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1. LaTeatru.EU 
din data de 31 Martie 2018 
https://lateatru.eu/praf-de-stele-de-la-nottara-este-povestea-lui-al-
bundy-daca-ar-fi-divortat/ 
 

 
 
Praf de stele, de la Nottara, este povestea lui Al Bundy daca ar fi 

divortat 
 

 
Praf de stele de Norm Foster 

Regia: Lucian Sabados 
Distributia: 
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John – Alexandru Jitea 
Fay – Luminita Erga 
Angel – Diana Roman 
Gwen – Ada Navrot 
Se joaca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara 
 

 
Praf de stele – Opinie LaTeatru.EU 

  
Familia Bundy a fost serialul cu care am crescut. Prima oara a fost difuzat 

cand eram eu clasa a IV-a. Tin minte ca era subiect de discutii in clasa mea. Erau 
1-2 colegi care dezbateau la scoala episodul din seara precedenta. Vorbim, totusi, 
de anul 1996. 

M-am uitat mult la serial, si prin scoala gimnaziala, dar si destul de mult 
prin liceu. Acum, cand urmaresc intamplator episoade, de fiecare data cad pe 
ganduri. Deopotriva, imi dau seama cat de neamuzant mi se pare acum, imi dau 
seama ca, totusi, am crescut cu acest serial, cu stereotipurile pe care mi le-a 
intiparit in minte si, in acelasi timp, imi dau seama ca este vorba, totusi, de un 
serial de succes. 

 
Aseara, la Teatrul Nottara, am vazut si versiunea sa teatrala. Cu un mic 

amendament: ce ar fi facut Al Bundy, ce ar fi devenit el, cum ar fi ajuns, daca ar 
fi divortat. Ma rog, in spectacol el a fost parasit, deci n-a divortat de buna voie. 
„Ea luat casa, a luat masina, a luat cei 2 copii in masina (uau, tot 2 copii? 
adaugirea mea, nu e din citat), iar mie mi-au ramas doar lucrurile ce au cazut de 
pe capota masinii”. 
 

Da, fix asa. In spectacol il vedem pe John, personajul principal, de meserie 
ziarist si, zice el, romancier. Are un roman in cap, care se va scrie singur. Daca se 
va apuca de el. 
 

Langa el, in apartamentul de langa, apartament cu care-si imparte terasa, se 
muta pe rand mai multe persoane de sex feminin. Intai o prostituata, una oficiala, 
de meserie, ulterior o actrita/cantareata in devenire, de fapt lipsita complet de 
talent si alte cateva individe. 
 

Noi vedem, de fapt, modul in care acestea il schimba pe John, modul in care 
el interactioneaza cu ele, modul cum ele ii schimba lui perspectiva despre viata. 
Si despre femei. 
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Si, fara sa-mi dau seama daca alegerea este intentionata sau nu, personajul 
interpretat de Alexandru Jitea chiar seamana, fizic, cu Al Bundy. Un 10% as zice. 
Si asemanarea asta nu e in poze, este mai mult una dinamica. Nu sta cu mana-n 
pantaloni, dar are ceva gesturi din Al Bundy. Si-n multe momente chiar aveam 
impresia ca il am in fata pe Al Bundy. Pentru mine, americanul de varsta mijlocie, 
cu 2 copii, este Al Bundy. V-am zis deja ca am crescut cu acel serial si ca el mi-a 
ramas intiparit in cap. Uitati-va la poza de mai sus si spuneti-mi, DIN POZA, cat 
la suta din Al Bundy este. 
 

Si acum ma gandesc, la modul sincer, cum ar fi aratat Al Bundy daca ar fi 
divortat. Daca ar fi scapat, in sfarsit, de Peg. E drept, John din spectacol este 
ziarist, are o rubrica la un ziar local, iar Al Bundy, originalul, era vanzator intr-un 
magazin de pantofi. Nu ca ar fi mare diferenta, de fapt ambii sunt ceea ce 
sociologii numesc, atat de sec, clasa de mijloc. 

Mergeti sa vedeti Praf de stele, dar atentie cu cine mergeti. Persoanele 
lipsite complet de simtul umorului s-ar putea sa nu savureze chiar toate replicile. 
Unele, daca-s gresit intelese, pot cauza probleme. 

In final, o observatie legata de locatie: spectacolul Praf de stele se joaca la 
Sala George Constantin de la Teatrul Nottara. Sala mica, de jos, cum imi place 
mie sa-i spun. Ea are o mare calitate: semnal slab spre deloc la telefon. Partea 
nasoala este ca nesimtirea se poate manifesta chiar si aici. Parafrazand niste afise 
celebre, prezente in multe localuri, la intrarea in aceasta sala organizatorii ar trebui 
sa puna urmatorul afis: In aceasta sala nu veti avea semnal la telefon, deci nici 
internet. Daca vreti sa deranjati actorii si colegii spectatori, faceti-o ca pe vremuri, 
vorbind intre voi. E drept, cativa spectatori au facut asta fara niciun indemn. Au 
nesimtirea in ADN. 

 
 

 

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

 
 

Un alt spectacol în avanpremieră, „Praf de stele”, de Norm Foster, regizat 
de Lucian Sabados, va fi prezentat duminică, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantina Teatrului Nottara. 
 
 

de: Ana Maria Anitoiu 
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3. Antena 1 
din data de 28 Martie 2018, ora 14:08 
https://a1.ro/timp-liber/stiri/ce-poti-face-in-bucuresti-in-week-end-
cargo-vineri-si-lara-fabian-sambata-concerte-la-sala-palatului-
id747496.html 
 

 
 
3 piese de teatru recomandate 

Pentru amatorii artei teatrale, tot zilesinopti.ro ne recomandă spectacole precum: 

1. “Praf de stele”, va avea loc la Teatrul Nottara în Sala George Constantin 
vineri, începând cu ora 19:30. Piesa surprinde povestea unui tânăr , John 
Cummings, care încearcă să își termine romanul, însă este atras de cele 3 
vecine ale sale dintr-un bloc al unui mare oras, pe care dorește să le 
cunoască mai bine. Întâmplările sunt presărate cu romantism, filosofie, dar 
si cu lacrimi. 

 
 

Sursa: Antena1 
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4. București TV  
din data de 29 Martie 2018 
http://www.bucurestitv.net/5-idei-de-timp-liber-7/ 
 

 
 
 
Tot vineri, de la ora 19.30, actorii Teatrului Nottara interpretează în Sala George 
Constantin, de la ora 19.30, piesa „Praf de stele”, o poveste despre dragoste, 
lacrimi, dar și umor. 
 
 
 

Sursa: bucurestitv.net  
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5. AGERPRES 
din data de 14 MaI 2018, ora 16:25 
https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2018/05/14/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara--108096 
 

 
 
Comunicat de presă - Teatrul Nottara 

 
Praf de stele, în deschiderea Festivalului NETA de la Vraţa, 
Bulgaria 
 
  Teatrul Nottara este invitat cu spectacolul Praf de stele de Norm Foster, 
regia: Lucian Sabados, la Festivalul NETA (New European Theatre Action, ediţia 
a VIII-a), care se desfăşoară la Vraţa, Bulgaria. Reprezentaţia va avea loc pe 16 
mai, în deschiderea evenimentului. În distribuţie îi regăsim pe: Ada Navrot, 
Luminiţa Erga, Diana Roman, Alexandru Jitea. Scenografia este semnată de 
Vladimir Turturica, iar coregrafia îi aparţine Ioanei Marchidan. 
 
  Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
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devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi... câteva lacrimi. 
 
 
  "Piesa este extrem de amuzantă, profund emoţionantă şi tulburător de 
romantică." - Mississauga News, 1997 
 
 
  ,,Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 
ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de faţă, Here on the Flight Path/Praf de 
stele de Norm Foster, m-a cucerit ideea topirii celor trei poveşti/felii de viaţă într-
una singură, cea a nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, 
fie voit, fie involuntar, ne lăsăm purtaţi (manipulaţi) de ţinte ori false, ori 
neesenţiale, în detrimentul naturaleţii şi al lucrurilor temeinice." Lucian Sabados, 
regizor 
 
 
 

 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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6. Fluierul 
din data de 14 MaI 2018, ora 16:28 
http://www.fluierul.ro/mobile/article/indexDisplayArticleMobile.jsp?a
rtid=1281051&title=spectacolul-praf-de-stele-regia-lucian-sabados-la-
festivalul-neta-de-la-vrata-bulgaria- 
 

 
 

Praf de stele, în deschiderea Festivalului NETA de la Vraţa, 
Bulgaria 

 
 
  Teatrul Nottara este invitat cu spectacolul Praf de stele de Norm Foster, 
regia: Lucian Sabados, la Festivalul NETA (New European Theatre Action, ediţia 
a VIII-a), care se desfăşoară la Vraţa, Bulgaria. Reprezentaţia va avea loc pe 16 
mai, în deschiderea evenimentului. În distribuţie îi regăsim pe: Ada Navrot, 
Luminiţa Erga, Diana Roman, Alexandru Jitea. Scenografia este semnată de 
Vladimir Turturica, iar coregrafia îi aparţine Ioanei Marchidan. 
 
 
  Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
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devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi... câteva lacrimi. 
 
 
  "Piesa este extrem de amuzantă, profund emoţionantă şi tulburător de 
romantică." - Mississauga News, 1997 
 
 
  ,,Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 
ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de faţă, Here on the Flight Path/Praf de 
stele de Norm Foster, m-a cucerit ideea topirii celor trei poveşti/felii de viaţă într-
una singură, cea a nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, 
fie voit, fie involuntar, ne lăsăm purtaţi (manipulaţi) de ţinte ori false, ori 
neesenţiale, în detrimentul naturaleţii şi al lucrurilor temeinice." Lucian Sabados, 
regizor 
 
 
 

 
 

Sursa: AGERPRES 
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7. Radio România București FM 
din data de 30 MaI 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/05/30/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-30-
mai/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 30 mai 

 
”Praf de stele”, spectacol cu: Alexandru Jitea, Luminiţa Erga, Diana Roman, Ada 
Navrot, regia: Lucian Sabados, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin. 
 

