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 2 

 
1. AGERPRES 

din data de 25 Septembrie 2018 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/09/25/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--181992 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
"Thailanda", în premieră, la Teatrul Nottara 

 
  Teatrul Nottara anunţă premiera spectacolului "Thailanda" de Dimitris 
Kechaidis şi Eleni Chaviara, montare semnată de Alexandru Jitea. Reprezentaţia 
va avea loc vineri, 28 septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din 
distribuţie fac parte: Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş, Cristina Stoica 
Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ştefan Caragiu. 
 
  În Kifisia, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire şi, în special, despre bărbaţii din viaţa lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera şi a deschide un nou 
drum în viaţă, Aleka, Fotini şi Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar şi cu ceilalţi. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viaţa lor 
dramele nu încetează să apară - chemate sau nu. Iar bărbaţii, deşi absenţi, îşi fac 
simţită prezenţa în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei 
în pragul unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viaţa. 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/09/25/comunicat-de-presa-teatrul-nottara--181992
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/09/25/comunicat-de-presa-teatrul-nottara--181992
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  Dimitris Kechaidis (1933-2005) este unul dintre cei mai importanţi 
dramaturgi greci. Printre temele sale cel mai des abordate se numără viaţa mic-
burgheză grecească şi problemele acesteia. S-a născut în localitatea Trikala din 
regiunea Thessalia (Grecia) şi a studiat la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Atena. Şi-a făcut apariţia în lumea teatrului cu piese într-un singur act, care s-au 
jucat la Teatrul de Artă Karolos Koun. Koun a montat şi restul pieselor sale - 
"Lunga călătorie", "Sărbătoarea", "Verigheta" etc. -, scrise toate în colaborare cu 
soţia sa, Eleni Chaviara. "Cu forţă, din Kifisia", ultima sa piesă, a fost reprezentată 
pentru prima oară în 1997. 
 
  Eleni Chaviara s-a născut şi a crescut în Egipt, însă este originară din insula 
Symi (Grecia). A studiat teatrul la Facultatea de Artă Dramatică Pelos Katselis şi 
filologia la Universitatea din Atena, unde profesează în prezent, predând literatura 
americană şi cursuri de scriere creativă. Opera sa cuprinde piesele de teatru scrise 
împreună cu soţul ei, Dimitris Kechaidis, două monografii - "Acting by Gender: 
Women in Arthur Miller's Dramaturgy" (1991) şi "American Women and Drama: 
Practices of Freedom" (1997) -, precum şi articole despre teatrul american şi arta 
scrierii. 
 
  Alexandru Jitea: Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a 
organizat cea de a cincea ediţie a proiectului "Spectacolul începe cu o lectură", cu 
focus pe literatura dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său alert, prin 
dialogurile încărcate de sens şi, în acelaşi timp, sprinţare, joviale. Textul musteşte 
de umor inteligent şi este unitar, consistent, emană o energie debordantă şi 
reuşeşte să contureze trei personaje memorabile, colorate, unice. 
 
  Victoria Cociaş: Fotini este o persoană explozivă, colerică, cu o imaginaţia 
debordantă şi care are şi mania persecuţiei şi viaţa ei se învârte între bancă şi 
imaginaţia ei vie, care îi umple viaţa, nu se ştie cât din viaţa ei este imaginar şi cât 
real. 
 
  Cristina Stoica Ivanciuc: Maro este ca o flacără, aşa mi-am imaginat-o. 
Realitatea se îmbină cu imaginaţia, trăieşte într-un fel de realism magic, în care 
totul e frumos, e bun, e iubire. E despre combustie, despre iubire, despre visare, o 
lume frumoasă, compusă şi din lucruri urâte, vulnerabilă afectiv. 
 
 
  Andreea Măcelaru Şofron: Este un text de care m-am îndrăgostit din 
primele replici pe care le-am citit, a fost un text de greu de învăţat, cu replici 
scurte, este un ping-pong permanent. Îmi place foarte mult să lucrez cu Alex, aşa 
că nu am ezitat nici o clipă să mă alătur proiectului. Nu este un spectacol uşor, 
este de pură actorie, nu există artificii, este un spectacol de relaţie, de stare. 
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Consider că suntem o distribuţie omogenă, bine aleasă, ne completăm una pe 
cealaltă. 

 
Sursa: AGERPRES 

 
2. DC NEWS 

din data de 26 Septembrie 2018 
https://www.dcnews.ro/o-noua-premiera-la-teatrul-nottara-
thailanda_615027.html 
 

 

O nouă premieră la Teatrul Nottara – Thailanda 

 

 
Descriere foto: O nouă premieră la Teatrul Nottara – Thailanda 

 

Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Thailanda de Dimitris 
Kechaidis și Eleni Chaviara, montare semnată de Alexandru Jitea.  
 

https://www.dcnews.ro/o-noua-premiera-la-teatrul-nottara-thailanda_615027.html
https://www.dcnews.ro/o-noua-premiera-la-teatrul-nottara-thailanda_615027.html
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Reprezentația va avea loc vineri, 28 septembrie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. Din distribuție fac parte: Andreea Măcelaru Șofron, Victoria Cociaș, 
Cristina Stoica Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ștefan Caragiu, se transmite 
într-un comunicat Nottara. 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua discută 
despre iubire și, în special, despre bărbații din viața lor. Pregătite să pornească într-o 
călătorie în Thailanda pentru a se elibera și a deschide un nou drum în viață, Aleka, 
Fotini și Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu ele însele, dar și cu ceilalți. 
Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viața lor dramele nu încetează să apară – 
chemate sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac simțită prezența în chipuri nebănuite. O 
dramă în cheie comică, despre trei femei în pragul unei crize de nervi, visând la o 
călătorie ce le va schimba viața. 

