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1. rfi 

din data de 10 Martie 2018 
https://www.rfi.ro/eveniment-101757-premiera-spectacol-disputa-
teatrul-nottara 
 

 
 

Premiera spectacolului „Disputa" la Teatrul Nottara 
 
În stagiunea aceasta, Teatrul Nottara continuă o mai veche tradiție, cea a 
coproducțiilor realizate cu alte teatre. Schimburi artistice, experiență împărtășită 
între două instituții de spectacol, energii înnoite pentru ambele trupe sau 
alăturarea lor în aceeași dinamică sunt numai câteva dintre punctele care 
asigură profitul cultural al acestui demers. 
 
Feminism avant la lettre 
 
După un șir important de coproducții cu Teatrul George Ciprian din Buzău și cu 
Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov, Nottara lucrează, de data aceasta, alături 
de Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad. 
 
Actori din cele două trupe au intrat deja în repetiții pentru coproducția Disputa, 
pe un text scris în 1744 de Pierre de Marivaux, dramaturg pe care posteritatea 
avea să-l recepteze mult mai generos decât contemporanii. 

https://www.rfi.ro/eveniment-101757-premiera-spectacol-disputa-teatrul-nottara
https://www.rfi.ro/eveniment-101757-premiera-spectacol-disputa-teatrul-nottara
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Traducerea este semnată de Doru Mareș. Premiera este așteptată pe 14 aprilie 
la Teatrul Nottara și, la sfârșitul aceleiași luni, la Teatrul Clasic Ioan Slavici din 
Arad. Coproducție fiind, spectacolul se va juca în suită în ambele orașe, la 
București și la Arad. 
 
Despre acest demers Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, a 
subliniat: „o coproducție are menirea de a mai «ușura» cheltuielile pentru un 
spectacol, acestea împărțindu-se între coproducători. Dar lucrul cel mai important 
mi se pare a fi acela de a mări substanțial viața unei producții scenice, pentru că 
se va juca pe două scene în loc de una, și de a aduce un important capital de 
imagine atât membrilor distribuției, cât și teatrelor angajate într-un astfel de 
demers. De asemenea, mă gândesc că tot vorbim de globalizare, dar uităm să 
topim distanțele în propria țară. Este un pariu prin care vreau să atrag atenția că, 
măcar în Anul Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu 
îi desparte decât o distanță de 600 de kilometri”. 
 
Proiectul se anunță interesant atât prin textul de referință al lui Marivaux, scriitor 
care s-a remarcat prin încrederea în rolul femeii, cât mai ales prin echipa care 
lucrează la el. 
 
Regia este semnată de Vlad Massaci, scenografia de Iuliana Vîlsan, iar 
coregrafia de Florin Fieroiu. 
 
Din distribuție fac parte actorii celor două teatre, Isabela Neamțu, Zoltan 
Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cecilia Donat, Alex 
Mărgineanu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. 
 
Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat 
cum funcționează coproducția: „Pentru Teatrul din Arad acesta este un proiect 
important, fiind la prima colaborare cu un teatru din București. Este vorba de un 
tip de coproducție care alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate 
din celălalt, cu scopul declarat de a fi programat spectacolul în suită, și la 
București, și la Arad. Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o 
experiență comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni 
în București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad. De asemenea, împreună cu 
doamna Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, un alt scop al nostru este 
de a demonstra că se poate merge în colaborare la o astfel de producție artistică. 
Discuțiile au început de câteva luni și iată că acum s-au concretizat. S-au și așezat 
lucrurile în așa fel încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum 
Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru ambele părți actoricești ale 
proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și 
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repertorial, și ca gen de spectacol - comedie - cu niște actori promițători și dintr-
o parte, și dintr-alta”. 
La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturisește că l-a interesat să lucreze 
acest proiect, mai întâi datorită textului lui Marivaux, unul care nu s-a mai montat 
în România. 
 
Referindu-se la numărul mare de actori tineri din distribuție, regizorul a subliniat: 
„Ceea ce mi s-a părut incitant este să lucrez cu nou-veniții din Teatrul Nottara. 
Apoi a apărut ideea de coproducție despre care consider că aduce un plus acestui 
proiect. Este extraordinar de interesant să vezi cum colaborează și se armonizează 
niște actori din școli diferite care, geografic vorbind, se află la cea mai mare 
distanță posibilă. Mă aștept ca proiectul să mai demonstreze un lucru simplu, acela 
că nu există actori de provincie și că nu înseamnă neapărat că dacă ești actor de 
București ești și cel mai bun”. 
 
Începând din 14 aprilie, Teatrul Nottara și Teatrul Clasic Ioan Slavici din 
Arad vă așteaptă la Disputa. 
 

 
 
 
 

Sursa : Teatrul Nottara 
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2. Teatrul Nottara 

din data de 10 Martie 2018 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=275 
 

 
 
Disputa lui Marivaux 
        premieră pe ţară 

 
 
Feminism avant la lettre 
  
În stagiunea aceasta, Teatrul Nottara continuă o mai veche tradiție, cea a 
coproducțiilor realizate cu alte teatre. Schimburi artistice, experiență împărtășită 
între două instituții de spectacol, energii înnoite pentru ambele trupe, sau 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=275
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alăturarea lor în aceeași dinamică sunt numai câteva dintre punctele care asigură 
profitul cultural al acestui demers. 
 