 
 

de: Andreia Bârsan 
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8. Radio România București FM 
din data de 11 MaI 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/05/11/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-
11-mai/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 11 mai 
 
”Praf de stele”, spectacol cu: Alexandru Jitea, Luminiţa Erga, Diana Roman, Ada 
Navrot, regia: Lucian Sabados, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin. 
 

 
 

de: Andreia Bârsan 
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9. Curierul Național 
din data de 30 Mai 2018 
https://www.curierulnational.ro/print/282524 
 

 
 
CALENDAR  
 
• La Teatrul Nottara – George Constantin, Bucureşti, de la ora 19.30, piesa „Praf 
de stele”. Distribuție: Alexandru Jitea, Luminiţa Erga, Diana Roman, Ada Navrot. 
Regie: Lucian Sabados. Scenografie: Vladimir Turturică. Coregrafie: Io- 
ana Marchidan. 
 

 
 

Sursa: curierulnational.ro 
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10. NewsTeam 
din data de 24 Martie 2018 
https://newsteam.ro/divertisment/unde-mergem-weekend-
bucuresti/24/03/2018/ 
 

 
 
 

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

 

Un alt spectacol în avanpremieră, „Praf de stele”, de Norm Foster, regizat de 
Lucian Sabados, va fi prezentat duminică, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantina Teatrului Nottara. 
 

 
 

Sursa: newsteam.ro 
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11. Star-Gossip 

din data de 07 Septembrie 2018 
http://star-gossip.com/2018/09/07/exclusiv-de-vorba-cu-ada-navrot-
festivalul-zile-si-nopti-de-teatru-la-braila 
 

 
 
 
EXCLUSIV! De vorba cu….Ada Navrot | Festivalul “Zile si Nopti 

de Teatru la Braila” 
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  Cel de-al doilea spectacol in care dl Lucian Sabados isi arata din plin 
maiestria artistica de regizor, prezent in cadrul Festivalului Zile si Nopti de 
Teatru la Braila, sambata, 22 septembrie, cu incepere de la ora 20.00, in Sala 
Bujor Macrin (Studio) este “Praf de stele” – spectacolul Teatrului Nottara 
Bucuresti.  
 
  Piesa vorbeste despre intalniri interpersonale care se lasa cu…de toate. 
Dragoste, viata, moarte, umor si…cateva lacrimi. 
 
  Interviul de azi ii este dedicat tinerei si talentatei actrite a Teatrului 
Nottara, Ada Navrot, care ne povesteste despre teatru, in genere, si despre ce 
inseamna pentru ea viitoarea experienta de la Braila.  
 
De ce teatru? 
 
  Am copilarit in Iasi si am amintiri pregnante despre Teatrul National, unde 
mama mea era actrita. Visam, dansam si ma jucam printre catifea, oglinzi si 
culise imense. Asa ca teatrul a fost singura mea optiune…pe care nu o regret. 
Teatrul este un vehicul prin care cunosc oameni, invat despre mine si despre lume. 
 
Ce inseamna pentru dvs, personal si profesional, participarea in cadrul celei 
de-a XII-a editii a Festivalului de Teatru de la Braila si intalnirea cu spatiul 
Teatrului ‘Maria Filotti’ si cu publicul brailean? 
 
  Ma bucur ca joc la Braila. Am participat cu un alt spectacol, cu ani in urma 
si pastrez o amintire placuta. 
 
Pornind de la tema din acest an, ce defineste si cat de importanta considerati 
ca este comedia in spatiul realistico-cultural romanesc? 
 
  Comedia de calitate este un esentiala pentru o viata sociala sanatoasa. 
Oamenii vin la teatru sa se uite la ei insisi, sa fie mai buni si, daca invata ceva 
razand, cu atat mai bine. 
 
De ce sa vina spectatorii sa vizioneze piesa participanta in cadrul festivalului 
din acest an? 
 

“Praf de stele” este o comedie contemporana, care atinge problemele 
afective ale oamenilor de varste diferite. Are mare succes la Bucuresti. La femei, 
mai ales. Se spun adevaruri despre viata, cu zambetul pe buze si cu multa inocenta 
si inteligenta. 
 
Cel mai important obiectiv de atins in viitor?  
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  Pentru viitor imi doresc proiecte valoroase, cu mare succes si vibratie la 
public. 
Va multumesc si va doresc un festival reusit, in raport direct cu energia cifrei 
12.??? 
 
 
 

 
 

Sursa: Star-Gossip 
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12. Sursa Zilei  
din data de 17 Septembrie 2018, ora 14:59 
http://www.sursazilei.ro/praf-de-stele-in-premiera-la-teatrul-
nottara/ 
 

 
 
„PRAF DE STELE”, ÎN PREMIERĂ LA TEATRUL NOTTARA 

 

 
 

Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Praf de stele de Norm 
Foster, montare semnată de Lucian Sabados. Reprezentația va avea loc joi, 20 
septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție fac 
parte: Ada Navrot, Luminița Erga,Diana Roman, Alexandru Jitea, 
scenografia este semnată de Vladimir Turturică, iar coregrafia îi aparține Ioanei 
Marchidan. 
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Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi… câteva lacrimi. 

 
„Piesa este extrem de amuzantă, profund emoţionantă şi tulburător de 

romantică.” – Mississauga News, 1997 
 
„Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 

ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de față, Here on the Flight Path /Praf de 
stele de Norm Foster, m-a cucerit ideea topirii celor trei povești/felii de viață într-
una singură, cea a nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, 
fie voit, fie involuntar, ne lăsăm purtați (manipulați) de ținte ori false, ori 
neesențiale, în detrimentul naturaleții și al lucrurilor temeinice. 

 
Oportunitatea unei vecinătăți de apartamente, într-un bloc oarecare, de pe 

o stradă oarecare, într-un oraș oarecare, mediată mai ales de comunicarea dintre 
cele două balcoane, devine pentru autor terenul propice de construcție a trei 
(perfect…) posibile povești de comunicare umană. Cele trei femei care se perindă 
în povestea noastră, în fața Lui, a bărbatului matur, aflat în plină criză de 
comunicare, după un divorț frustrant, sunt total diferite ca profesie, condiție 
socială, situație familială și, mai ales, ca premisă de relație pentru John.  

 
Spațiul propus de Teatrul Nottara este cel de studio. Este cel mai potrivit 

cadru pentru a pune în scenă o asemenea felie de viață. Apropierea spectatorului 
de actor creează  dorita și necesara intimitate, propunând un cadru de dialog 
extrem de fecund și profitabil. 
 

Construcția textului, sub o formă camerală, în conjuncție cu spațiul de joc 
și, mai ales, înnobilată de o distribuție de mare rafinament, respectiv: Alexandru 
Jitea – John, Luminița Erga – Fay, Diana Roman – Angel și Ada Navrot – Gwen, 
compun un cvartet actoricesc și uman extrem de potrivit și stimulativ pentru 
regizor.  

 
Un alt ingredient foarte necesar și exersat în lucrul cu spațiul intim este 

scenografia, respectiv scenograful Vladimir Turturica, un expert al 
minimalismului și expresivului din spațiul teatral românesc. Semnele decorului și 
ale costumului sunt clar subsumate unei organicități a poveștii, astfel că acestor 
eroi-neeroi le corespunde o lume obiectuală aparent banală. Semnul final este, 
însă, cel al unei umanități obosite, în criză, dar care nu a depus armele. 
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În aceste condiții, regizorului nu-i mai rămâne decât să orchestreze acest 
limpede și luminos material, cu grija detaliului uman, cu preocuparea desfacerii 
până la esență a relațiilor umane, de propunere a unor situații teatrale și umane 
ofertante pentru actori și limpezi pentru public, să investigheze aceste fișe de 
personaje pe verticala lor… și încă alte multe atitudini și alegeri estetice!” Lucian 
Sabados 

 
Norm Foster este dramaturgul ale cărui piese s-au montat cel mai mult în 

Canada, în ultimii 20 de ani. În medie, textele sale au fost reprezentate anual de 
150 de ori. Foster a devenit astfel, de departe, dramaturgul cu cel mai mare succes 
din istoria ţării sale. 

 
S-a născut la Newmarket, Ontario, în 1949. A absolvit West Hill Collegiate 

Institute şi, apoi, a urmat secţia de Arte, Radio şi Televiziune, la Centennial 
College din Toronto şi Confederation College din Thunder Bay. După terminarea 
studiilor, a urmat o carieră de 25 de ani în radio, care avea să îl poarte la Kingston 
şi apoi la Fredericton, capitala regiunii New Brunswick. Aici şi-a făcut Foster 
debutul în teatru, în 1980. 

 
Norm Foster, autor popular și prolific, este regele comediei canadiene. A 

scris peste 50 de piese, aşa că în fiecare seară undeva, în Canada, se joacă una 
dintre ele. Dar interesul pentru textele sale nu este doar unul local, ele sunt 
montate peste tot în lume. 

 
Prima sa piesă, Sinners (Păcătoşii), a fost montată la Teatrul New 

Brunswick, de către Malcolm Black, care avea să regizeze şi următorul text al lui 
Foster, The Melville Boys (Băieţii din Melville). Acesta s-a jucat peste tot în 
Canada şi SUA, inclusiv pe Broadway, şi a devenit creaţia reprezentativă a lui 
Foster, care l-a impus în teatrul canadian. De atunci, el a ajuns autorul unei 
remarcabile serii: peste 55 de piese, printre care The Affections of May 
(Sentimentele lui May), textul cel mai des reprezentat în Canada. 
 

Piesele lui Foster sunt recunoscute pentru umor, dar nu sunt lipsite nici de 
momente de gravitate. „Sunt mai mulţumit dacă reuşesc să scriu un text care să 
facă publicul şi să râdă, şi să simtă o uşoară strângere de inimă. E distractiv să 
scriu farse, dar textele care ating şi inima, nu doar simţul comic al publicului, îmi 
aduc cele mai mari satisfacţii.” 