Despre dramaturg 
 

Dimitris Kechaidis (1933-2005) este unul dintre cei mai importanți dramaturgi 
greci. Printre temele sale cel mai des abordate se numără viața mic-burgheză grecească 
și problemele acesteia. S-a născut în localitatea Trikala din regiunea Thessalia (Grecia) 
și a studiat la Facultatea de Drept a Universității din Atena. Și-a făcut apariția în lumea 
teatrului cu piese într-un singur act, care s-au jucat la Teatrul de Artă Karolos Koun. 
Koun a montat și restul pieselor sale – Lunga călătorie, Sărbătoarea, Verigheta etc. –, 
scrise toate în colaborare cu soția sa, Eleni Chaviara. Cu forță, din Kifisiá, ultima sa 
piesă, a fost reprezentată pentru prima oară în 1997. 

 
  Eleni Chaviara s-a născut și a crescut în Egipt, însă este originară din insula Symi 
(Grecia). A studiat teatrul la Facultatea de Artă Dramatică Pelos Katselis și filologia la 
Universitatea din Atena, unde profesează în prezent, predând literatura americană și 
cursuri de scriere creativă. Opera sa cuprinde piesele de teatru scrise împreună cu soțul 
ei, Dimitris Kechaidis, două monografii – Acting by Gender: Women in Arthur Miller's 
Dramaturgy (1991) și American Women and Drama: Practices of Freedom (1997) –, 
precum și articole despre teatrul american și arta scrierii. 

Referințe: 
 
  Alexandru Jitea: Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a 
organizat cea de a cincea ediţie a proiectului „Spectacolul începe cu o lectură", cu focus 
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pe literatura dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său alert, prin dialogurile 
încărcate de sens și, în același timp, sprințare, joviale. Textul mustește de umor inteligent 
și este unitar, consistent, emană o energie debordantă și reușește să contureze trei 
personaje memorabile, colorate, unice. 

Victoria Cociaș: Fotini este o persoană explozivă, colerică, cu o imaginația 
debordantă și care are și mania persecuției și viața ei se învârte între bancă și imaginația 
ei vie, care îi umple viața, nu se știe cât din viața ei este imaginar și cât real. 

Cristina Stoica Ivanciuc: Maro este ca o flacară, așa mi-am imaginat-o. Realitatea 
se îmbină cu imaginația, trăiește într-un fel de realism magic, în care totul e frumos, e 
bun, e iubire. E despre combustie, despre iubire, despre visare, o lume frumoasă, 
compusă și din lucruri urâte, vulnerabilă afectiv. 

Andreea Măcelaru Șofron: Este un text de care m-am îndrăgostit din primele 
replici pe care le-am citit, a fost un text de greu de învățat, cu replici scurte, este un ping-
pong permanent. Îmi place foarte mult să lucrez cu Alex, așa că nu am ezitat nici o clipă 
să mă alătur proiectului. Nu este un spectacol ușor, este de pură actorie, nu există artificii, 
este un spectacol de relație, de stare. Consider că suntem o distribuție omogenă, bine 
aleasă, ne completăm una pe cealaltă. 

 

de: Flaviu Predescu  
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3. LaTeatru.EU 
din data de 24 Septembrie 2018 

https://lateatru.eu/thailanda-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Thailanda – Teatrul Nottara 

 
 

Thailanda de Dimitris Kechaidis si Eleni Chaviara 
Regia: Alexandru Jitea 

Distributia: 
Aleka – Andreea Macelaru Sofron 

Fotini – Victoria Cocias 
Maro – Cristina Stoica Ivanciuc 

https://lateatru.eu/thailanda-teatrul-nottara/
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Scenografia: Stefan Caragiu 
Traducerea: Claudiu Sfirschi-Laudat 

Se joaca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara din Bucuresti 

 

Thailanda – Opinie LaTeatru.EU 

  

Dintotdeauna am fost de parere ca cel mai rau lucru de care ar putea avea 
parte un depresiv este o discutie cu un alt depresiv. Daca acel depresiv chiar sta 
in casa cu un altul, depresiile celor 2 se vor accentua. Nu va fi o suma a lor, caci 
depresiile alea au calitatea de a nu respecta regulile matematicii. Este psihologie, 
nu matematica, o stiinta deloc exacta. 

  Totodata, sunt de parere ca un depresiv poate fi ajutat sa treaca peste 
depresia lui discutand orice alte lucruri. Facand lucruri care sa-l faca sa uite de 
depresie. De cauza depresiei. 

  E drept, depresia poate reaparea cand nu te astepti: un gest, un moment, o 
persoana si brusc toate progresele facute pana atunci se duc pe apa sambetei. Sunt 
aruncate la gunoi. 

E adevarat, multi considera ca am o atitudine mult prea vehementa 
impotriva depresiei. Ca tratez depresia fie la misto, rad de ea si de cei depresivi, 
fie agresiv, considerand ca un om depresiv isi merita soarta. 

As vrea sa neg cu vehementa asta, dar nu pot. Nu sunt 100% de acord cu 
cele 2 sintagme, dar nu le-as putea nicidecum contrazice pe de-a-ntregul. 

Drept urmare, la spectacolul Thailanda am ras cu gura pana la urechi. 
Zgomotos. Intens. Pentru unii poate absurd. Unii care au trecut prin asa ceva nu 
vor putea rade la acest spectacol. Ii vor considera pe cei ca mine, care au ras, care 
s-au distrat, drept ingusti la minte, absurzi. Vor considera rasul meu, al nostru, 
drept unul batjocoritor. Ceea ce nu mi-am propus, dar recunosc ca pot rade de asa 
ceva. Mi s-ar parea absurd sa-mi fie interzis rasul ori sa fiu judecat pe baza 
lucrurilor care ma fac sa rad. 