După un șir important de coproducții cu Teatrul George Ciprian din Buzău și cu 
Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov, Nottara lucrează, de data aceasta, alături 
de Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad. Actori din cele două trupe au intrat deja 
în repetiții pentru coproducția Disputa, pe un text scris în 1744 de Pierre de 
Marivaux, dramaturg pe care posteritatea avea să-l recepteze mult mai generos 
decât contemporanii. Traducerea este semnată de Doru Mareș. Premiera este 
așteptată pe 14 aprilie la Teatrul Nottara și, la sfârșitul aceleiași luni, la Teatrul 
Clasic Ioan Slavici din Arad. Coproducție fiind, spectacolul se va juca în suită în 
ambele orașe, la București și la Arad. 
  
  
Despre acest demers Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, a subliniat: 
„o coproducție are menirea de a mai «ușura» cheltuielile pentru un spectacol, 
acestea împărțindu-se între coproducători. Dar lucrul cel mai important mi se pare 
a fi acela de a mări substanțial viața unei producții scenice, pentru că se va juca 
pe două scene în loc de una, și de a aduce un important capital de imagine atât 
membrilor distribuției, cât și teatrelor angajate într-un astfel de demers. De 
asemenea, mă gândesc că tot vorbim de globalizare, dar uităm să topim distanțele 
în propria țară. Este un pariu prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul 
Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât 
o distanță de 600 de kilometri”. 
  
Proiectul se anunță interesant atât prin textul de referință al lui Marivaux, scriitor 
care s-a remarcat prin încrederea în rolul femeii, cât mai ales prin echipa care 
lucrează la el. Regia este semnată de Vlad Massaci, scenografia de Iuliana Vîlsan, 
iar coregrafia de Florin Fieroiu. Din distribuție fac parte actorii celor două teatre, 
Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. 
  
Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat cum 
funcționează coproducția: „Pentru Teatrul din Arad acesta este un proiect 
important, fiind la prima colaborare cu un teatru din București. Este vorba de un 
tip de coproducție care alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate 
din celălalt, cu scopul declarat de a fi programat spectacolul în suită, și la 
București, și la Arad. Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o 
experiență comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni 
în București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad. 
 
De asemenea, împreună cu doamna Marinela Țepuș, directoarea Teatrului 
Nottara, un alt scop al nostru este de a demonstra că se poate merge în colaborare 
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la o astfel de producție artistică. Discuțiile au început de câteva luni și iată că 
acum s-au concretizat. S-au și așezat lucrurile în așa fel încât un regizor precum 
Vlad Massaci și o scenografă precum Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru 
ambele părți actoricești ale proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a întâmplat 
să se potrivească și repertorial, și ca gen de spectacol - comedie - cu niște actori 
promițători și dintr-o parte, și dintr-alta”. 
  
La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturisește că l-a interesat să lucreze acest 
proiect, mai întâi datorită textului lui Marivaux, unul care nu s-a mai montat în 
România. Referindu-se la numărul mare de actori tineri din distribuție, regizorul 
a subliniat: „Ceea ce mi s-a părut incitant este să lucrez cu nou-veniții din Teatrul 
Nottara. Apoi a apărut ideea de coproducție despre care consider că aduce un plus 
acestui proiect. Este extraordinar de interesant să vezi cum colaborează și se 
armonizează niște actori din școli diferite care, geografic vorbind, se află la cea 
mai mare distanță posibilă. Mă aștept ca proiectul să mai demonstreze un lucru 
simplu, acela că nu există actori de provincie și că nu înseamnă neapărat că dacă 
ești actor de București ești și cel mai bun”. 
  
Începând din 14 aprilie, Teatrul Nottara și Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad 
vă așteaptă la Disputa. 
  
  

 
de: Cristina Rusiecki 
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3. Live Arad  
din data de 13 Martie 2018, ora 12:59 
http://www.livearad.ro/actorii-aradeni-protagonisti-in-doua-proiecte-
tentante/ 
 

 
 

Actorii arădeni, protagoniști în două proiecte tentante 

 

Luna martie se arată cu spor și inspirație pentru actorii arădeni.  Două sunt 
proiectele cărora aceștia le spun “Start!” în această lună. 

http://www.livearad.ro/actorii-aradeni-protagonisti-in-doua-proiecte-tentante/
http://www.livearad.ro/actorii-aradeni-protagonisti-in-doua-proiecte-tentante/


 9 

Regizorul bucureștean Radu Iacoban este cel care își pune semnătura pe 
spectacolul “Tatăl” de Florian Zeller, o montare care va vedea lumina scenei în 
sala Studio, la finalul lunii aprilie. Vorbim despre o „farsă tragică” o poveste care 
îi aduce pe aceeași scenă pe: Ovidiu Ghiniță, Roxana Sabău, Cecilia Donat, 
Andrei Elek, Iulia Dinu și Oana Secară. Scenografia noii producții, la care s-au 
început deja repetițiile,  va purta semnătura lui Tudor Prodan. 

La peste 500 de km distanță de urbea de pe Mureș, la Teatrul Nottara din 
București, actorii Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex 
Mărgineanu au început alături de colegii lor bucureșteni: Isabela Neamțu, 
Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu și Răzvan Bănică lucrul la o 
nouă producție. Este vorba despre o coproducție Teatrul Nottara – Teatrul 
Clasic “Ioan Slavici” Arad: spectacolul “Disputa” – pe un text scris în 1744 
de Pierre de Marivaux – regizat de Vlad Massaci. 