 
Norm Foster nu se limitează doar la cariera de dramaturg. Adesea, el apare 

pe scenă şi ca actor. 
 

Întrebat care este tema generală a pieselor sale, Foster spune: „Cred că ele 
vorbesc despre oameni obişnuiţi, care încearcă să-şi trăiască viaţa. Nu încerc să-i 
dau lecţii publicului sau să-i transmit vreun mesaj profund, fiindcă nu cred că am 
pregătirea necesară pentru aşa ceva. Încerc doar să fac oamenii să se simtă puţin 



 22 

mai bine în lumea asta, ceea ce nu e deloc uşor”.  În 2016, a fost decorat, devenind 
Ofiţer al Ordinului Canadei. 

 
„Unul dintre blestemele vieţii de dramaturg este că nu eşti niciodată 

mulţumit de produsul tău finit.” – Norm Foster. 
 
 
 

 
 

Sursa: sursazilei.ro 
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13. Ziua News  
din data de 17 Septembrie 2018, ora 15:00 
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/praf-de-stele-in-premiera-
la-teatrul-nottara-1007384 
 

 
 

 
 
 
„PRAF DE STELE”, ÎN PREMIERĂ LA TEATRUL NOTTARA 

 
Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Praf de stele de Norm 

Foster, montare semnată de Lucian Sabados. Reprezentația va avea loc joi, 20 
septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție fac 
parte: Ada Navrot, Luminița Erga,Diana Roman, Alexandru Jitea, 
scenografia este semnată de Vladimir Turturică, iar coregrafia îi aparține Ioanei 
Marchidan. 
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Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi… câteva lacrimi. 

 
„Piesa este extrem de amuzantă, profund emoţionantă şi tulburător de 

romantică.” – Mississauga News, 1997 
 
„Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 

ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de față, Here on the Flight Path /Praf de 
stele de Norm Foster, m-a cucerit ideea topirii celor trei povești/felii de viață într-
una singură, cea a nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, 
fie voit, fie involuntar, ne lăsăm purtați (manipulați) de ținte ori false, ori 
neesențiale, în detrimentul naturaleții și al lucrurilor temeinice. 

 
Oportunitatea unei vecinătăți de apartamente, într-un bloc oarecare, de pe 

o stradă oarecare, într-un oraș oarecare, mediată mai ales de comunicarea dintre 
cele două balcoane, devine pentru autor terenul propice de construcție a trei 
(perfect…) posibile povești de comunicare umană. Cele trei femei care se perindă 
în povestea noastră, în fața Lui, a bărbatului matur, aflat în plină criză de 
comunicare, după un divorț frustrant, sunt total diferite ca profesie, condiție 
socială, situație familială și, mai ales, ca premisă de relație pentru John.  

 
Spațiul propus de Teatrul Nottara este cel de studio. Este cel mai potrivit 

cadru pentru a pune în scenă o asemenea felie de viață. Apropierea spectatorului 
de actor creează  dorita și necesara intimitate, propunând un cadru de dialog 
extrem de fecund și profitabil. 
 

Construcția textului, sub o formă camerală, în conjuncție cu spațiul de joc 
și, mai ales, înnobilată de o distribuție de mare rafinament, respectiv: Alexandru 
Jitea – John, Luminița Erga – Fay, Diana Roman – Angel și Ada Navrot – Gwen, 
compun un cvartet actoricesc și uman extrem de potrivit și stimulativ pentru 
regizor.  

 
Un alt ingredient foarte necesar și exersat în lucrul cu spațiul intim este 

scenografia, respectiv scenograful Vladimir Turturica, un expert al 
minimalismului și expresivului din spațiul teatral românesc. Semnele decorului și 
ale costumului sunt clar subsumate unei organicități a poveștii, astfel că acestor 
eroi-neeroi le corespunde o lume obiectuală aparent banală. Semnul final este, 
însă, cel al unei umanități obosite, în criză, dar care nu a depus armele. 
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În aceste condiții, regizorului nu-i mai rămâne decât să orchestreze acest 
limpede și luminos material, cu grija detaliului uman, cu preocuparea desfacerii 
până la esență a relațiilor umane, de propunere a unor situații teatrale și umane 
ofertante pentru actori și limpezi pentru public, să investigheze aceste fișe de 
personaje pe verticala lor… și încă alte multe atitudini și alegeri estetice!” Lucian 
Sabados 

 
Norm Foster este dramaturgul ale cărui piese s-au montat cel mai mult în 

Canada, în ultimii 20 de ani. În medie, textele sale au fost reprezentate anual de 
150 de ori. Foster a devenit astfel, de departe, dramaturgul cu cel mai mare succes 
din istoria ţării sale. 

 
S-a născut la Newmarket, Ontario, în 1949. A absolvit West Hill Collegiate 

Institute şi, apoi, a urmat secţia de Arte, Radio şi Televiziune, la Centennial 
College din Toronto şi Confederation College din Thunder Bay. După terminarea 
studiilor, a urmat o carieră de 25 de ani în radio, care avea să îl poarte la Kingston 
şi apoi la Fredericton, capitala regiunii New Brunswick. Aici şi-a făcut Foster 
debutul în teatru, în 1980. 

 
Norm Foster, autor popular și prolific, este regele comediei canadiene. A 

scris peste 50 de piese, aşa că în fiecare seară undeva, în Canada, se joacă una 
dintre ele. Dar interesul pentru textele sale nu este doar unul local, ele sunt 
montate peste tot în lume. 

 
Prima sa piesă, Sinners (Păcătoşii), a fost montată la Teatrul New 

Brunswick, de către Malcolm Black, care avea să regizeze şi următorul text al lui 
Foster, The Melville Boys (Băieţii din Melville). Acesta s-a jucat peste tot în 
Canada şi SUA, inclusiv pe Broadway, şi a devenit creaţia reprezentativă a lui 
Foster, care l-a impus în teatrul canadian. De atunci, el a ajuns autorul unei 
remarcabile serii: peste 55 de piese, printre care The Affections of May 
(Sentimentele lui May), textul cel mai des reprezentat în Canada. 
 

Piesele lui Foster sunt recunoscute pentru umor, dar nu sunt lipsite nici de 
momente de gravitate. „Sunt mai mulţumit dacă reuşesc să scriu un text care să 
facă publicul şi să râdă, şi să simtă o uşoară strângere de inimă. E distractiv să 
scriu farse, dar textele care ating şi inima, nu doar simţul comic al publicului, îmi 
aduc cele mai mari satisfacţii.” 

 
Norm Foster nu se limitează doar la cariera de dramaturg. Adesea, el apare 

pe scenă şi ca actor. 
 

Întrebat care este tema generală a pieselor sale, Foster spune: „Cred că ele 
vorbesc despre oameni obişnuiţi, care încearcă să-şi trăiască viaţa. Nu încerc să-i 
dau lecţii publicului sau să-i transmit vreun mesaj profund, fiindcă nu cred că am 
pregătirea necesară pentru aşa ceva. Încerc doar să fac oamenii să se simtă puţin 
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mai bine în lumea asta, ceea ce nu e deloc uşor”.  În 2016, a fost decorat, devenind 
Ofiţer al Ordinului Canadei. 

 
„Unul dintre blestemele vieţii de dramaturg este că nu eşti niciodată 

mulţumit de produsul tău finit.” – Norm Foster. 
 
 
 

 
 

Sursa: sursazilei.ro 
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14. România Liberă 
din data de 18 Septembrie 2018, ora 09:22 
https://romanialibera.ro/cultura/praf-de-stele-in-premiera-la-teatrul-
nottara-752681 
 

 

Praf de stele, în premieră, la Teatrul Nottara 

Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Praf de stele de Norm 
Foster, montare semnată de Lucian Sabados. Reprezentația va avea loc joi, 20 
septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție fac 
parte: Ada Navrot, Luminița Erga,Diana Roman, Alexandru Jitea, 
scenografia este semnată de Vladimir Turturică, iar coregrafia îi aparține Ioanei 
Marchidan. 

Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi... câteva lacrimi. 

„Piesa este extrem de amuzantă, profund emoţionantă şi tulburător de 
romantică.” – Mississauga News, 1997 
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 „Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 
ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de față, Here on the Flight Path /Praf de 
stele de Norm Foster, m-a cucerit ideea topirii celor trei povești/felii de viață într-
una singură, cea a nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, 
fie voit, fie involuntar, ne lăsăm purtați (manipulați) de ținte ori false, ori 
neesențiale, în detrimentul naturaleții și al lucrurilor temeinice. 

Oportunitatea unei vecinătăți de apartamente, într-un bloc oarecare, de pe 
o stradă oarecare, într-un oraș oarecare, mediată mai ales de comunicarea dintre 
cele două balcoane, devine pentru autor terenul propice de construcție a trei 
(perfect...) posibile povești de comunicare umană. Cele trei femei care se perindă 
în povestea noastră, în fața Lui, a bărbatului matur, aflat în plină criză de 
comunicare, după un divorț frustrant, sunt total diferite ca profesie, condiție 
socială, situație familială și, mai ales, ca premisă de relație pentru John.  

Spațiul propus de Teatrul Nottara este cel de studio. Este cel mai potrivit 
cadru pentru a pune în scenă o asemenea felie de viață. Apropierea spectatorului 
de actor creează  dorita și necesara intimitate, propunând un cadru de dialog 
extrem de fecund și profitabil. 

Construcția textului, sub o formă camerală, în conjuncție cu spațiul de joc 
și, mai ales, înnobilată de o distribuție de mare rafinament, respectiv: Alexandru 
Jitea – John, Luminița Erga – Fay, Diana Roman – Angel și Ada Navrot – Gwen, 
compun un cvartet actoricesc și uman extrem de potrivit și stimulativ pentru 
regizor.  

Un alt ingredient foarte necesar și exersat în lucrul cu spațiul intim este 
scenografia, respectiv scenograful Vladimir Turturica, un expert al 
minimalismului și expresivului din spațiul teatral românesc. Semnele decorului și 
ale costumului sunt clar subsumate unei organicități a poveștii, astfel că acestor 
eroi-neeroi le corespunde o lume obiectuală aparent banală. Semnul final este, 
însă, cel al unei umanități obosite, în criză, dar care nu a depus armele. 

