic. 

 

  Și-au asumat rolurile cu har și poftă de joc, construindu-și minuțios 

partiturile: Mihaela Subțirică, Iulia Verdeș, Roxana Sabău, Filip Ristovski, 

Angela Petrean-Varjasi, Robert Pavicsits, Alexandra Murăruș, Alex Mărgineanu, 

Crenguța Hariton, Andrei Elek, Bogdan Costea – fiecare cu expresivitatea 

edificată din delicioase detalii, prea dificil de povestit aici. 

 

  Câștigătorul votului public a fost un text contemporan semnat de unul din 

cei mai jucați autori ruși de azi, Aleksandr Vampilov. Fiul cel mare, ales de 
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regizoarea Elena Nevejina (traducător Vlad Ivanov), s-a mai jucat la noi pe la 

finele anilor ‘70. O comedie cu accente melodramatice, cu răsturnări de situație 

și gaguri tipice rețetei lui Vampilov, bine scrisă și cu bună priză publică. 

 

  Subiectul: doi băieți ieșiți „la agățat” pierd ultimul tren și, răzbiți de ger, 

dau iama în casa unui om, unul din ei dându-se drept fiul său cel mare, neștiut 

până azi. Cu o poveste de dragoste nefericită a fiului mai mic altoită peste asta, 

plus vulnerabilitatea adolescentină a surorii și necazurile tatălui văduv, avem o 

perfectă comedie cu inflexiuni grave, à la Vampilov. 

 

  Textul are succes cert la orice auditoriu, prin mixul său de ingrediente 

dramaturgice inteligent dozate. În demonstrația de la București, nu regia a dat 

măsura piesei, ci interpretarea. Elena Nevejina a sacrificat – cu folos, aș zice acum 

– elaborarea regizorală în favoarea partiturilor actoricești. Or, în context, acestea 

au suplinit o anume incoerență în conducerea montării. Spectaculos l-a jucat Ion 

Grosu pe tatăl culpabil, cu alternanța de stări bine punctată; Cristina Juncu și Vlad 

Bălna au fost de o prospețime cuceritoare; Sergiu Tăbăcaru și Alexandru Mike 

Gheorghiu au dat savoare și un comic net cuplului de pierde-vară. Alături de ei, 

Raluca Gheorghiu-Culda, Anda Caropol, Valentin Corneanu, Alina Danciu și 

Alexandra Aga au completat galeria de personaje care au dat picanterie situației 

dramatice. Fiul cel mare va fi cu siguranță montat la „Nottara”. Sper într-o 

construcție echilibrată, care să accentueze comicul prin joc și nu prin artificii 

șarjate, care ar denatura dimensiunea comică onestă a piesei. 

În fine, un text cu totul special – derutant prin amploare și postmodernismul 

scriiturii, dar cuceritor prin poveste – a fost Neînsuflețita Galina nr. 2 de Oleg 

Kolosov, ales de regizorul Aleksandr Ogariov pentru demonstrația sa. 

Piesa e ușor de rezumat: un tânăr cu probleme de integrare socială, care vinde 

jocuri de computer, se îndrăgostește de una din „clientele” sale. Confidenta lui 
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rămâne însă tot manechinul de plastic Galina, această lipsă de capacitate afectivă 

determinând sinuciderea iubitei. 

 

  Textul este însă construit arborescent, ramificat, filmic, sondând cu o 

acuitate psihologică diverse paliere, de la alienarea omului contemporan la relația 

familială, de cuplu, singurătatea ontologică, jungla socială etc. Ușor prea didactică 

pe alocuri prin tendința de a elabora teme cu subtext, piesa nu exclude totuși un 

soi de magie tenebros-atrăgătoare, o emoție conținută care nu poate să nu te 

afecteze, ca privitor. 

 

  Aluvionarul text (demonstrația a durat peste două ore) a fost deslușit 

excelent regizoral de Ogariov (traducător: Artiom Radu), cu coerență scenică, 

relații bine conduse, fiind un tur de forță onorat impecabil de actori. Am remarcat-

o în special pe Marina Palii, cu o interpretare de zile mari, matură, fină și sensibilă 

în rolul titular, secondată cu complexă expresivitate de Rareș Andrici – un rol 

construit la detaliu. Nu mai puțin, bizara și fermecătorea atmosferă a intrigii a fost 

completată cu o energie bine stăpânită de Ada Navrot (admirabil de dezinvoltă în 

rolul Mamei), Răzvan Bănică, Alexandra Aga, Ioana Calotă, Cristina Casian, 

Cecilia Donat, Călin Stanciu, Mircea Teodorescu, Raluca-Mihaela Tița, Violeta 

Popa. Cred că textul lui Kolosov va avea un destin scenic în teatrele românești. E 

apetisant. 

 

  Două vorbe despre întâlnirea secretarilor literari și consultanților artistici 

din cadrul Laboratorului de Teatru Dens. Moderate de teatrologul Maria Malkina, 

discuțiile au punctat asemănările și diferențele specifice ale profesiei în România 

și Rusia – situațiile sunt izbitor, dar nu surprinzător, similare –, provocările 

profesionale, soluțiile de aplicat în diverse arii de expertiză, de la proiecte la 

festivaluri, de la management financiar la strategii artistice. Un colocviu util și de 

perspectivă. 
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Laboratorul de la București (coordonat logistic de colega Silvia Dumitrache), 

după cel de la Satu Mare, mi-a întărit convingerea că este o metodă excelentă de 

antrenament profesional pentru orice trupă teatrală – nu numai pentru actori, ci 

pentru întreaga echipă. Rămâne ca modelul, în varii forme și derivații, să-și facă 

loc și altundeva. Oricum, rămâne meritul Teatrului „Nottara” de a-l fi introdus în 

România. 
 
 

 

de: Claudiu Groza 
 

 

 

 