Iar legat de depresivi, ca sa va zic un secret, eu i-am cam evitat si imi 
propun sa-i evit. Daca un prieten de-al meu intra in depresie, e clar ca nu-l reneg, 

https://lateatru.eu/teatrul-nottara/
https://cinemil.ro/nu-poti-iubi-o-persoana-care-nu-iubeste-viata-13-reasons/
https://cinemil.ro/nu-poti-iubi-o-persoana-care-nu-iubeste-viata-13-reasons/
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nu voi face asta niciodata. Dar daca intr-un grup de persoane vad un depresiv, o 
persoana vesnic suparata, nu ma voi apropia de ea. S-ar putea sa-mi transmita si 
mie acea stare, lucru pe care nicicum nu-l doresc. 

Iar legat de Thailanda, candva imi propusesem si eu sa merg in aceasta 
tara. Nu mi-as fixa-o ca pe un must-see, asa cum mi-am fixat India, dar e o tara 
interesanta. E drept, dupa acest spectacol mult timp o voi asocia cu Destinatia 
preferata a celor 3 depresive din spectacolul Thailanda. Si, credeti-ma, chiar daca 
am ras si m-am simtit bine la spectacol, nu este deloc o reclama buna pentru mine. 

Mergeti si voi sa vedeti Thailanda la Teatrul Nottara. Sunt curios cum va 
veti raporta la spectacol. Din ce perspectiva il veti privi. Si de cate ori va veti 
abtine sa nu radeti. Doar ca, vedeti voi, spectacolele de teatru trebuie sa va faca 
sa ganditi, dar trebuie sa va dea si o stare de bine. Deci … de ce v-ati abtine de la 
o portie sanatoasa de ras? 

 

 

de: Emil Călinescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minunat.eu/destinatia-visurilor-mele-este-india-experienta-trebuie-sa-fie-unica/
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4. rfi  
din data de 27 Septembrie 2018 

https://www.rfi.ro/eveniment-106213-piesa-thailanda-premiera-
teatrul-nottara 
 

 
 
 

Piesa Thailanda, în premieră, la Teatrul Nottara 
 

 
Actrițele Andreea Măcelaru Șofron, Victoria Cociaș, Cristina Stoica Ivanciuc în 

piesa Thailanda, Teatrul Nottara 2018 
Image source: 
Teatrul Nottara 

 

https://www.rfi.ro/eveniment-106213-piesa-thailanda-premiera-teatrul-nottara
https://www.rfi.ro/eveniment-106213-piesa-thailanda-premiera-teatrul-nottara
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Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Thailanda de Dimitris 
Kechaidis și Eleni Chaviara, montare semnată de Alexandru Jitea. Reprezentația 
va avea loc vineri, 28 septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. 
Din distribuție fac parte: Andreea Măcelaru Șofron, Victoria Cociaș, Cristina 
Stoica Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ștefan Caragiu. 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire și, în special, despre bărbații din viața lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera și a deschide un nou 
drum în viață, Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar și cu ceilalți. 

Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viața lor dramele nu încetează 
să apară – chemate sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac simțită prezența în 
chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei în pragul unei crize 
de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viața. 

Dimitris Kechaidis (1933-2005) este unul dintre cei mai importanți 
dramaturgi greci. Printre temele sale cel mai des abordate se numără viața mic-
burgheză grecească și problemele acesteia. S-a născut în localitatea Trikala din 
regiunea Thessalia (Grecia) și a studiat la Facultatea de Drept a Universității din 
Atena. 

Și-a făcut apariția în lumea teatrului cu piese într-un singur act, care s-au 
jucat la Teatrul de Artă Karolos Koun. Koun a montat și restul pieselor sale 
– Lunga călătorie, Sărbătoarea, Verigheta etc. –, scrise toate în colaborare cu 
soția sa, Eleni Chaviara. Cu forță, din Kifisiá, ultima sa piesă, a fost reprezentată 
pentru prima oară în 1997. 

Eleni Chaviara s-a născut și a crescut în Egipt, însă este originară din 
insula Symi (Grecia). A studiat teatrul la Facultatea de Artă Dramatică Pelos 
Katselis și filologia la Universitatea din Atena, unde profesează în prezent, 
predând literatura americană și cursuri de scriere creativă. Opera sa cuprinde 
piesele de teatru scrise împreună cu soțul ei, Dimitris Kechaidis, două monografii 
– Acting by Gender: Women in Arthur Miller’s Dramaturgy (1991) și American 
Women and Drama: Practices of Freedom (1997) –, precum și articole despre 
teatrul american și arta scrierii. 

  

Alexandru Jitea: Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a 
organizat cea de a cincea ediţie a proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”, 
cu focus pe literatura dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său alert, prin 
dialogurile încărcate de sens și, în același timp, sprințare, joviale. Textul mustește 
de umor inteligent și este unitar, consistent, emană o energie debordantă și 
reușește să contureze trei personaje memorabile, colorate, unice. 
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Victoria Cociaș: Fotini este o persoană explozivă, colerică, cu o imaginația 
debordantă și care are și mania persecuției și viața ei se învârte între bancă și 
imaginația ei vie, care îi umple viața, nu se știe cât din viața ei este imaginar și 
cât real. 

Cristina Stoica Ivanciuc: Maro este ca o flacară, așa mi-am imaginat-o. 
Realitatea se îmbină cu imaginația, trăiește într-un fel de realism magic, în care 
totul e frumos, e bun, e iubire. E despre combustie, despre iubire, despre visare, 
o lume frumoasă, compusă și din lucruri urâte, vulnerabilă afectiv. 

Andreea Măcelaru Șofron: Este un text de care m-am îndrăgostit din 
primele replici pe care le-am citit, a fost un text de greu de învățat, cu replici 
scurte, este un ping-pong permanent. Îmi place foarte mult să lucrez cu Alex, așa 
că nu am ezitat nici o clipă să mă alătur proiectului. Nu este un spectacol ușor, 
este de pură actorie, nu există artificii, este un spectacol de relație, de stare. 
Consider că suntem o distribuție omogenă, bine aleasă, ne completăm una pe 
cealaltă. 