 În aceste condiții, regizorului nu-i mai rămâne decât să orchestreze acest 
limpede și luminos material, cu grija detaliului uman, cu preocuparea desfacerii 
până la esență a relațiilor umane, de propunere a unor situații teatrale și umane 
ofertante pentru actori și limpezi pentru public, să investigheze aceste fișe de 
personaje pe verticala lor... și încă alte multe atitudini și alegeri estetice!” Lucian 
Sabados 
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 Norm Foster este dramaturgul ale cărui piese s-au montat cel mai mult în 
Canada, în ultimii 20 de ani. În medie, textele sale au fost reprezentate anual de 
150 de ori. Foster a devenit astfel, de departe, dramaturgul cu cel mai mare succes 
din istoria ţării sale. 

S-a născut la Newmarket, Ontario, în 1949. A absolvit West Hill Collegiate 
Institute şi, apoi, a urmat secţia de Arte, Radio şi Televiziune, la Centennial 
College din Toronto şi Confederation College din Thunder Bay. După terminarea 
studiilor, a urmat o carieră de 25 de ani în radio, care avea să îl poarte la Kingston 
şi apoi la Fredericton, capitala regiunii New Brunswick. Aici şi-a făcut Foster 
debutul în teatru, în 1980. 

Norm Foster, autor popular și prolific, este regele comediei canadiene. A 
scris peste 50 de piese, aşa că în fiecare seară undeva, în Canada, se joacă una 
dintre ele. Dar interesul pentru textele sale nu este doar unul local, ele sunt 
montate peste tot în lume. 

Prima sa piesă, Sinners (Păcătoşii), a fost montată la Teatrul New 
Brunswick, de către Malcolm Black, care avea să regizeze şi următorul text al lui 
Foster, The Melville Boys (Băieţii din Melville). Acesta s-a jucat peste tot în 
Canada şi SUA, inclusiv pe Broadway, şi a devenit creaţia reprezentativă a lui 
Foster, care l-a impus în teatrul canadian. De atunci, el a ajuns autorul unei 
remarcabile serii: peste 55 de piese, printre care The Affections of May 
(Sentimentele lui May), textul cel mai des reprezentat în Canada. 

Piesele lui Foster sunt recunoscute pentru umor, dar nu sunt lipsite nici de 
momente de gravitate. „Sunt mai mulţumit dacă reuşesc să scriu un text care să 
facă publicul şi să râdă, şi să simtă o uşoară strângere de inimă. E distractiv să 
scriu farse, dar textele care ating şi inima, nu doar simţul comic al publicului, îmi 
aduc cele mai mari satisfacţii.” 

Norm Foster nu se limitează doar la cariera de dramaturg. Adesea, el apare 
pe scenă şi ca actor. 
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Întrebat care este tema generală a pieselor sale, Foster spune: „Cred că ele 
vorbesc despre oameni obişnuiţi, care încearcă să-şi trăiască viaţa. Nu încerc să-i 
dau lecţii publicului sau să-i transmit vreun mesaj profund, fiindcă nu cred că am 
pregătirea necesară pentru aşa ceva. Încerc doar să fac oamenii să se simtă puţin 
mai bine în lumea asta, ceea ce nu e deloc uşor”.  În 2016, a fost decorat, devenind 
Ofiţer al Ordinului Canadei. 

„Unul dintre blestemele vieţii de dramaturg este că nu eşti niciodată 
mulţumit de produsul tău finit.” – Norm Foster. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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15. Cotidianul 
din data de 18 Septembrie 2018, ora 09:22 
https://www.cotidianul.ro/praf-de-stele-in-premiera-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Praf de stele, în premieră, la Teatrul Nottara 

  Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Praf de stele de Norm 
Foster, montare semnată de Lucian Sabados. 

Reprezentația va avea loc joi, 20 septembrie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. Din distribuție fac parte: Ada Navrot, Luminița Erga,Diana 
Roman, Alexandru Jitea, scenografia este semnată de Vladimir Turturica, iar 
coregrafia îi aparține Ioanei Marchidan. 

Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi… câteva lacrimi. 
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„Piesa este extrem de amuzantă, profund emoţionantă şi tulburător de 
romantică.” – Mississauga News, 1997 

„Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 
ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de față, Here on the Flight Path /Praf de 
stele de Norm Foster, m-a cucerit ideea topirii celor trei povești/feliide viață într-
una singură, cea a nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, 
fie voit, fie involuntar, ne lăsăm purtați (manipulați) de ținte ori false, ori 
neesențiale, în detrimentul naturaleții și al lucrurilor temeinice. 

Oportunitatea unei vecinătăți de apartamente, într-un bloc oarecare, de pe 
o stradă oarecare, într-un oraș oarecare, mediată mai ales de comunicarea dintre 
cele două balcoane, devine pentru autor terenul propice de construcție a trei 
(perfect…) posibile povești de comunicare umană. Cele trei femei care se perindă 
în povestea noastră, în fața Lui, a bărbatului matur, aflat în plină criză de 
comunicare, după un divorț frustrant, sunt total diferite ca profesie, condiție 
socială, situație familială și, mai ales, ca premisă de relație pentru John. 

Spațiul propus de Teatrul Nottara este cel de studio. Este cel mai potrivit 
cadru pentru a pune în scenă o asemenea felie de viață. Apropierea spectatorului 
de actor creează  dorita și necesara intimitate, propunând un cadru de dialog 
extrem de fecund și profitabil. 

Construcția textului, sub o formă camerală, în conjuncție cu spațiul de joc 
și, mai ales, înnobilată de o distribuție de mare rafinament, respectiv: Alexandru 
Jitea – John, Luminița Erga – Fay, Diana Roman – Angel și Ada Navrot – 
Gwen, compun un cvartet actoricesc și uman extrem de potrivit și stimulativ 
pentru regizor. 

 
Praf de stele. Diana Roman, Alex Jitea 

Un alt ingredient foarte necesar și exersat în lucrul cu spațiul intim este 
scenografia, respectiv scenograful Vladimir Turturica, un expert al 
minimalismului și expresivului din spațiul teatral românesc. Semnele decorului și 
ale costumului sunt clar subsumate unei organicități a poveștii, astfel că acestor 
eroi-neeroi le corespunde o lume obiectuală aparent banală. Semnul final este, 
însă, cel al unei umanități obosite, în criză, dar care nu a depus armele. 
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În aceste condiții, regizorului nu-i mai rămâne decât să orchestreze acest 
limpede și luminos material, cu grija detaliului uman, cu preocuparea desfacerii 
până la esență a relațiilor umane, de propunere a unor situații teatrale și umane 
ofertante pentru actori și limpezi pentru public, să investigheze aceste fișe de 
personaje pe verticala lor… și încă alte multe atitudini și alegeri estetice!” 
(Lucian Sabados) 

  

 
Praf de stele. Ada Navrot, Alex Jitea 

Norm Foster este dramaturgul ale cărui piese s-au montat cel mai mult în 
Canada, în ultimii 20 de ani. În medie, textele sale au fost reprezentate anual de 
150 de ori. Foster a devenit astfel, de departe, dramaturgul cu cel mai mare succes 
din istoria ţării sale. S-a născut la Newmarket, Ontario, în 1949. A absolvit West 
Hill Collegiate Institute şi, apoi, a urmat secţia de Arte, Radio şi Televiziune, la 
Centennial College din Toronto şi Confederation College din Thunder Bay. După 
terminarea studiilor, a urmat o carieră de 25 de ani în radio, care avea să îl poarte 
la Kingston şi apoi la Fredericton, capitala regiunii New Brunswick. Aici şi-a 
făcut Foster debutul în teatru, în 1980. 

Norm Foster, autor popular și prolific, este regele comediei canadiene. A 
scris peste 50 de piese, aşa că în fiecare seară undeva, în Canada, se joacă una 
dintre ele. Dar interesul pentru textele sale nu este doar unul local, ele sunt 
montate peste tot în lume. 

Prima sa piesă, Sinners (Păcătoşii), a fost montată la Teatrul New 
Brunswick, de către Malcolm Black, care avea să regizeze şi următorul text al lui 
Foster, The Melville Boys (Băieţii din Melville). Acesta s-a jucat peste tot în 
Canada şi SUA, inclusiv pe Broadway, şi a devenit creaţia reprezentativă a lui 
Foster, care l-a impus în teatrul canadian. De atunci, el a ajuns autorul unei 
remarcabile serii: peste 55 de piese, printre care The Affections of May 
(Sentimentele lui May), textul cel mai des reprezentat în Canada. 

Piesele lui Foster sunt recunoscute pentru umor, dar nu sunt lipsite nici de 
momente de gravitate. „Sunt mai mulţumit dacă reuşesc să scriu un text care să 
facă publicul şi să râdă, şi să simtă o uşoară strângere de inimă. E distractiv să 
scriu farse, dar textele care ating şi inima, nu doar simţul comic al publicului, îmi 
aduc cele mai mari satisfacţii.” 
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Norm Foster nu se limitează doar la cariera de dramaturg. Adesea, el apare pe 
scenă şi ca actor. 

Întrebat care este tema generală a pieselor sale, Foster spune: „Cred că ele 
vorbesc despre oameni obişnuiţi, care încearcă să-şi trăiască viaţa. Nu încerc să-i 
dau lecţii publicului sau să-i transmit vreun mesaj profund, fiindcă nu cred că am 
pregătirea necesară pentru aşa ceva. Încerc doar să fac oamenii să se simtă puţin 
mai bine în lumea asta, ceea ce nu e deloc uşor”.  În 2016, a fost decorat, devenind 
Ofiţer al Ordinului Canadei. 

  

„Unul dintre blestemele vieţii de dramaturg este că nu eşti niciodată 
mulţumit de produsul tău finit.” – Norm Foster. 