“Pentru Teatrul din Arad acesta este un proiect important, fiind la prima 
colaborare cu un teatru din București. Este vorba de un tip de coproducție 
care alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate din celălalt, 
cu scopul declarat de a fi programat spectacolul în suită, și la București, și la 
Arad. Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o experiență 
comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în 
București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad.” – spune Bogdan Costea, 
managerul Teatrului Clasic “Ioan Slavici”. 

Premiera bucureșteană a spectacolului “Disputa” are loc în 14 aprilie, în 
timp ce scena arădeană va adăposti pentru prima oară noua montare, în 29 
aprilie. 

 

de: Dana B 
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4. Arad Online 
din data de 15 Martie 2018, ora 16:05 
http://www.aradon.ro/actori-aradeni-la-nottara/2004130 
 

 
Actori arădeni, la „Nottara” 

 
Patru actori ai Teatrului Clasic vor juca într-un spectacol realizat în 
coproducție cu Teatrul Nottara din București. 
 

http://www.aradon.ro/actori-aradeni-la-nottara/2004130
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Cecilia Donat, Zoltan Lovas, Călin Stanciu și Alex Mărgineanu sunt „cei 
patru fantastici” ai Teaturlui Clasic „Ioan Slavici” din Arad, care lucrează la un 
spectacol alături de colegii lor bucureșteni Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana 
Roman, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Colaborarea Teatrul Nottara-Teatrul 
Clasic „Ioan Slavici” se va concretiza în spectacolul „Disputa”, regizat de Vlad 
Massaci și realizat pe baza unui text de Pierre de Marivaux, din 1744. 
 

„Pentru Teatrul din Arad, acesta este un proiect important, fiind la prima 
colaborare de acest fel cu un teatru din București. Este vorba de un tip de 
coproducție care alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate din 
celălalt, cu scopul declarat de a fi programat spectacolul în suită, și la București, 
și la Arad. Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o experiență 
comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în 
București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad”, spune Bogdan Costea, 
managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. 

Spectacolul va fi prezentat pentru prima dată publicului pe 14 aprilie, la 
București, în timp ce la Arad va sosi pentru prima oară pe 29 aprilie 2018. 

 
 
 

 
 

de: Eugen Rogojan 
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5. Cotidianul 
din data de 11 Martie 2018, ora 16:05 

https://www.cotidianul.ro/feminism-avant-la-lettre/ 
 

 
 

Feminism avant la letter 
 

https://www.cotidianul.ro/feminism-avant-la-lettre/
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În stagiunea aceasta, Teatrul Nottara continuă o mai veche tradiție, cea a 
coproducțiilor realizate cu alte teatre. Schimburi artistice, experiență împărtășită 
între două instituții de spectacol, energii înnoite pentru ambele trupe sau 
alăturarea lor în aceeași dinamică sunt numai câteva dintre punctele care asigură 
profitul cultural al acestui demers. După un șir important de coproducții cu 
Teatrul George Ciprian din Buzău și cu Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov, 
Nottara lucrează, de data aceasta, alături de Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad. 
Actori din cele două trupe au intrat deja în repetiții pentru coproducția Disputa, 
pe un text scris în 1744 de Pierre de Marivaux, dramaturg pe care posteritatea 
avea să-l recepteze mult mai generos decât contemporanii. Traducerea este 
semnată de Doru Mareș. Premiera este așteptată pe 14 aprilie la Teatrul Nottara 
și, la sfârșitul aceleiași luni, la Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad. Coproducție 
fiind, spectacolul se va juca în suită în ambele orașe, la București și la Arad. 
 

 
 

Despre acest demers Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, a 
subliniat: „O coproducție are menirea de a mai «ușura» cheltuielile pentru un 
spectacol, acestea împărțindu-se între coproducători. Dar lucrul cel mai important 
mi se pare a fi acela de a mări substanțial viața unei producții scenice, pentru că 
se va juca pe două scene în loc de una, și de a aduce un important capital de 
imagine atât membrilor distribuției, cât și teatrelor angajate într-un astfel de 
demers. De asemenea, mă gândesc că tot vorbim de globalizare, dar uităm să 
topim distanțele în propria țară. Este un pariu prin care vreau să atrag atenția că, 
măcar în Anul Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu 
îi desparte decât o distanță de 600 de kilometri”. 
 

Proiectul se anunță interesant atât prin textul de referință al lui Marivaux, 
scriitor care s-a remarcat prin încrederea în rolul femeii, cât mai ales prin echipa 
care lucrează la el. Regia este semnată de Vlad Massaci, scenografia de Iuliana 
Vîlsan, iar coregrafia de Florin Fieroiu. Din distribuție fac parte actorii celor două 
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teatre, Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, Diana 
Roman, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. 
 

 
 

Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat 
cum funcționează coproducția: „Pentru Teatrul din Arad acesta este un proiect 
important, fiind la prima colaborare cu un teatru din București. Este vorba de un 
tip de coproducție care alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate 
din celălalt, cu scopul declarat de a fi programat spectacolul în suită, și la 
București, și la Arad. Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o 
experiență comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni 
în București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad. De asemenea, împreună cu 
doamna Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, un alt scop al nostru este 
de a demonstra că se poate merge în colaborare la o astfel de producție artistică. 
Discuțiile au început de câteva luni și iată că acum s-au concretizat. S-au și așezat 
lucrurile în așa fel încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum 
Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru ambele părți actoricești ale 
proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și 
repertorial, și ca gen de spectacol – comedie – cu niște actori promițători și dintr-
o parte, și dintr-alta”. 
 