 

 

Sursa : Teatrul Nottara 
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5. Știrile Diasporei 
din data de 26 Septembrie 2018 
https://stirilediasporei.ro/thailanda-de-dimitris-kechaidis-si-eleni-
chaviara-premiera-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

„Thailanda” de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara, în premieră la 
Teatrul Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara anunţă premiera spectacolului „Thailanda” de Dimitris 
Kechaidis şi Eleni Chaviara, montare semnată de Alexandru Jitea. Reprezentaţia 

https://stirilediasporei.ro/thailanda-de-dimitris-kechaidis-si-eleni-chaviara-premiera-la-teatrul-nottara/
https://stirilediasporei.ro/thailanda-de-dimitris-kechaidis-si-eleni-chaviara-premiera-la-teatrul-nottara/
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va avea loc vineri, 28 septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din 
distribuţie fac parte: Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş, Cristina Stoica 
Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ştefan Caragiu. 

În Kifisia, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire şi, în special, despre bărbaţii din viaţa lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera şi a deschide un nou 
drum în viaţă, Aleka, Fotini şi Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar şi cu ceilalţi. 

Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viaţa lor dramele nu încetează 
să apară – chemate sau nu. Iar bărbaţii, deşi absenţi, îşi fac simţită prezenţa în 
chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei în pragul unei crize 
de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viaţa. 

Dimitris Kechaidis (1933-2005) este unul dintre cei mai importanţi 
dramaturgi greci. Printre temele sale cel mai des abordate se numără viaţa mic-
burgheză grecească şi problemele acesteia. S-a născut în localitatea Trikala din 
regiunea Thessalia (Grecia) şi a studiat la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Atena. Şi-a făcut apariţia în lumea teatrului cu piese într-un singur act, care s-au 
jucat la Teatrul de Artă Karolos Koun. Koun a montat şi restul pieselor sale – 
„Lunga călătorie”, „Sărbătoarea”, „Verigheta” etc. -, scrise toate în colaborare cu 
soţia sa, Eleni Chaviara. „Cu forţă, din Kifisia”, ultima sa piesă, a fost reprezentată 
pentru prima oară în 1997. 

Eleni Chaviara s-a născut şi a crescut în Egipt, însă este originară din insula 
Symi (Grecia). A studiat teatrul la Facultatea de Artă Dramatică Pelos Katselis şi 
filologia la Universitatea din Atena, unde profesează în prezent, predând literatura 
americană şi cursuri de scriere creativă. Opera sa cuprinde piesele de teatru scrise 
împreună cu soţul ei, Dimitris Kechaidis, două monografii – „Acting by Gender: 
Women in Arthur Miller’s Dramaturgy” (1991) şi „American Women and Drama: 
Practices of Freedom” (1997) -, precum şi articole despre teatrul american şi arta 
scrierii. 

Alexandru Jitea: Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a 
organizat cea de a cincea ediţie a proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”, cu 
focus pe literatura dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său alert, prin 



 15 

dialogurile încărcate de sens şi, în acelaşi timp, sprinţare, joviale. Textul musteşte 
de umor inteligent şi este unitar, consistent, emană o energie debordantă şi 
reuşeşte să contureze trei personaje memorabile, colorate, unice. 

Victoria Cociaş: Fotini este o persoană explozivă, colerică, cu o imaginaţia 
debordantă şi care are şi mania persecuţiei şi viaţa ei se învârte între bancă şi 
imaginaţia ei vie, care îi umple viaţa, nu se ştie cât din viaţa ei este imaginar şi cât 
real. 

Cristina Stoica Ivanciuc: Maro este ca o flacără, aşa mi-am imaginat-o. 
Realitatea se îmbină cu imaginaţia, trăieşte într-un fel de realism magic, în care 
totul e frumos, e bun, e iubire. E despre combustie, despre iubire, despre visare, o 
lume frumoasă, compusă şi din lucruri urâte, vulnerabilă afectiv. 

Andreea Măcelaru Şofron: Este un text de care m-am îndrăgostit din 
primele replici pe care le-am citit, a fost un text de greu de învăţat, cu replici 
scurte, este un ping-pong permanent. Îmi place foarte mult să lucrez cu Alex, aşa 
că nu am ezitat nici o clipă să mă alătur proiectului. Nu este un spectacol uşor, 
este de pură actorie, nu există artificii, este un spectacol de relaţie, de stare. 
Consider că suntem o distribuţie omogenă, bine aleasă, ne completăm una pe 
cealaltă. 

 
 
 

de: Popescu Daniela 
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6. Radio România Cultural  
din data de 26 Septembrie 2018 

https://radioromaniacultural.ro/thailanda-in-premiera-la-teatrul-
nottara/ 
 

 
 

 

Thailanda, în premieră, la Teatrul Nottara 

 
 
Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Thailanda de Dimitris 

Kechaidis și Eleni Chaviara, montare semnată de Alexandru Jitea. Reprezentația 
va avea loc vineri, 28 septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. 
Din distribuție fac parte: Andreea Măcelaru Șofron, Victoria Cociaș, Cristina 
Stoica Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ștefan Caragiu.  

https://radioromaniacultural.ro/thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara/
https://radioromaniacultural.ro/thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara/
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În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire și, în special, despre bărbații din viața lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera și a deschide un nou 
drum în viață, Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar și cu ceilalți. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viața lor 
dramele nu încetează să apară – chemate sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac 
simțită prezența în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei 
în pragul unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viața. 
 
 

Dimitris Kechaidis (1933-2005) este unul dintre cei mai importanți 
dramaturgi greci. Printre temele sale cel mai des abordate se numără viața mic-
burgheză grecească și problemele acesteia. S-a născut în localitatea Trikala din 
regiunea Thessalia (Grecia) și a studiat la Facultatea de Drept a Universității din 
Atena. Și-a făcut apariția în lumea teatrului cu piese într-un singur act, care s-au 
jucat la Teatrul de Artă Karolos Koun. Koun a montat și restul pieselor sale 
– Lunga călătorie, Sărbătoarea, Verigheta etc. –, scrise toate în colaborare cu 
soția sa, Eleni Chaviara. Cu forță, din Kifisiá, ultima sa piesă, a fost reprezentată 
pentru prima oară în 1997. 
 