 

de: Magdalena Popa Buluc 
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16. Yorick.ro 
din data de 18 Septembrie 2018 
https://yorick.ro/praf-de-stele-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

„Praf de stele” la Teatrul Nottara 

 

Premiera spectacolului „Praf de stele” de Norm Foster, montare semnată de 
Lucian Sabados, va avea loc la Teatrul Nottara,  joi, 20 septembrie, de la ora 
19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție fac parte: Ada Navrot, Luminița 
Erga, Diana Roman, Alexandru Jitea, scenografia este semnată de Vladimir 
Turturica, iar coregrafia îi aparține Ioanei Marchidan. 

Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
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care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi… câteva lacrimi. 

„Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 
ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de față, Praf de stele de Norm Foster, m-
a cucerit ideea topirii celor trei povești/felii de viață într-una singură, cea a nevoii 
de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, fie voit, fie involuntar, ne 
lăsăm purtați (manipulați) de ținte ori false, ori neesențiale, în detrimentul 
naturaleții și al lucrurilor temeinice”, a declarat Lucian Sabados. „Oportunitatea 
unei vecinătăți de apartamente, într-un bloc oarecare, de pe o stradă oarecare, într-
un oraș oarecare, mediată mai ales de comunicarea dintre cele două balcoane, 
devine pentru autor terenul propice de construcție a trei (perfect…) posibile 
povești de comunicare umană. Cele trei femei care se perindă în povestea noastră, 
în fața Lui, a bărbatului matur, aflat în plină criză de comunicare, după un divorț 
frustrant, sunt total diferite ca profesie, condiție socială, situație familială și, mai 
ales, ca premisă de relație pentru John.” 

Norm Foster este dramaturgul ale cărui piese s-au montat cel mai mult în 
Canada, în ultimii 20 de ani. În medie, textele sale au fost reprezentate anual de 
150 de ori. Foster a devenit astfel, de departe, dramaturgul cu cel mai mare succes 
din istoria ţării sale. Autor popular și prolific, este regele comediei canadiene. A 
scris peste 50 de piese, aşa că în fiecare seară undeva, în Canada, se joacă una 
dintre ele. Dar interesul pentru textele sale nu este doar unul local, ele sunt 
montate peste tot în lume. Piesele lui Foster sunt recunoscute pentru umor, dar nu 
sunt lipsite nici de momente de gravitate. „Sunt mai mulţumit dacă reuşesc să 
scriu un text care să facă publicul şi să râdă, şi să simtă o uşoară strângere de 
inimă. E distractiv să scriu farse, dar textele care ating şi inima, nu doar simţul 
comic al publicului, îmi aduc cele mai mari satisfacţii.” 

 

Sursa:Yorick.ro 
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17. Academia Cațavencu  
din data de 18 Septembrie 2018 
http://www.academiacatavencu.info/cultura/praf-de-stele--in-
premiera--la-teatrul-nottara-41201 
 

 
 

Praf de stele, în premieră, la Teatrul Nottara 

 

 

Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Praf de stele de Norm Foster, 
montare semnată de Lucian Sabados. Reprezentația va avea loc joi, 20 
septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție fac 
parte: Ada Navrot, Luminița Erga, Diana Roman, Alexandru Jitea, 
scenografia este semnată de Vladimir Turturica, iar coregrafia îi aparține 
Ioanei Marchidan. 
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Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi… câteva lacrimi. 

  

„Piesa este extrem de amuzantă, profund emoţionantă şi tulburător de romantică.” 
– Mississauga News, 1997 

„Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 
ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de față, Here on the Flight Path /Praf de 
stele de Norm Foster, m-a cucerit ideea topirii celor trei povești/felii de viață într-
una singură, cea a nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, 
fie voit, fie involuntar, ne lăsăm purtați (manipulați) de ținte ori false, ori 
neesențiale, în detrimentul naturaleții și al lucrurilor temeinice. 

                Oportunitatea unei vecinătăți de apartamente, într-un bloc oarecare, de 
pe o stradă oarecare, într-un oraș oarecare, mediată mai ales de comunicarea dintre 
cele două balcoane, devine pentru autor terenul propice de construcție a trei 
(perfect…) posibile povești de comunicare umană. Cele trei femei care se perindă 
în povestea noastră, în fața Lui, a bărbatului matur, aflat în plină criză de 
comunicare, după un divorț frustrant, sunt total diferite ca profesie, condiție 
socială, situație familială și, mai ales, ca premisă de relație pentru John.  

Spațiul propus de Teatrul Nottara este cel de studio. Este cel mai potrivit cadru 
pentru a pune în scenă o asemenea felie de viață. Apropierea spectatorului de actor 
creează  dorita și necesara intimitate, propunând un cadru de dialog extrem de 
fecund și profitabil. 

            Construcția textului, sub o formă camerală, în conjuncție cu spațiul de joc 
și, mai ales, înnobilată de o distribuție de mare rafinament, respectiv: Alexandru 
Jitea – John, Luminița Erga – Fay, Diana Roman – Angel și Ada Navrot – Gwen, 
compun un cvartet actoricesc și uman extrem de potrivit și stimulativ pentru 
regizor.  

           Un alt ingredient foarte necesar și exersat în lucrul cu spațiul intim este 
scenografia, respectiv scenograful Vladimir Turturica, un expert al 
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minimalismului și expresivului din spațiul teatral românesc. Semnele decorului și 
ale costumului sunt clar subsumate unei organicități a poveștii, astfel că acestor 
eroi-neeroi le corespunde o lume obiectuală aparent banală. Semnul final este, 
însă, cel al unei umanități obosite, în criză, dar care nu a depus armele. 

                 În aceste condiții, regizorului nu-i mai rămâne decât să orchestreze 
acest limpede și luminos material, cu grija detaliului uman, cu preocuparea 
desfacerii până la esență a relațiilor umane, de propunere a unor situații teatrale și 
umane ofertante pentru actori și limpezi pentru public, să investigheze aceste fișe 
de personaje pe verticala lor… și încă alte multe atitudini și alegeri 
estetice!” Lucian Sabados 

                   Norm Foster este dramaturgul ale cărui piese s-au montat cel mai 
mult în Canada, în ultimii 20 de ani. În medie, textele sale au fost reprezentate 
anual de 150 de ori. Foster a devenit astfel, de departe, dramaturgul cu cel mai 
mare succes din istoria ţării sale. 

S-a născut la Newmarket, Ontario, în 1949. A absolvit West Hill Collegiate 
Institute şi, apoi, a urmat secţia de Arte, Radio şi Televiziune, la Centennial 
College din Toronto şi Confederation College din Thunder Bay. După terminarea 
studiilor, a urmat o carieră de 25 de ani în radio, care avea să îl poarte la Kingston 
şi apoi la Fredericton, capitala regiunii New Brunswick. Aici şi-a făcut Foster 
debutul în teatru, în 1980. 

                Norm Foster, autor popular și prolific, este regele comediei canadiene. 
A scris peste 50 de piese, aşa că în fiecare seară undeva, în Canada, se joacă una 
dintre ele. Dar interesul pentru textele sale nu este doar unul local, ele sunt 
montate peste tot în lume. 

Prima sa piesă, Sinners (Păcătoşii), a fost montată la Teatrul New 
Brunswick, de către Malcolm Black, care avea să regizeze şi următorul text al lui 
Foster, The Melville Boys (Băieţii din Melville). Acesta s-a jucat peste tot în 
Canada şi SUA, inclusiv pe Broadway, şi a devenit creaţia reprezentativă a lui 
Foster, care l-a impus în teatrul canadian. De atunci, el a ajuns autorul unei 
remarcabile serii: peste 55 de piese, printre care The Affections of May 
(Sentimentele lui May), textul cel mai des reprezentat în Canada. 

               Piesele lui Foster sunt recunoscute pentru umor, dar nu sunt lipsite nici 
de momente de gravitate. „Sunt mai mulţumit dacă reuşesc să scriu un text care 
să facă publicul şi să râdă, şi să simtă o uşoară strângere de inimă. E distractiv să 
scriu farse, dar textele care ating şi inima, nu doar simţul comic al publicului, îmi 
aduc cele mai mari satisfacţii.” 

Norm Foster nu se limitează doar la cariera de dramaturg. Adesea, el apare pe 
scenă şi ca actor. 
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               Întrebat care este tema generală a pieselor sale, Foster spune: „Cred că 
ele vorbesc despre oameni obişnuiţi, care încearcă să-şi trăiască viaţa. Nu încerc 
să-i dau lecţii publicului sau să-i transmit vreun mesaj profund, fiindcă nu cred că 
am pregătirea necesară pentru aşa ceva. Încerc doar să fac oamenii să se simtă 
puţin mai bine în lumea asta, ceea ce nu e deloc uşor”.  În 2016, a fost decorat, 
devenind Ofiţer al Ordinului Canadei. 

  

„Unul dintre blestemele vieţii de dramaturg este că nu eşti niciodată mulţumit de 
produsul tău finit.” – Norm Foster. 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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18. Bebelu.ro 
din data de 18 Septembrie 2018 
http://www.bebelu.ro/praf-de-stele-in-premiera-la-teatrul-
nottara.html 
 

 
 

Praf de stele, în premieră, la Teatrul Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Praf de stele de Norm Foster, 
montare semnată de Lucian Sabados. Reprezentația va avea loc joi, 20 
septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție fac 
parte: Ada Navrot, Luminița Erga, Diana Roman, Alexandru Jitea, 
scenografia este semnată de Vladimir Turturica, iar coregrafia îi aparține 
Ioanei Marchidan. 
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Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi… câteva lacrimi. 

  

„Piesa este extrem de amuzantă, profund emoţionantă şi tulburător de romantică.” 
– Mississauga News, 1997 

„Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 
ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de față, Here on the Flight Path /Praf de 
stele de Norm Foster, m-a cucerit ideea topirii celor trei povești/felii de viață într-
una singură, cea a nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, 
fie voit, fie involuntar, ne lăsăm purtați (manipulați) de ținte ori false, ori 
neesențiale, în detrimentul naturaleții și al lucrurilor temeinice. 