La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturisește că l-a interesat să 
lucreze acest proiect, mai întâi datorită textului lui Marivaux, unul care nu s-a mai 
montat în România. Referindu-se la numărul mare de actori tineri din distribuție, 
regizorul a subliniat: „Ceea ce mi s-a părut incitant este să lucrez cu nou-veniții 
din Teatrul Nottara. Apoi a apărut ideea de coproducție despre care consider că 
aduce un plus acestui proiect. Este extraordinar de interesant să vezi cum 
colaborează și se armonizează niște actori din școli diferite care, geografic 
vorbind, se află la cea mai mare distanță posibilă. Mă aștept ca proiectul să mai 
demonstreze un lucru simplu, acela că nu există actori de provincie și că nu 
înseamnă neapărat că dacă ești actor de București ești și cel mai bun”. 
 

Începând din 14 aprilie, Teatrul Nottara și Teatrul Clasic Ioan Slavici din 
Arad vă așteaptă la Disputa. 
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de: Magdalena Popa Buluc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Știri Transilvania 24 
din data de 15 Martie 2018 

http://stiritransilvania24.ro/arad/actori-aradeni-la-nottara-252900/ 
 

 

http://stiritransilvania24.ro/arad/actori-aradeni-la-nottara-252900/
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Actori arădeni, la „Nottara” 

 
Patru actori ai Teatrului Clasic vor juca într-un spectacol realizat în 
coproducție cu Teatrul Nottara din București. 
 

Cecilia Donat, Zoltan Lovas, Călin Stanciu și Alex Mărgineanu sunt „cei 
patru fantastici” ai Teaturlui Clasic „Ioan Slavici” din Arad, care lucrează la un 
spectacol alături de colegii lor bucureșteni Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana 
Roman, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Colaborarea Teatrul Nottara-Teatrul 
Clasic „Ioan Slavici” se va concretiza în spectacolul „Disputa”, regizat de Vlad 
Massaci și realizat pe baza unui text de Pierre de Marivaux, din 1744. 
 

„Pentru Teatrul din Arad, acesta este un proiect important, fiind la prima 
colaborare de acest fel cu un teatru din București. Este vorba de un tip de 
coproducție care alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate din 
celălalt, cu scopul declarat de a fi programat spectacolul în suită, și la București, 
și la Arad. Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o experiență 
comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în 
București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad”, spune Bogdan Costea, 
managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. 

Spectacolul va fi prezentat pentru prima dată publicului pe 14 aprilie, la 
București, în timp ce la Arad va sosi pentru prima oară pe 29 aprilie 2018. 
 
 

 
 

Sursa: aradonline.ro 
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7. Yorick 
din data de 12 Martie 2018 
https://yorick.ro/feminism-avant-la-lettre/ 
 

 

https://yorick.ro/feminism-avant-la-lettre/
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Feminism „avant la lettre” 

În stagiunea aceasta, Teatrul Nottara continuă o mai veche tradiție, cea a 
coproducțiilor realizate cu alte teatre. După un șir important de coproducții cu 
Teatrul „George Ciprian” din Buzău și cu Teatrul „Sică Alexandrescu” din 
Brașov, Nottara lucrează, de data aceasta, alături de Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 
din Arad. Actori din cele două trupe au intrat deja în repetiții pentru coproducția 
„Disputa”, pe un text scris în 1744 de Pierre de Marivaux, dramaturg pe care 
posteritatea avea să-l recepteze mult mai generos decât contemporanii. 
Traducerea este semnată de Doru Mareș. Premiera este așteptată pe 14 aprilie la 
Teatrul Nottara și, la sfârșitul aceleiași luni, la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din 
Arad. Coproducție fiind, spectacolul se va juca în suită în ambele orașe, la 
București și la Arad. 

Despre acest demers Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, a subliniat: 
„o coproducție are menirea de a mai «ușura» cheltuielile pentru un spectacol, 
acestea împărțindu-se între coproducători. Dar lucrul cel mai important mi se pare 
a fi acela de a mări substanțial viața unei producții scenice, pentru că se va juca 
pe două scene în loc de una, și de a aduce un important capital de imagine atât 
membrilor distribuției, cât și teatrelor angajate într-un astfel de demers. De 
asemenea, mă gândesc că tot vorbim de globalizare, dar uităm să topim distanțele 
în propria țară. Este un pariu prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul 
Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât 
o distanță de 600 de kilometri”. 
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Proiectul se anunță interesant atât prin textul de referință al lui Marivaux, scriitor 
care s-a remarcat prin încrederea în rolul femeii, cât mai ales prin echipa care 
lucrează la el. Regia este semnată de Vlad Massaci, scenografia de Iuliana Vîlsan, 
iar coregrafia de Florin Fieroiu. Din distribuție fac parte actorii celor două teatre, 
Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. 

Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat cum 
funcționează coproducția: „Pentru Teatrul din Arad acesta este un proiect 
important, fiind la prima colaborare cu un teatru din București. Este vorba de un 
tip de coproducție care alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate 
din celălalt, cu scopul declarat de a fi programat spectacolul în suită, și la 
București, și la Arad. Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o 
experiență comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni 
în București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad. De asemenea, împreună cu 
doamna Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, un alt scop al nostru este 
de a demonstra că se poate merge în colaborare la o astfel de producție artistică. 
Discuțiile au început de câteva luni și iată că acum s-au concretizat. S-au și așezat 
lucrurile, în așa fel încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum 
Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru ambele părți actoricești ale 
proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și 
repertorial, și ca gen de spectacol – comedie – cu niște actori promițători și dintr-
o parte, și dintr-alta”. 