 

Eleni Chaviara s-a născut și a crescut în Egipt, însă este originară din 
insula Symi (Grecia). A studiat teatrul la Facultatea de Artă Dramatică Pelos 
Katselis și filologia la Universitatea din Atena, unde profesează în prezent, 
predând literatura americană și cursuri de scriere creativă. Opera sa cuprinde 
piesele de teatru scrise împreună cu soțul ei, Dimitris Kechaidis, două monografii 
– Acting by Gender: Women in Arthur Miller’s Dramaturgy (1991) și American 
Women and Drama: Practices of Freedom (1997) –, precum și articole despre 
teatrul american și arta scrierii.  
 

Alexandru Jitea: Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a 
organizat cea de a cincea ediţie a proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”, cu 
focus pe literatura dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său alert, prin 
dialogurile încărcate de sens și, în același timp, sprințare, joviale. Textul mustește 
de umor inteligent și este unitar, consistent, emană o energie debordantă și 
reușește să contureze trei personaje memorabile, colorate, unice. 
 

Victoria Cociaș: Fotini este o persoană explozivă, colerică, cu o imaginația 
debordantă și care are și mania persecuției și viața ei se învârte între bancă și 
imaginația ei vie, care îi umple viața, nu se știe cât din viața ei este imaginar și cât 
real. 
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Cristina Stoica Ivanciuc: Maro este ca o flacară, așa mi-am imaginat-o. 

Realitatea se îmbină cu imaginația, trăiește într-un fel de realism magic, în care 
totul e frumos, e bun, e iubire. E despre combustie, despre iubire, despre visare, o 
lume frumoasă, compusă și din lucruri urâte, vulnerabilă afectiv.  
 

Andreea Măcelaru Șofron: Este un text de care m-am îndrăgostit din 
primele replici pe care le-am citit, a fost un text de greu de învățat, cu replici 
scurte, este un ping-pong permanent. Îmi place foarte mult să lucrez cu Alex, așa 
că nu am ezitat nici o clipă să mă alătur proiectului. Nu este un spectacol ușor, 
este de pură actorie, nu există artificii, este un spectacol de relație, de stare. 
Consider că suntem o distribuție omogenă, bine aleasă, ne completăm una pe 
cealaltă.  
 

 
Sursa: Radio România Cultural  
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7. Yorick.ro 
din data de 26 Septembrie 2018 

https://yorick.ro/thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

„Thailanda”, în premieră, la Teatrul Nottara 
 

Spectacolul „Thailanda” de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, montare 
semnată de Alexandru Jitea, va avea premiera la Teatrul Nottara, vineri,  28 
septembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție fac parte: 

https://yorick.ro/thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara/
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Andreea Măcelaru Șofron, Victoria Cociaș, Cristina Stoica Ivanciuc, iar 
scenografia este semnată de Ștefan Caragiu. 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire și, în special, despre bărbații din viața lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera și a deschide un nou 
drum în viață, Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar și cu ceilalți. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viața lor 
dramele nu încetează să apară – chemate sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac 
simțită prezența în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei 
în pragul unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viața. 

Dimitris Kechaidis (1933-2005) este unul dintre cei mai importanți dramaturgi 
greci. Printre temele sale cel mai des abordate se numără viața mic-burgheză 
grecească și problemele acesteia. S-a născut în localitatea Trikala din regiunea 
Thessalia (Grecia) și a studiat la Facultatea de Drept a Universității din Atena. Și-
a făcut apariția în lumea teatrului cu piese într-un singur act, care s-au jucat la 
Teatrul de Artă Karolos Koun. Koun a montat și restul pieselor sale – Lunga 
călătorie, Sărbătoarea, Verigheta etc. –, scrise toate în colaborare cu soția sa, Eleni 
Chaviara. Eleni Chaviara s-a născut și a crescut în Egipt, însă este originară din 
insula Symi (Grecia). A studiat teatrul la Facultatea de Artă Dramatică Pelos 
Katselis și filologia la Universitatea din Atena, unde profesează în prezent, 
predând literatura americană și cursuri de scriere creativă. Opera sa cuprinde 
piesele de teatru scrise împreună cu soțul ei, Dimitris Kechaidis, două monografii 
– Acting by Gender: Women in Arthur Miller’s Dramaturgy (1991) și American 
Women and Drama: Practices of Freedom (1997) –, precum și articole despre 
teatrul american și arta scrierii. 

 

 

Sursa: Yorick.ro 
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8. Cotidianul 
din data de 28 Septembrie 2018 

https://www.cotidianul.ro/premiere-teatrale-de-neratat-in-acest-
weekend/ 
 

 
 

Premiere teatrale de neratat în acest weekend 
 

https://www.cotidianul.ro/premiere-teatrale-de-neratat-in-acest-weekend/
https://www.cotidianul.ro/premiere-teatrale-de-neratat-in-acest-weekend/
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“Thailanda”, o dramă în cheie comică, la Teatrul Nottara 

Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Thailanda de Dimitris 
Kechaidis și Eleni Chaviara, montare semnată de Alexandru Jitea. 
Reprezentația va avea loc vineri, 28 septembrie, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. Din distribuție fac parte: Andreea Măcelaru Șofron, Victoria 
Cociaș, Cristina Stoica Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ștefan 
Caragiu. 

 

  

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua discută 
despre iubire și, în special, despre bărbații din viața lor. Pregătite să pornească 
într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera și a deschide un nou drum în viață, 
Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu ele însele, dar 
și cu ceilalți. 