                Oportunitatea unei vecinătăți de apartamente, într-un bloc oarecare, de 
pe o stradă oarecare, într-un oraș oarecare, mediată mai ales de comunicarea dintre 
cele două balcoane, devine pentru autor terenul propice de construcție a trei 
(perfect…) posibile povești de comunicare umană. Cele trei femei care se perindă 
în povestea noastră, în fața Lui, a bărbatului matur, aflat în plină criză de 
comunicare, după un divorț frustrant, sunt total diferite ca profesie, condiție 
socială, situație familială și, mai ales, ca premisă de relație pentru John.  

Spațiul propus de Teatrul Nottara este cel de studio. Este cel mai potrivit cadru 
pentru a pune în scenă o asemenea felie de viață. Apropierea spectatorului de actor 
creează  dorita și necesara intimitate, propunând un cadru de dialog extrem de 
fecund și profitabil. 

            Construcția textului, sub o formă camerală, în conjuncție cu spațiul de joc 
și, mai ales, înnobilată de o distribuție de mare rafinament, respectiv: Alexandru 
Jitea – John, Luminița Erga – Fay, Diana Roman – Angel și Ada Navrot – Gwen, 
compun un cvartet actoricesc și uman extrem de potrivit și stimulativ pentru 
regizor.  

           Un alt ingredient foarte necesar și exersat în lucrul cu spațiul intim este 
scenografia, respectiv scenograful Vladimir Turturica, un expert al 
minimalismului și expresivului din spațiul teatral românesc. Semnele decorului și 
ale costumului sunt clar subsumate unei organicități a poveștii, astfel că acestor 
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eroi-neeroi le corespunde o lume obiectuală aparent banală. Semnul final este, 
însă, cel al unei umanități obosite, în criză, dar care nu a depus armele. 

                 În aceste condiții, regizorului nu-i mai rămâne decât să orchestreze 
acest limpede și luminos material, cu grija detaliului uman, cu preocuparea 
desfacerii până la esență a relațiilor umane, de propunere a unor situații teatrale și 
umane ofertante pentru actori și limpezi pentru public, să investigheze aceste fișe 
de personaje pe verticala lor… și încă alte multe atitudini și alegeri 
estetice!” Lucian Sabados 

                   Norm Foster este dramaturgul ale cărui piese s-au montat cel mai 
mult în Canada, în ultimii 20 de ani. În medie, textele sale au fost reprezentate 
anual de 150 de ori. Foster a devenit astfel, de departe, dramaturgul cu cel mai 
mare succes din istoria ţării sale. 

S-a născut la Newmarket, Ontario, în 1949. A absolvit West Hill Collegiate 
Institute şi, apoi, a urmat secţia de Arte, Radio şi Televiziune, la Centennial 
College din Toronto şi Confederation College din Thunder Bay. După terminarea 
studiilor, a urmat o carieră de 25 de ani în radio, care avea să îl poarte la Kingston 
şi apoi la Fredericton, capitala regiunii New Brunswick. Aici şi-a făcut Foster 
debutul în teatru, în 1980. 

                Norm Foster, autor popular și prolific, este regele comediei canadiene. 
A scris peste 50 de piese, aşa că în fiecare seară undeva, în Canada, se joacă una 
dintre ele. Dar interesul pentru textele sale nu este doar unul local, ele sunt 
montate peste tot în lume. 

Prima sa piesă, Sinners (Păcătoşii), a fost montată la Teatrul New 
Brunswick, de către Malcolm Black, care avea să regizeze şi următorul text al lui 
Foster, The Melville Boys (Băieţii din Melville). Acesta s-a jucat peste tot în 
Canada şi SUA, inclusiv pe Broadway, şi a devenit creaţia reprezentativă a lui 
Foster, care l-a impus în teatrul canadian. De atunci, el a ajuns autorul unei 
remarcabile serii: peste 55 de piese, printre care The Affections of May 
(Sentimentele lui May), textul cel mai des reprezentat în Canada. 

               Piesele lui Foster sunt recunoscute pentru umor, dar nu sunt lipsite nici 
de momente de gravitate. „Sunt mai mulţumit dacă reuşesc să scriu un text care 
să facă publicul şi să râdă, şi să simtă o uşoară strângere de inimă. E distractiv să 
scriu farse, dar textele care ating şi inima, nu doar simţul comic al publicului, îmi 
aduc cele mai mari satisfacţii.” 

Norm Foster nu se limitează doar la cariera de dramaturg. Adesea, el apare pe 
scenă şi ca actor. 
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               Întrebat care este tema generală a pieselor sale, Foster spune: „Cred că 
ele vorbesc despre oameni obişnuiţi, care încearcă să-şi trăiască viaţa. Nu încerc 
să-i dau lecţii publicului sau să-i transmit vreun mesaj profund, fiindcă nu cred că 
am pregătirea necesară pentru aşa ceva. Încerc doar să fac oamenii să se simtă 
puţin mai bine în lumea asta, ceea ce nu e deloc uşor”.  În 2016, a fost decorat, 
devenind Ofiţer al Ordinului Canadei. 

  

„Unul dintre blestemele vieţii de dramaturg este că nu eşti niciodată mulţumit de 
produsul tău finit.” – Norm Foster. 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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19. Casamea.ro 
din data de 18 Septembrie 2018 
http://casamea.ro/lifestyle/noutati/altele/praf-de-stele--in-premiera-
-la-teatrul-nottara-19964 
 

 
 

Praf de stele, în premieră, la Teatrul Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Praf de stele de Norm Foster, 
montare semnată de Lucian Sabados. Reprezentația va avea loc joi, 20 
septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție fac 
parte: Ada Navrot, Luminița Erga, Diana Roman, Alexandru Jitea, 
scenografia este semnată de Vladimir Turturica, iar coregrafia îi aparține 
Ioanei Marchidan. 
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Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare 
oraş. Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, 
care îi devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, 
dar îşi petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi… câteva lacrimi. 

  

„Piesa este extrem de amuzantă, profund emoţionantă şi tulburător de romantică.” 
– Mississauga News, 1997 

„Alegerea unui text teatral este, în sine, un act artistic care se cere a fi, 
ulterior, validat de decizia unei căi de abordare, dintre multiplele etaje de 
interpretare a acelui text. În cazul piesei de față, Here on the Flight Path /Praf de 
stele de Norm Foster, m-a cucerit ideea topirii celor trei povești/felii de viață într-
una singură, cea a nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, 
fie voit, fie involuntar, ne lăsăm purtați (manipulați) de ținte ori false, ori 
neesențiale, în detrimentul naturaleții și al lucrurilor temeinice. 

                Oportunitatea unei vecinătăți de apartamente, într-un bloc oarecare, de 
pe o stradă oarecare, într-un oraș oarecare, mediată mai ales de comunicarea dintre 
cele două balcoane, devine pentru autor terenul propice de construcție a trei 
(perfect…) posibile povești de comunicare umană. Cele trei femei care se perindă 
în povestea noastră, în fața Lui, a bărbatului matur, aflat în plină criză de 
comunicare, după un divorț frustrant, sunt total diferite ca profesie, condiție 
socială, situație familială și, mai ales, ca premisă de relație pentru John.  

Spațiul propus de Teatrul Nottara este cel de studio. Este cel mai potrivit cadru 
pentru a pune în scenă o asemenea felie de viață. Apropierea spectatorului de actor 
creează  dorita și necesara intimitate, propunând un cadru de dialog extrem de 
fecund și profitabil. 

            Construcția textului, sub o formă camerală, în conjuncție cu spațiul de joc 
și, mai ales, înnobilată de o distribuție de mare rafinament, respectiv: Alexandru 
Jitea – John, Luminița Erga – Fay, Diana Roman – Angel și Ada Navrot – Gwen, 
compun un cvartet actoricesc și uman extrem de potrivit și stimulativ pentru 
regizor.  

           Un alt ingredient foarte necesar și exersat în lucrul cu spațiul intim este 
scenografia, respectiv scenograful Vladimir Turturica, un expert al 
minimalismului și expresivului din spațiul teatral românesc. Semnele decorului și 
ale costumului sunt clar subsumate unei organicități a poveștii, astfel că acestor 
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eroi-neeroi le corespunde o lume obiectuală aparent banală. Semnul final este, 
însă, cel al unei umanități obosite, în criză, dar care nu a depus armele. 

                 În aceste condiții, regizorului nu-i mai rămâne decât să orchestreze 
acest limpede și luminos material, cu grija detaliului uman, cu preocuparea 
desfacerii până la esență a relațiilor umane, de propunere a unor situații teatrale și 
umane ofertante pentru actori și limpezi pentru public, să investigheze aceste fișe 
de personaje pe verticala lor… și încă alte multe atitudini și alegeri 
estetice!” Lucian Sabados 

                   Norm Foster este dramaturgul ale cărui piese s-au montat cel mai 
mult în Canada, în ultimii 20 de ani. În medie, textele sale au fost reprezentate 
anual de 150 de ori. Foster a devenit astfel, de departe, dramaturgul cu cel mai 
mare succes din istoria ţării sale. 

S-a născut la Newmarket, Ontario, în 1949. A absolvit West Hill Collegiate 
Institute şi, apoi, a urmat secţia de Arte, Radio şi Televiziune, la Centennial 
College din Toronto şi Confederation College din Thunder Bay. După terminarea 
studiilor, a urmat o carieră de 25 de ani în radio, care avea să îl poarte la Kingston 
şi apoi la Fredericton, capitala regiunii New Brunswick. Aici şi-a făcut Foster 
debutul în teatru, în 1980. 

                Norm Foster, autor popular și prolific, este regele comediei canadiene. 
A scris peste 50 de piese, aşa că în fiecare seară undeva, în Canada, se joacă una 
dintre ele. Dar interesul pentru textele sale nu este doar unul local, ele sunt 
montate peste tot în lume. 