La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturisește că l-a interesat să lucreze acest 
proiect, mai întâi datorită textului lui Marivaux, unul care nu s-a mai montat în 
România. Referindu-se la numărul mare de actori tineri din distribuție, regizorul 
a subliniat: „Ceea ce mi s-a părut incitant este să lucrez cu nou-veniții din Teatrul 
Nottara. Apoi a apărut ideea de coproducție despre care consider că aduce un plus 
acestui proiect. Este extraordinar de interesant să vezi cum colaborează și se 
armonizează niște actori din școli diferite care, geografic vorbind, se află la cea 
mai mare distanță posibilă. Mă aștept ca proiectul să mai demonstreze un lucru 
simplu, acela că nu există actori de provincie și că nu înseamnă neapărat că dacă 
ești actor de București ești și cel mai bun”. 

Sursa: yorick.ro 

 

 
8. Jurnal arădean 

din data de 15 Martie 2018 

https://www.jurnalaradean.ro/ro_cultura/2018/03/15/actori-

https://www.jurnalaradean.ro/ro_cultura/2018/03/15/actori-aradeni-la-teatrul-nottara.aradean
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aradeni-la-teatrul-nottara.aradean 
 

 
 

Actori arădeni, la Teatrul Nottara 
 

 
Colaborare între teatre 

FOTO: FAN 
 

Patru actori ai Teatrului Clasic vor juca într-un spectacol realizat în 
coproducţie cu Teatrul Nottara din Bucureşti. 
    
    
BUCUREŞTI. Cecilia Donat, Zoltan Lovas, Călin Stanciu şi Alex Mărgineanu 
sunt „cei patru fantastici” ai Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, care 
lucrează la un spectacol alături de colegii lor bucureşteni Isabela Neamţu, Anca 
Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Colaborarea Teatrul 
Nottara – Teatrul Clasic „Ioan Slavici” se va concretiza în spectacolul „Disputa”, 

https://www.jurnalaradean.ro/ro_cultura/2018/03/15/actori-aradeni-la-teatrul-nottara.aradean
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regizat de Vlad Massaci şi realizat pe baza unui text de Pierre de Marivaux, din 
1744. 
 
„Pentru Teatrul din Arad, acesta este un proiect important, fiind la prima 
colaborare de acest fel cu un teatru din Bucureşti. Este vorba de un tip de 
coproducţie care alătură jumătate de distribuţie dintr-un teatru şi jumătate din 
celălalt, cu scopul declarat de a fi programat spectacolul în suită, şi la Bucureşti, 
şi la Arad. Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o experienţă 
comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în 
Bucureşti, cât şi pentru cei bucureşteni în Arad”, spune Bogdan Costea, 
managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. 
 
Spectacolul va fi prezentat pentru prima dată publicului pe 14 aprilie, la Bucureşti, 
în timp ce la Arad va sosi pentru prima oară pe 29 aprilie 2018. 

 
 
 

de:  JA-E.R. 
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9. Special Arad 
din data de 20 Martie 2018 
https://specialarad.ro/actorii-aradeni-protagonisti-in-doua-proiecte-
noi-unul-dintre-ele-o-coproductie-teatrul-nottara-teatrul-clasic-ioan-
slavici/ 
 

 
 

Actorii arădeni – protagoniști în două proiecte noi. Unul dintre ele, o 
coproducție Teatrul Nottara – Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 

ea de-a doua premieră va fi „Disputa” 
La peste 500 de km distanță de urbea de pe Mureș, la Teatrul Nottara din 
București, actorii Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex 
Mărgineanu au început deja să lucreze la noua producție alături de colegii lor 
bucureșteni Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina 
Juncu și Răzvan Bănică. Coproducția Teatrul Nottara – Teatrul Clasic „Ioan 
Slavici” va fi regizată de Vlad Massaci și are la bază un text scris în 1744 de Pierre 
de Marivaux. Traducerea este semnată de Doru Mareș. 
 
„Pentru Teatrul din Arad acesta este un proiect important, fiind la prima 
colaborare cu un teatru din București. Este vorba de un tip de coproducție care 
alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate din celălalt, cu scopul 
declarat de a fi programat spectacolul în suită, și la București, și la Arad. 
Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o experiență comună, 

https://specialarad.ro/actorii-aradeni-protagonisti-in-doua-proiecte-noi-unul-dintre-ele-o-coproductie-teatrul-nottara-teatrul-clasic-ioan-slavici/
https://specialarad.ro/actorii-aradeni-protagonisti-in-doua-proiecte-noi-unul-dintre-ele-o-coproductie-teatrul-nottara-teatrul-clasic-ioan-slavici/
https://specialarad.ro/actorii-aradeni-protagonisti-in-doua-proiecte-noi-unul-dintre-ele-o-coproductie-teatrul-nottara-teatrul-clasic-ioan-slavici/
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miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în București, cât 
și pentru cei bucureșteni în Arad”, spune Bogdan Costea, managerul Teatrului 
Clasic „Ioan Slavici”. 
 