 

Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viața lor dramele nu încetează să apară 
– chemate sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac simțită prezența în chipuri 
nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei în pragul unei crize de 
nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viața. 
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Dimitris Kechaidis (1933-2005) este unul dintre cei mai importanți dramaturgi 
greci. Printre temele sale cel mai des abordate se numără viața mic-burgheză 
grecească și problemele acesteia. S-a născut în localitatea Trikala din regiunea 
Thessalia (Grecia) și a studiat la Facultatea de Drept a Universității din Atena. Și-
a făcut apariția în lumea teatrului cu piese într-un singur act, care s-au jucat la 
Teatrul de Artă Karolos Koun. Koun a montat și restul pieselor sale – Lunga 
călătorie, Sărbătoarea, Verigheta etc. –, scrise toate în colaborare cu soția sa, 
Eleni Chaviara. Cu forță, din Kifisiá, ultima sa piesă, a fost reprezentată pentru 
prima oară în 1997. 

Eleni Chaviara s-a născut și a crescut în Egipt, însă este originară din insula Symi 
(Grecia). A studiat teatrul la Facultatea de Artă Dramatică Pelos Katselis și 
filologia la Universitatea din Atena, unde profesează în prezent, predând literatura 
americană și cursuri de scriere creativă. Opera sa cuprinde piesele de teatru scrise 
împreună cu soțul ei, Dimitris Kechaidis, două monografii – Acting by Gender: 
Women in Arthur Miller’s Dramaturgy(1991) și American Women and Drama: 
Practices of Freedom (1997) –, precum și articole despre teatrul american și arta 
scrierii. 

Alexandru Jitea: Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a 
organizat cea de a cincea ediţie a proiectului „Spectacolul începe cu o 
lectură”, cu focus pe literatura dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său 
alert, prin dialogurile încărcate de sens și, în același timp, sprințare, joviale. Textul 
mustește de umor inteligent și este unitar, consistent, emană o energie debordantă 
și reușește să contureze trei personaje memorabile, colorate, unice,  

Victoria Cociaș: Fotini este o persoană explozivă, colerică, cu o imaginație 
debordantă și care are și mania persecuției și viața ei se învârte între bancă și 
imaginația ei vie, care îi umple viața, nu se știe cât din viața ei este imaginar și cât 
real. 

Cristina Stoica Ivanciuc: Maro este ca o flacară, așa mi-am imaginat-o. 
Realitatea se îmbină cu imaginația, trăiește într-un fel de realism magic, în care 
totul e frumos, e bun, e iubire. E despre combustie, despre iubire, despre visare, o 
lume frumoasă, compusă și din lucruri urâte, vulnerabilă afectiv. 

Andreea Măcelaru Șofron: Este un text de care m-am îndrăgostit din primele 
replici pe care le-am citit, a fost un text de greu de învățat, cu replici scurte, este 
un ping-pong permanent. Îmi place foarte mult să lucrez cu Alex, așa că nu am 
ezitat nici o clipă să mă alătur proiectului. Nu este un spectacol ușor, este de pură 
actorie, nu există artificii, este un spectacol de relație, de stare. Consider că suntem 
o distribuție omogenă, bine aleasă, ne completăm una pe cealaltă. 
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de: Magdalena Popa Buluc 

 

 
 
 

9. AGERPRES  
din data de 28 Septembrie 2018, ora 08:52 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/09/28/spectacolul-thailanda-
in-premiera-la-teatrul-nottara--183696 
 

 
 

Spectacolul "Thailanda" - în premieră la Teatrul Nottara 
 

Spectacolul "Thailanda" de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara, cu o 
montare semnată de Alexandru Jitea, va fi prezentat în premieră vineri, de la ora 
19,30, la Sala "George Constantin" a Teatrului Nottara. 
 
 
  Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, din 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/09/28/spectacolul-thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara--183696
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/09/28/spectacolul-thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara--183696
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distribuţie fac parte Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş şi Cristina Stoica 
Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ştefan Caragiu. 
 
 
  În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire şi, în special, despre bărbaţii din viaţa lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera şi a deschide un nou 
drum în viaţă, Aleka, Fotini şi Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar şi cu ceilalţi. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viaţa lor 
dramele nu încetează să apară - chemate sau nu. Iar bărbaţii, deşi absenţi, îşi fac 
simţită prezenţa în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei 
în pragul unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viaţa, se arată 
în sinopsisul spectacolului. 
 
 
  "Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a organizat cea de 
a cincea ediţie a proiectului 'Spectacolul începe cu o lectură', cu focus pe literatura 
dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său alert, prin dialogurile încărcate 
de sens şi, în acelaşi timp, sprinţare, joviale. Textul musteşte de umor inteligent 
şi este unitar, consistent, emană o energie debordantă şi reuşeşte să contureze trei 
personaje memorabile, colorate, unice", afirmă regizorul Alexandru Jitea, citat în 
comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, 
editor online: Ady Ivaşcu) 
  
Sursa foto: Teatrul Nottara/Facebook 

 
 

de: Petronius Craiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Nottara/
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10. Radio România București fm 
din data de 28 Septembrie 2018 

http://www.bucurestifm.ro/2018/09/28/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-28-septembrie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 28 septembrie 

 

http://www.bucurestifm.ro/2018/09/28/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-28-septembrie-2/
http://www.bucurestifm.ro/2018/09/28/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-28-septembrie-2/
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”Thailanda”, premieră, spectacol cu Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş 
și Cristina Stoica Ivanciuc, montat de Alexandru Jitea, la Sala George Constantin 
a Teatrului Nottara. 
 