Prima sa piesă, Sinners (Păcătoşii), a fost montată la Teatrul New 
Brunswick, de către Malcolm Black, care avea să regizeze şi următorul text al lui 
Foster, The Melville Boys (Băieţii din Melville). Acesta s-a jucat peste tot în 
Canada şi SUA, inclusiv pe Broadway, şi a devenit creaţia reprezentativă a lui 
Foster, care l-a impus în teatrul canadian. De atunci, el a ajuns autorul unei 
remarcabile serii: peste 55 de piese, printre care The Affections of May 
(Sentimentele lui May), textul cel mai des reprezentat în Canada. 

               Piesele lui Foster sunt recunoscute pentru umor, dar nu sunt lipsite nici 
de momente de gravitate. „Sunt mai mulţumit dacă reuşesc să scriu un text care 
să facă publicul şi să râdă, şi să simtă o uşoară strângere de inimă. E distractiv să 
scriu farse, dar textele care ating şi inima, nu doar simţul comic al publicului, îmi 
aduc cele mai mari satisfacţii.” 

Norm Foster nu se limitează doar la cariera de dramaturg. Adesea, el apare pe 
scenă şi ca actor. 
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               Întrebat care este tema generală a pieselor sale, Foster spune: „Cred că 
ele vorbesc despre oameni obişnuiţi, care încearcă să-şi trăiască viaţa. Nu încerc 
să-i dau lecţii publicului sau să-i transmit vreun mesaj profund, fiindcă nu cred că 
am pregătirea necesară pentru aşa ceva. Încerc doar să fac oamenii să se simtă 
puţin mai bine în lumea asta, ceea ce nu e deloc uşor”.  În 2016, a fost decorat, 
devenind Ofiţer al Ordinului Canadei. 

  

„Unul dintre blestemele vieţii de dramaturg este că nu eşti niciodată mulţumit de 
produsul tău finit.” – Norm Foster. 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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20. AGERPRES 
din data de 20 Septembrie 2018, ora 08:33 
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/09/20/spectacolul-praf-de-
stele-in-regia-lui-lucian-sabados-in-premiera-la-teatrul-nottara--
178979 
 

 
 

Spectacolul Praf de stele, în regia lui Lucian Sabados, în 
premieră la Nottara 

 
	
Spectacolul "Praf de stele" de Norm Foster, cu o regie semnată de Lucian 
Sabados, va fi prezentat în premieră, joi, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin" a Teatrului Nottara. 
 
Din distribuţie fac parte Ada Navrot, Luminiţa Erga, Diana Roman şi 
Alexandru Jitea, scenografia este semnată de Vladimir Turturică, iar 
coregrafia îi aparţine Ioanei Marchidan. 
 
Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare oraş. 
Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, care îi 
devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, dar îşi 
petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
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soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi... câteva lacrimi, se arată în descrierea spectacolului. 
 
"M-a cucerit ideea topirii celor trei poveşti/felii de viaţă într-una singură, cea a 
nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, fie voit, fie 
involuntar, ne lăsăm purtaţi (manipulaţi) de ţinte ori false, ori neesenţiale, în 
detrimentul naturaleţii şi al lucrurilor temeinice. Oportunitatea unei vecinătăţi de 
apartamente, într-un bloc oarecare, de pe o stradă oarecare, într-un oraş oarecare, 
mediată mai ales de comunicarea dintre cele două balcoane, devine pentru autor 
terenul propice de construcţie a trei (perfect...) posibile poveşti de comunicare 
umană. Cele trei femei care se perindă în povestea noastră, în faţa Lui, a bărbatului 
matur, aflat în plină criză de comunicare, după un divorţ frustrant, sunt 
total diferite ca profesie, condiţie socială, situaţie familială şi, mai ales, ca premisă 
de relaţie pentru John", a declarat regizorul Lucian Sabados, citat în comunicat.  
  
Sursa foto: Teatrul Nottara/Facebook 
 
 
AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: 
Alexandru Cojocaru) 
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21. Știrile pe scurt  
din data de 20 Septembrie 2018, ora 08:33 
http://www.stirilepescurt.ro/spectacolul-praf-de-stele-in-regia-lui-
lucian-sabados-in-premiera-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 
 

Spectacolul Praf de stele, în regia lui Lucian Sabados, în 
premieră la Nottara 

 
	

Spectacolul "Praf de stele" de Norm Foster, cu o regie semnată de Lucian 
Sabados, va fi prezentat în premieră, joi, de la ora 19,30, la Sala "George 
Constantin" a Teatrului Nottara. 
 
Din distribuţie fac parte Ada Navrot, Luminiţa Erga, Diana Roman şi 
Alexandru Jitea, scenografia este semnată de Vladimir Turturică, iar 
coregrafia îi aparţine Ioanei Marchidan. 
 
Acţiunea se petrece pe balcoanele alăturate ale unui bloc dintr-un mare oraş. 
Protagonistul, John Cummings, discută cu trei femei: Fay, Angel şi Gwen, care îi 
devin, succesiv, vecine. John e ziarist şi încearcă să scrie un nou roman, dar îşi 
petrece timpul mai degrabă încercând să le cunoască pe cele trei. Fay este 
prostituată, Angel, o tânără care vrea să devină cântăreaţă, iar Gwen şi-a părăsit 
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soţul şi vrea să înceapă o viaţă nouă. Cu fiecare nouă vecină, viaţa protagonistului 
devine tot mai amuzantă. Discută despre sex, dragoste, viaţă şi moarte, cu mult 
umor şi... câteva lacrimi, se arată în descrierea spectacolului. 
 
"M-a cucerit ideea topirii celor trei poveşti/felii de viaţă într-una singură, cea a 
nevoii de comunicare a noastră, a tuturor, în vremuri în care, fie voit, fie 
involuntar, ne lăsăm purtaţi (manipulaţi) de ţinte ori false, ori neesenţiale, în 
detrimentul naturaleţii şi al lucrurilor temeinice. Oportunitatea unei vecinătăţi de 
apartamente, într-un bloc oarecare, de pe o stradă oarecare, într-un oraş oarecare, 
mediată mai ales de comunicarea dintre cele două balcoane, devine pentru autor 
terenul propice de construcţie a trei (perfect...) posibile poveşti de comunicare 
umană. Cele trei femei care se perindă în povestea noastră, în faţa Lui, a bărbatului 
matur, aflat în plină criză de comunicare, după un divorţ frustrant, sunt 
total diferite ca profesie, condiţie socială, situaţie familială şi, mai ales, ca premisă 
de relaţie pentru John", a declarat regizorul Lucian Sabados, citat în comunicat.  
  
Sursa foto: Teatrul Nottara/Facebook 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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22. Curierul Național 
din data de 20 Septembrie 2018 
https://www.curierulnational.ro/calendar-11/ 
 

 
 
Astăzi 
 
La Teatrul Nottara – Sala George Constantin, Bucureşti, de la ora 19.30, piesa 
”Praf de stele”. Distribuție: Alexandru Jitea, Luminiţa Erga, Diana Roman, Ada 
Navrot. Regie: Lucian Sabados. Scenografie: Vladimir Turturică. Coregrafie: 
Ioana Marchidan. 
 
 

Sursa: Curierul Național 
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23. RADOR 
din data de 20 Septembrie 2018 
http://www.rador.ro/2018/09/20/calendarul-evenimentelor-20-
septembrie-selectiuni-4/ 
 

 
 

Calendarul evenimentelor, 20 septembrie – selecţiuni 

 
* Teatrul Nottara prezintă premiera spectacolului „Praf de stele” de Norm Foster, 
montare semnată de Lucian Sabados – ora 19:30, la Sala George Constantin. Din 
distribuție fac parte: Ada Navrot, Luminița Erga, Diana Roman, Alexandru Jitea, 
iar scenografia este semnată de Vladimir Turturica, iar coregrafia îi aparține 
Ioanei Marchidan 

 

de: V. Brădățeanu 
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24. Obiectiv Vocea Brăilei 
din data de 22 Septembrie 2018 
http://obiectivbr.ro/content/cade-cortina-peste-nopţile-de-teatru-de-la-
brăila 
 

 
 
 

CADE CORTINA PESTE NOPŢILE DE TEATRU DE LA BRĂILA 

 
De la ora 20.00, la Sala Bujor Macrin se joacă piesa “Praf de stele”, de Norm 
Foster, în interpretarea actorilor de la Teatrul Nottara din Bucureşti. Regia- 
Lucian Sabados; traducerea - Claudia Motea; adaptarea - Irina Velcescu; 
scenografia (decor, costume) - Vladimir Turturică; ilustraţia muzicală - Lucian 
Sabados; coregrafia - Ioana Marchidan; asistenţă scenografie - Răzvan Plăiaşu; 
videoproiecţia - Ciprian Duică. 
 
Distribuţia: 
John – Alexandru Jitea 
Fay – Luminiţa Erga 
Angel – Diana Roman 
Gwen – Ada Navrot 
Figuraţie: Raluca Tiţa, Daniel Cioflan 
 

de: Tudorița Țarină 
 



 56 

25. LiterNet.ro 
din data de 22 Septembrie 2018 
https://agenda.liternet.ro/articol/23005/Bogdan-Burileanu/Sa-radem-
sau-sa-plangem-Regele-gol-si-Praf-de-stele-la-Zile-si-nopti-de-teatru-
la-Braila-2018.html 
 

 
 
 

Să râdem, sau să plângem? - Regele gol şi Praf de stele la Zile şi 
nopţi de teatru la Brăila, 2018 

 
 
  Praf de stele (pornind de la textul americanului Norm Foster) a fost pus în 
scenă, la Teatrul Nottara din Bucureşti, de acelaşi Lucian Sabados; şi numai o 
mică perturbare organizatorică, independentă de voinţa brăilenilor, a făcut ca cele 
două spectacole să se joace, unul după altul, în aceeaşi seară. 
 