Despre acest demers Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, a 
subliniat: „o coproducție are menirea de a mai «ușura» cheltuielile pentru un 
spectacol, acestea împărțindu-se între coproducători. Dar lucrul cel mai 
important mi se pare a fi acela de a mări substanțial viața unei producții scenice, 
pentru că se va juca pe două scene în loc de una, și de a aduce un important 
capital de imagine atât membrilor distribuției, cât și teatrelor angajate într-un 
astfel de demers. De asemenea, mă gândesc că tot vorbim de globalizare, dar 
uităm să topim distanțele în propria țară. Este un pariu prin care vreau să atrag 
atenția că, măcar în Anul Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună noi, cei 
pe care nu îi desparte decât o distanță de 600 de kilometri”. 

Proiectul se anunță interesant atât prin textul de referință al lui Marivaux, scriitor 
care s-a remarcat prin încrederea în rolul femeii, cât mai ales prin echipa care 
lucrează la el. 

Premiera bucureșteană a spectacolului „Disputa” are loc în 14 aprilie, în timp ce 
scena arădeană va adăposti pentru prima oară noua montare, în 29 aprilie. 

 

 

Sursa: specialarad.ro 
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 10. ARQ 
din data de 21 Martie 2018 
http://www.arq.ro/premiere-si-spectacole-de-succes-pe-scena-
teatrului-clasic-ioan-slavici-in-luna-aprilie/21193 
 

 
 

Premiere și spectacole de succes pe scena Teatrului Clasic “Ioan 
Slavici”, în luna aprilie 

 
 
Un proiect așa cum nu s-a mai făcut până acum pe scena arădeană. Două 
premiere. Și întâlniri cu spectacole îndrăgite din repertoriu. Așa arată luna 
aprilie pe scena Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad. O lună în care va ieși 
la public prima coproducție teatrală realizată vreodată de TCISA cu un 
teatru din București – Teatrul Nottara. 
 

http://www.arq.ro/premiere-si-spectacole-de-succes-pe-scena-teatrului-clasic-ioan-slavici-in-luna-aprilie/21193
http://www.arq.ro/premiere-si-spectacole-de-succes-pe-scena-teatrului-clasic-ioan-slavici-in-luna-aprilie/21193
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Este vorba despre spectacolul ,,Disputa” de Pierre de Marivaux, semnat regizoral 
de Vlad Massaci. Premiera bucureșteană va avea loc în 14 aprilie, în vreme ce 
prima reprezentație pe scena de la Arad se va întâmpla în 29 aprilie. Tot la 
capitolul premiere se înscrie, în luna aprilie, și spectacolul ,,Tatăl”  de Florian 
Zeller, în regia lui Radu Iacoban.  Acesta va vedea lumina rampei în 21 aprilie, 
de la ora 19.00, în sala Studio. 
 
 

 
 
 
 

Sursa: arq.ro 
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 11. Live Arad 
din data de 13 Aprilie 2018, ora 10:09 
http://www.livearad.ro/actori-aradeni-pe-scena-teatrului-nottara/ 
 

 
 

Actori arădeni, pe scena Teatrului Nottara 
 

Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu. Ei sunt 
actorii arădeni care, la finalul acestei săptămâni, vor simți emoțiile unei noi 
premiere. De data aceasta pe scena Teatrului Nottara. Alături de colegii lor 
bucureșteni: Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu și 
Răzvan Bănică, ei formează distribuția primei coproducții a Teatrului Clasic 
“Ioan Slavici” Arad cu un teatru din București. Este vorba despre spectacolul 
“Disputa” de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci. Scenografia noii 

http://www.livearad.ro/actori-aradeni-pe-scena-teatrului-nottara/
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producții este semnată de Iuliana Vîlsan, iar muzica de Vlaicu Golcea. Prima 
reprezentație a noii montări are loc sâmbătă, 14 aprilie, de la ora 19.00, în sala 
“Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara. 

„O coproducție are menirea de a mai «ușura» cheltuielile pentru un 
spectacol, acestea împărțindu-se între coproducători. Dar lucrul cel mai important 
mi se pare a fi acela de a mări substanțial viața unei producții scenice, pentru că 
se va juca pe două scene în loc de una, și de a aduce un important capital de 
imagine atât membrilor distribuției, cât și teatrelor angajate într-un astfel de 
demers. De asemenea, mă gândesc că tot vorbim de globalizare, dar uităm să 
topim distanțele în propria țară. Este un pariu prin care vreau să atrag atenția că, 
măcar în Anul Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu 
îi desparte decât o distanță de 600 de kilometri”. – declară Marinela Țepuș, 
directoarea Teatrului Nottara. 

“Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o experiență 
comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în 
București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad. S-au așezat lucrurile în așa fel 
încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum Iuliana Vîlsan să 
fie argumente forte pentru ambele părți actoricești ale proiectului. Marivaux i-a 
unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și repertorial, și ca gen de spectacol 
– comedie – cu niște actori promițători și dintr-o parte, și dintr-alta”. – spune 
despre acest proiect, managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, Bogdan Costea. 

Premiera arădeană a spectacolului va avea loc în 29 aprilie, de la ora 19, în 
Sala mare. 