 

de: Andreia Bârsan  
 
 
 
 
 
 

 

11. România Liberă  
din data de 30 Septembrie 2018, ora 10:21 
https://romanialibera.ro/cultura/o-drama-in-cheie-comica-la-teatrul-
nottara-754327 
 

 
 

O drama în cheie comică, la Teatrul Nottara 

https://romanialibera.ro/cultura/o-drama-in-cheie-comica-la-teatrul-nottara-754327
https://romanialibera.ro/cultura/o-drama-in-cheie-comica-la-teatrul-nottara-754327
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Teatrul Nottara deschide stagiunea pe 28 septembrie cu premiera 
spectacolului “Thailanda” de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, montare 
semnată de Alexandru Jitea. 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire și, în special, despre bărbații din viața lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera și a deschide un nou 
drum în viață, Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar și cu ceilalți. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viața lor 
dramele nu încetează să apară, chemate sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac 
simțită prezența în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei 
în pragul unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viața. 

Din distribuție fac parte: Andreea Măcelaru Șofron, Victoria Cociaș, 
Cristina Stoica Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ștefan Caragiu. 

Pentru Victoria Cociaș, “Fotini este o persoană explozivă, colerică, cu o 
imaginația debordantă și care are și mania persecuției și viața ei se învârte între 
bancă și imaginația ei vie, care îi umple viața, neștiindu-se cât din viața ei este 
imaginar și cât real”. 

Cristina Stoica Ivanciuc consideră că “Maro este ca o flacară, așa mi-am 
imaginat-o. Realitatea se îmbină cu imaginația, trăiește într-un fel de realism 
magic, în care totul e frumos, e bun, e iubire. E despre combustie, despre iubire, 
despre visare, o lume frumoasă, compusă și din lucruri urâte, vulnerabilă afectiv”. 

Andreea Măcelaru Șofron s-a îndrăgostit de text care m-am îndrăgostit din 
primele replici pe care le-a citit, “a fost un text de greu de învățat, cu replici scurte, 
este un ping-pong permanent. Îmi place foarte mult să lucrez cu Alex, așa că nu 
am ezitat nici o clipă să mă alătur proiectului. Nu este un spectacol ușor, este de 
pură actorie, nu există artificii, este un spectacol de relație, de stare. Consider că 
suntem o distribuție omogenă, bine aleasă, ne completăm una pe cealaltă”. 

 

 

de: Maria Capelos 
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12. Știrile pe scurt  
din data de 28 Septembrie 2018, ora 08:52 

http://www.stirilepescurt.ro/spectacolul-thailanda-in-premiera-la-
teatrul-nottara/ 
 

 
 

Spectacolul "Thailanda" - în premieră la Teatrul Nottara 

http://www.stirilepescurt.ro/spectacolul-thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara/
http://www.stirilepescurt.ro/spectacolul-thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara/
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Spectacolul "Thailanda" de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara, cu o 

montare semnată de Alexandru Jitea, va fi prezentat în premieră vineri, de la ora 
19,30, la Sala "George Constantin" a Teatrului Nottara. 
 
 
  Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, din 
distribuţie fac parte Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş şi Cristina Stoica 
Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ştefan Caragiu. 
 
 
  În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire şi, în special, despre bărbaţii din viaţa lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera şi a deschide un nou 
drum în viaţă, Aleka, Fotini şi Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar şi cu ceilalţi. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viaţa lor 
dramele nu încetează să apară - chemate sau nu. Iar bărbaţii, deşi absenţi, îşi fac 
simţită prezenţa în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei 
în pragul unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viaţa, se arată 
în sinopsisul spectacolului. 
 
 
  "Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a organizat cea de 
a cincea ediţie a proiectului 'Spectacolul începe cu o lectură', cu focus pe literatura 
dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său alert, prin dialogurile încărcate 
de sens şi, în acelaşi timp, sprinţare, joviale. Textul musteşte de umor inteligent 
şi este unitar, consistent, emană o energie debordantă şi reuşeşte să contureze trei 
personaje memorabile, colorate, unice", afirmă regizorul Alexandru Jitea, citat în 
comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, 
editor online: Ady Ivaşcu) 
  
Sursa foto: Teatrul Nottara/Facebook 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Nottara/
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13. Ziar.com 
din data de 30 Septembrie 2018 

https://www.ziar.com/news=11800150 
 

 

https://www.ziar.com/news=11800150
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O drama în cheie comică, la Teatrul Nottara 

Teatrul Nottara deschide stagiunea pe 28 septembrie cu premiera 
spectacolului “Thailanda” de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, montare 
semnată de Alexandru Jitea. 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire și, în special, despre bărbații din viața lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera și a deschide un nou 
drum în viață, Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar și cu ceilalți. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viața lor 
dramele nu încetează să apară, chemate sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac 
simțită prezența în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei 
în pragul unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viața. 

Din distribuție fac parte: Andreea Măcelaru Șofron, Victoria Cociaș, 
Cristina Stoica Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ștefan Caragiu. 

Pentru Victoria Cociaș, “Fotini este o persoană explozivă, colerică, cu o 
imaginația debordantă și care are și mania persecuției și viața ei se învârte între 
bancă și imaginația ei vie, care îi umple viața, neștiindu-se cât din viața ei este 
imaginar și cât real”. 

Cristina Stoica Ivanciuc consideră că “Maro este ca o flacară, așa mi-am 
imaginat-o. Realitatea se îmbină cu imaginația, trăiește într-un fel de realism 
magic, în care totul e frumos, e bun, e iubire. E despre combustie, despre iubire, 
despre visare, o lume frumoasă, compusă și din lucruri urâte, vulnerabilă afectiv”. 

Andreea Măcelaru Șofron s-a îndrăgostit de text care m-am îndrăgostit din 
primele replici pe care le-a citit, “a fost un text de greu de învățat, cu replici scurte, 
este un ping-pong permanent. Îmi place foarte mult să lucrez cu Alex, așa că nu 
am ezitat nici o clipă să mă alătur proiectului. Nu este un spectacol ușor, este de 
pură actorie, nu există artificii, este un spectacol de relație, de stare. Consider că 
suntem o distribuție omogenă, bine aleasă, ne completăm una pe cealaltă”. 