  Piesa face parte din tradiţia teatrului american, poate nu foarte profund, mai 
deloc preocupat de teme abisal-filosofice şi, cu atât mai puţin de experimente 
formale. Nu. Este dramaturgia axată pe poveştile unor "ordinary men". Oameni 
mărunţi, dar sensibili, greu de citit la prima vedere, dar fascinant de descoperit la 
a doua, a treia. Bazat pe cultul şi măiestria dialogului, acest gen de teatru dezvăluie 
spectatorului poveşti de viaţă delicate, nu foarte (dar totuşi destul de) complicate, 
nu tocmai mărunte, în pofida aparenţelor şi destul de previzibile pentru spectator. 
În cazul de faţă, un "looser" pe nume John Cummings (un pic de scriitor, un pic 



 57 

mai mult divorţat şi mai mult avariat de pe urma singurătăţii asumate) devine - 
graţie hazardului locativ - vecin de balcon cu pempanta Faye. Fără prejudecăţi, 
duduia nu-şi ascunde profesia de prostituată; cu tot ce înseamnă asta pentru o 
femeie pentru care meseria e una, iar ce mai rămâne dincolo de aceasta - cu totul 
altceva. În şuetele care alătură două singurătăţi dureroase, unele lucruri se apropie, 
se leagă... dar nu într-atât cât să aducă, cât de cât, o perspectivă a cuplului. 
Prostituatei îi urmează Angel, o jună provincială de bani gata, visătoare nevoie 
mare (dar fără cine ştie ce talent) spre strălucirea show biz-ului. Acrit, dar nu 
destul ca să trântească uşa-n nas oricărei femei, John pare a spera într-o eventuală 
relaţie, pe un fond mai mult eroto-patern, dată fiind diferenţa de vârstă. Evident 
că fără orizont, fără speranţă şi - în cele din urmă - fără nici un fel de continuare. 
Cea de-a treia vecină (dragă vecină!) este Gwen - o amărâtă ca şi el, divorţată... 
de fapt părăsită brutal şi nemeritat de soţ, la fel de avariată moral şi sentimental. 
Deloc surprinzător, relaţia se leagă, patul pare a fi un reper al continuităţii şi 
trăiniciei... toate sunt bune şi frumoase până când femeia, cu mintea cea de pe 
urmă, înţelege că rostul ei este în altă parte, pe cealaltă coastă a Americii, alături 
de ceea ce i-a mai rămas din familia distrusă (fiică, nepoţi). Aşa că: good bye, 
darling... n-am ce să-ţi reproşez... ne vom păstra o amintire frumoasă... Ce poţi să 
mai zici? Două existenţe interesectate la întâmplare, ce par, dar nu sunt. Şi 
despărţite, fatalmente, de rosturile diferite ale vieţii. America e mare, e bună, dă 
fiecăruia speranţe - depinde de el, de calităţile şi de norocul lui spre a le duce la 
îndeplinire. După trei încercări, mediocrul John Cummings rămâne doar cu 
înţelepciunea lui alcătuită din ceva inteligenţă, ceva experienţă, ceva bună-
credinţă şi... prea mult bun simţ, prea multă neşansă, prea multă singurătate. 
 
  Reprezentaţia curge frumos, cu căldură. Accentele sunt delicate, speranţele 
şi îndoielile se întrepătrund discret, dar grăitor; micile revoltele pigmentate cu 
puţin sarcasm, puţin cinism şi multă auto-ironie sunt urmate de resemnare - un fel 
de neputinţă puţin mai nobilă, poate, dar la fel de păguboasă. Este marele merit al 
regiei că a croşetat un spectacol ca o dantelă fină. Că nu a căutat semne şi sensuri 
mai profunde decât era cazul sau găselniţe aducătoare de aplauze ieftine. În fine, 
că a găsit o undă frumoasă de trăire împreună cu actorii Alexandru Jitea (John), 
Luminiţa Erga (Faye), Diana Roman (Angel) şi Ada Navrot (Gwen) - într-
un ansamblu scenic armonios, împlinit prin ştiinţa măsurii şi prin harul unei 
comunicări adevărate, în care modernitatea nu înlătură simplitatea, ci o reliefează, 
iar sensibilitatea evită, cu bună ştiinţă patetismul şi melodramatismul, făcând loc 
unor întâmplări coerente, veridice, pline de un dramatism bine temperat. Adică 
exact ceea ce atrage publicul de bună calitate... 
 

de: Bogdan Burileanu 
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26. Adevărul – Blog Mircea Morariu 
din data de 27 Septembrie 2018, ora 09:11 
https://adevarul.ro/cultura/teatru/treipovesti-sentimentale-
1_5bac7401df52022f75e4f2dc/index.html 
 

 
 

Trei poveşti sentimentale 
 

Ce crede critica teatrală din Canada despre Norm Foster, autorul piesei 
„Praf de stele“, recent intrată în repertoriul Teatrului „Nottara“?  
 

Părerea unanimă este că omul, născut în 1949, nu a devenit cel mai popular 
dramaturg contemporan din ţară chiar pe degeaba. Care ar fi argumentele în 
favoarea acestei afirmaţii? Sau cele care o susţin pe aceea că Foster ar fi „unul 
dintre cei mai amuzanţi scriitori de comedie inteligentă din teatrul canadian de 
astăzi“? Le desprind tot din critica din ţara în care s-a născut, trăieşte şi scrie 
Foster. Acesta creează personaje atât de credibile încât spectatorii au impresia că 
ele au poposit aievea în sală. Foster deţine înzestrarea de a plăsmui personaje 
inteligente , dar şi situaţii dramatice de aşa natură încât determină spectatorii să le 
adopte imediat.  

 
Piesa Praf de stele, tradusă de actriţa Claudia Motea cu un remarcabil simţ 

al replicii, cu capacitatea de a valora situaţiile dramatice, de a le pune în evidenţă 
umorul, este un argument solid în favoarea aprecierilor de mai sus. John 
Cummings, personajul principal şi naratorul celor trei poveşti sentimentale, este 
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jurnalist şi romancier. Are 46 de ani, carevasăzică a trecut demult de vârsta primei 
tinereţi. În plus, are un divorţ la activ, consumat în urmă cu vreo doi ani, doi copii 
de care este foarte mândru, nu este defel ceea ce s-ar putea numi un bărbat frumos, 
dar nici foarte urât nu este. Deţine o rubrică la o gazetă şi se pregăteşte de ani de 
zile să aştearnă pe hârtie romanul care este deja demult „scris“. În cap. Numai că 
de fiecare dată când se hotărăşte să pună mâna pe pix şi să îi dea romanului în 
cauză forma finală în apartamentul vecin apare o nouă locatară. Nedezminţit cu 
probleme personale, pe care John, om bun la suflet, bun ca pâinea caldă, se simte 
obligat să o ajute să le rezolve.  
 

Prima vecină căreia i-a sărit John în ajutor a fost Fay, autorecomandată 
drept „consultantă pe probleme de morală“, în realitate prostituată, însă altminteri 
fată de zahăr, cum nu se poate mai ok. Cea de-a a doua a fost tinerica Angel, fiică 
de bancher, dornică să facă o miraculoasă carieră în showbiz. Cea de-a treia se 
numeşte Gwen, este de profesie instructor auto şi, după 20 de ani de căsnicie, a 
fost părăsită de soţul de profesie criminalist. Gwen încearcă să îl readucă acasă 
fugind de la Vancouver şi dând anunţ că vrea să scoată la vânzare casa. Cu fiecare 
dintre aceste femei, John are ori ar vrea să aibă o mică aventură. Cu Fay nu s-a 
putut fiindcă a fost obligată să părăsească în mare grabă locuinţa, gonită fiind de 
proprietarul ce nu putea risca buna reputaţie a casei. Angel este prea tânără şi îl 
consideră pe John mai degrabă un fel de al doilea tată. Cu Gwen lucrurile dau 
semne a merge pe calea cea bună, numai că, pe neaşteptate, femeii i s-a făcut dor 
de casă.  
 

Toate aceste trei poveşti sunt simple, piesa lui Norm Foster este şi ea cam 
tot la fel. O comedie bine, foarte bine scrisă, cu replici scânteietoare, cu umor de 
calitate, cu personaje mai mult decât cuceritoare. Reuşita punerii ei în scenă 
exclude cine ştie ce prestidigitaţii regizorale, adică soluţii al căror rost ar fi acela 
de a-i lăsa pe spectatori şi pe critici cu gura căscată. Regizorul trebuie să aibă 
alături patru actori unul şi unul, capacitatea de a manageriza bine replicile şi 
spaţiul de joc, ştiinţa de a găsi o bună ilustraţie muzicală şi reuşita este mai mult 
ca sigură. Directorul de scenă ne va arăta cât de inteligent şi de profund este atunci 
când se va decide să pună în scenă piese de Pirandello. Dacă a optat pentru Norm 
Foster este obligat să ne demonstreze că este stăpân pe meserie. Că are umor, simţ 
scenic şi al măsurii. Atât şi nimic mai mult. Este exact ceea ce face Lucian 
Sabados, punând în scena spectacolul de la Nottara. Are un aliat de nădejde în 
persoana actorului Alexandru Jitea, interpretul lui John Cummings, jucat cu multă 
ironie şi auto-ironie, care, la rându-i, se bazează pe trei partenere imbatabile. 
Confirmând în chipul acesta zicerea în conformitate cu care în spatele oricărui 
bărbat de succes se află o femeie puternică. De data asta, este vorba de trei actriţe 
în faţa cărora trebuie spus obligatoriu Jos pălăria!. Şi anume, Luminiţa Erga (Fay), 
Diana Roman (Angel), Ada Navrot( Gwen).  
 
Teatrul „Nottara“ din Bucureşti- PRAF DE STELE de Norm Foster; Traducerea: 
Claudia Motea; Adaptarea: Irina Velcescu; Regia şi ilustraţia muzicală: Lucian 
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Sabados; Scenografia: Vladimir Turturica; Coregrafia: Ioana Marchidan; 
Videoproiecţie: Ciprian Duică; Cu: Alexandru Jitea (John), Luminiţa Erga( Fay), 
Diana Roman (Angel), Ada Navrot (Gwen); Data reprezentaţiei :22 septembrie 
2018 
 
 
 

de: Mircea Morariu  
 
 
 
 

 

 