 

 

 

de: Dana B. 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

 

 12. LiterNet.ro 
din data de 02 Aprilie 2018 
https://agenda.liternet.ro/recomandari-teatru.html 
 

 
 

RECOMANDĂRI TEATRU, DANS: SÂMBĂTĂ, 14.04.2018 

19,00 › Teatrul Nottara 
Disputa   
De: Pierre de Marivaux. Regia: Vlad Massaci. Cu: Isabela Neamțu, Zoltan 

https://agenda.liternet.ro/recomandari-teatru.html
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Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, Diana Roman / Cecilia Donat, Alex 
Mărgineanu, Cristina Juncu, Răzvan Bănică 
 
Prețul: 20,5;32,4;37,8;47,5 lei 
 
 
 
 
 
 

Sursa: LiterNet.ro 
 
 
 13. ARQ 
din data de 14 Aprilie 2018 

http://www.arq.ro/premiera-bucuresteana-in-aceasta-seara-cu-
patru-actori-aradeni/21629 
 

 
 

Premieră bucureșteană în această seară cu patru actori arădeni 

http://www.arq.ro/premiera-bucuresteana-in-aceasta-seara-cu-patru-actori-aradeni/21629
http://www.arq.ro/premiera-bucuresteana-in-aceasta-seara-cu-patru-actori-aradeni/21629
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În seara de 14 aprilie, ora 19,00, la celebrul Teatru NOTTARA va avea 

loc premiera piesei DISPUTA (Marivoux), spectacol pus în scenă de către 
cunoscutul regizor de teatru Vlad Massaci (a montat recent și la Arad ”Iubirea 
la oameni”). 

Din distribuție fac parte: Isabela Neamtu, Zoltan Lovas, Cecilia Donat, 
Alex Mărgineanu, Razvan Banica, Anca Bejenaru, Cristina Juncu și Calin 
Stanciu. 
Muzica Vlaicu Golcea, coregrafia Florin Fieroiu, scenografia Iuliana Vilsan, 
asistent scenografie Gabriella Spiridon 

 
  Spectacolul se va mai juca pe 15 și 18 aprilie la Nottara, iar în data de 29 
aprilie va avea loc premiera arădeană.  

 

 

Sursa: Vasile Zărăndan 
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 14. Ghidul Arădean 
din data de 15 Aprilie 2018, ora 20:51 
https://www.ghidularadean.ro/stire/24439/actori_aradeni_pe_scena_te
atrului_nottara.html 
 

 
 

Actori arădeni pe scena Teatrului Nottara 

https://www.ghidularadean.ro/stire/24439/actori_aradeni_pe_scena_teatrului_nottara.html
https://www.ghidularadean.ro/stire/24439/actori_aradeni_pe_scena_teatrului_nottara.html
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Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu. Ei sunt 

actorii arădeni care, la finalul acestei săptămâni, vor simți emoțiile unei noi 
premiere. De data aceasta pe scena Teatrului Nottara. Alături de colegii lor 
bucureșteni: Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu și 
Răzvan Bănică, ei formează distribuția primei coproducții a Teatrului Clasic 
“Ioan Slavici” Arad cu un teatru din București. Este vorba despre spectacolul 
“Disputa” de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci. Scenografia noii 
producții este semnată de Iuliana Vîlsan, iar muzica de Vlaicu Golcea. Prima 
reprezentație a noii montări are loc sâmbătă, 14 aprilie, de la ora 19.00, în sala 
“Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara. 

 
 „O coproducție are menirea de a mai «ușura» cheltuielile pentru un 

spectacol, acestea împărțindu-se între coproducători. Dar lucrul cel mai 
important mi se pare a fi acela de a mări substanțial viața unei producții 
scenice, pentru că se va juca pe două scene în loc de una, și de a aduce un 
important capital de imagine atât membrilor distribuției, cât și teatrelor 
angajate într-un astfel de demers. De asemenea, mă gândesc că tot vorbim 
de globalizare, dar uităm să topim distanțele în propria țară. Este un pariu 
prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul Marii Uniri, merită să 
facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât o distanță de 600 
de kilometri”. – declară Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara. 

“Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o 
experiență comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii 
arădeni în București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad. S-au așezat 
lucrurile în așa fel încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă 
precum Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru ambele părți actoricești 
ale proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și 
repertorial, și ca gen de spectacol - comedie - cu niște actori promițători și 
dintr-o parte, și dintr-alta”. – spune despre acest proiect, managerul 
Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, Bogdan Costea. 

 
Premiera arădeană a spectacolului va avea loc în 29 aprilie, de la ora 19, în 

Sala mare. 
 
 

Sursa: ghidularadean.ro 
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 15. B-CRITIC 
din data de 19 Aprilie 2018 

http://www.b-critic.ro/spectacol/dispute-despre-iubire-la-nottara/ 
 

 
 

http://www.b-critic.ro/spectacol/dispute-despre-iubire-la-nottara/
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Dispute despre iubire, la Nottara 

Un spectacol cu multe întrebări despre dragoste și natura ei, despre 
fidelitate în cuplu, care pune în valoare talentul actoricesc al celor patru tineri 
protagoniști: Cristina Juncu, Răzvan Bănică, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu. 
Conceput ca o ilustrare a unei dispute intelectuale de la Curtea regală franceză– 
cine este mai înclinat spre infidelitate: femeia sau bărbatul? –, spectacolul propriu-
zis al nașterii și evoluției iubirii între patru tineri inocenți, nepervertiți, adică, de 
civilizație, este unul comic și superficial, de „salon”, așa cum poate fi iubirea 
atunci când e văzută prin ochii unui franțuz. În decorul de laborator conceput de 
Iulia Vîlsan, cu un bazin cu apă care oferă un spațiu de joc neconvențional, 
hârjoneala tinerilor are ceva ce te pune pe gânduri. Ca orice jucărie eclatantă 
„made in France”, și produsul acesta are je ne sais quoi-ul lui care te pune pe 
gânduri și balansează grațios superficialitatea, înclinând din când în când spre 
reflecții serioase despre dragoste. În fond, discursul despre iubire s-a născut în 
Franța. 