 
 
 

Sursa: România Liberă 
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14. ZiareLive.ro 
din data de 28 Septembrie 2018, ora 09:18 

http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-thailanda-in-premiera-la-
teatrul-nottara.html 
 

http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-thailanda-in-premiera-la-teatrul-nottara.html
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Spectacolul "Thailanda" - în premieră la Teatrul Nottara 
 

Spectacolul "Thailanda" de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara, cu o 
montare semnată de Alexandru Jitea, va fi prezentat în premieră vineri, de la ora 
19,30, la Sala "George Constantin" a Teatrului Nottara. 
 
 
  Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, din 
distribuţie fac parte Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş şi Cristina Stoica 
Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ştefan Caragiu. 
 
 
  În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua 
discută despre iubire şi, în special, despre bărbaţii din viaţa lor. Pregătite să 
pornească într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera şi a deschide un nou 
drum în viaţă, Aleka, Fotini şi Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu 
ele însele, dar şi cu ceilalţi. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viaţa lor 
dramele nu încetează să apară - chemate sau nu. Iar bărbaţii, deşi absenţi, îşi fac 
simţită prezenţa în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei 
în pragul unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viaţa, se arată 
în sinopsisul spectacolului. 
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  "Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a organizat cea de 
a cincea ediţie a proiectului 'Spectacolul începe cu o lectură', cu focus pe literatura 
dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său alert, prin dialogurile încărcate 
de sens şi, în acelaşi timp, sprinţare, joviale. Textul musteşte de umor inteligent 
şi este unitar, consistent, emană o energie debordantă şi reuşeşte să contureze trei 
personaje memorabile, colorate, unice", afirmă regizorul Alexandru Jitea, citat în 
comunicat. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, 
editor online: Ady Ivaşcu) 
  
Sursa foto: Teatrul Nottara/Facebook 

 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. RADOR  
din data de 28 Septembrie 2018 

http://www.rador.ro/2018/09/28/202299/ 

https://www.facebook.com/Nottara/
http://www.rador.ro/2018/09/28/202299/
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Calendarul evenimentelor, 28 septembrie – selecţiuni 
 
 
* Teatrul Nottara prezintă premiera spectacolului „Thailanda” de Dimitris 
Kechaidis şi Eleni Chaviara, montare semnată de Alexandru Jitea – ora 19:30, la 
Sala George Constantin. Din distribuţie fac parte: Andreea Măcelaru Şofron, 
Victoria Cociaş, Cristina Stoica Ivanciuc, iar scenografia este semnată de Ştefan 
Caragiu 
 
 

 
 

de: Raluca Unguresanu 
 
 
 
 
 

16. Cronica Română 
din data de 28 Septembrie 2018 
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https://cronicaromana.net/2018/09/28/o-noua-premiera-la-teatrul-
nottara-thailanda/ 
 

 
 

O nouă premieră la Teatrul Nottara: „Thailanda”! 

 
Spectacolul „Thailanda” de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara, cu o 
montare semnată de Alexandru Jitea, va fi prezentat în premieră vineri, de 
la ora 19,30, la Sala „George Constantin” a Teatrului Nottara. 

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis Agerpres, din distribuţie fac 
parte Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş şi Cristina Stoica Ivanciuc, iar 
scenografia este semnată de Ştefan Caragiu. 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua discută 
despre iubire şi, în special, despre bărbaţii din viaţa lor. Pregătite să pornească 
într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera şi a deschide un nou drum în viaţă, 
Aleka, Fotini şi Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu ele însele, dar 
şi cu ceilalţi. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viaţa lor dramele nu 
încetează să apară – chemate sau nu. Iar bărbaţii, deşi absenţi, îşi fac simţită 
prezenţa în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei în pragul 
unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viaţa, se arată în 
sinopsisul spectacolului. 

https://cronicaromana.net/2018/09/28/o-noua-premiera-la-teatrul-nottara-thailanda/
https://cronicaromana.net/2018/09/28/o-noua-premiera-la-teatrul-nottara-thailanda/
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„Am descoperit acest text în 2017, când Teatrul Nottara a organizat cea de a 
cincea ediţie a proiectului ‘Spectacolul începe cu o lectură’, cu focus pe literatura 
dramatică elenă. M-a atras textul prin ritmul său alert, prin dialogurile încărcate 
de sens şi, în acelaşi timp, sprinţare, joviale. Textul musteşte de umor inteligent 
şi este unitar, consistent, emană o energie debordantă şi reuşeşte să contureze trei 
personaje memorabile, colorate, unice”, afirmă regizorul Alexandru Jitea, citat în 
comunicat. 

 
Sursa: Cronica Română 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. RADOR  
din data de 18 Noiembrie 2018 
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https://www.curierulnational.ro/calendar-53/ 
 

 
 

Calendar 
Miercuri 
 
La Teatrul Nottara, sala George Constantin, Bucureşti, de la 19.30, ”Thailanda”. 
Distribuție: Andreea Măcelaru Șofron, Victoria Cociaş, Cristina Stoica Ivanciuc. 
Regie: Alexandru Jitea. Scenografie: Ştefan Caragiu. 

 

Sursa: Curierul Național 

 

 
 
 

18. Radio România București fm 
din data de 21 Noiembrie 2018 

https://www.curierulnational.ro/calendar-53/
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http://www.bucurestifm.ro/2018/11/21/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-21-noiembrie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 21 noiembrie 
 
 
19:30 

”Thailanda”, spectacol cu Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş și Cristina 
Stoica Ivanciuc, montat de Alexandru Jitea, la Sala George Constantin a Teatrului 
Nottara. 

 
 
 

de: Andreia Bârsan 

http://www.bucurestifm.ro/2018/11/21/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-21-noiembrie-3/
http://www.bucurestifm.ro/2018/11/21/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-21-noiembrie-3/
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