Un mare merit îi revine lui Vlad Massaci, care a știut foarte bine să scuture 
de praf textul și să-i dea un suflu nou și suav. Recunosc că aș fi vrut ca 
„ancadramentul” teoretic, care anunță și comentează apoi episodul copiilor, să fie 
mai puțin sub semnul epocii în care a fost scris, mai puțin moralizator și ostentativ. 
Dar nu e bai, a ieșit bine! 
 

 
 
 

 
de: Claudiu Sfirschi-Lăudat  
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 16. Glasul Aradului  
din data de 20 Aprilie 2018, ora 07:04 

http://glsa.ro/arad/287514-actori-aradeni-pe-scena-teatrului-
nottara.html 
 

http://glsa.ro/arad/287514-actori-aradeni-pe-scena-teatrului-nottara.html
http://glsa.ro/arad/287514-actori-aradeni-pe-scena-teatrului-nottara.html
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Actori arădeni pe scena Teatrului Nottara 
 
Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu sunt actorii 
arădeni care, la sfârșitul săptămânii trecute, au simțit emoțiile unei noi premiere. 
De data aceasta pe scena Teatrului Nottara. Alături de colegii lor bucureșteni: 
Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu și Răzvan Bănică, 
ei formează distribuția primei coproducții a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad 
cu un teatru din București. Este vorba despre spectacolul „Disputa” de Pierre de 
Marivaux, în regia lui Vlad Massaci. Scenografia noii producții este semnată de 
Iuliana Vîlsan, iar muzica de Vlaicu Golcea. Prima reprezentație a noii montări a 
avut loc sâmbătă, de la ora 19.00, în Sala „Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara. 
„O coproducție are menirea de a mai «ușura» cheltuielile pentru un spectacol, 
acestea împărțindu-se între coproducători. Dar lucrul cel mai important mi se pare 
a fi acela de a mări substanțial viața unei producții scenice, pentru că se va juca 
pe două scene în loc de una, și de a aduce un important capital de imagine atât 
membrilor distribuției, cât și teatrelor angajate într-un astfel de demers. De 
asemenea, mă gândesc că tot vorbim de globalizare, dar uităm să topim distanțele 
în propria țară. Este un pariu prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul 
Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât 
o distanță de 600 de kilometri”, declară Marinela Țepuș, directoarea Teatrului 
Nottara. „Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o experiență 
comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în Bu-
curești, cât și pentru cei bucureșteni în Arad. S-au așezat lucrurile în așa fel încât 
un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum Iuliana Vîlsan să fie 
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argumente forte pentru ambele părți actoricești ale proiectului. Marivaux i-a unit 
pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și repertorial, și ca gen de spectacol – 
comedie – cu niște actori promițători și dintr-o parte, și dintr-alta”, spune despre 
acest proiect, managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, Bogdan Costea. 
Premiera arădeană a spectacolului va avea loc în 29 aprilie, de la ora 19, în Sala 
Mare. 
     

 

 

 

de: I.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17. VipStyle 
din data de 16 Aprilie 2018 
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http://www.vipstyle.ro/18-aprilie-2018-ora-1900-disputa-de-pierre-de-
marivaux-teatrul-nottara/ 

 
AVANPREMIERA: 18 Aprilie 2018, ora 19:00, Disputa de Pierre de 

Marivaux, Teatrul Nottara 
 
 

Dacă Marivaux ar fi trăit în secolul XXI, și nu în secolul al XVIII-lea, sigur 
ar fi făcut un film cu un experiment care ia naștere în laboratorul unei mari 
universități. 

Și „cercetătorii britanici” ne-ar mai fi luminat o dată cum devin raporturile 
între femei și bărbați. Pe pariu că totul s-ar fi terminat cu o conferință 
despre gender studies? Așa, în universul lui Marivaux, în locul cercetătorilor, 
găsim un prinț care izolează, încă de la naștere, patru copii. 

Până la vârsta tinereții și, implicit, a tumultului erotic nu-i lasă să 
interacționeze cu nimeni, în afară de dădacă. Cărui gen, feminin sau masculin, îi 
sunt caracteristice nestatornicia și infidelitatea? Aceasta este premisa de la care 
pleacă cel mai mare autor francez de comedii al secolului său. 

http://www.vipstyle.ro/18-aprilie-2018-ora-1900-disputa-de-pierre-de-marivaux-teatrul-nottara/
http://www.vipstyle.ro/18-aprilie-2018-ora-1900-disputa-de-pierre-de-marivaux-teatrul-nottara/
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De la primele oglindiri, întâi în luciul apei, apoi în ochii celuilalt, tinerii iau 
act de ei înșiși, apoi de celălalt, se îndrăgostesc, mai întâi de ei („îmi voi petrece 
toată viața admirându-mă. Vaaai, ce mă mai iubesc!”), apoi de celălalt și stabilesc 
perechi, aparent, pe viață. 

El sau ea se simt perfecți iar dragostea îi face să-i atribuie alesului/ alesei 
același etalon. Când iubitul dispare pentru câteva ore, viața se transformă într-o 
mare plictiseală. Dar pericolul pândește cuplul și când iubiții stau numai 
împreună. 

„Tot văzându-ne vom deveni urâți? Nu vom mai fi fermecători?”, se miră 
Eglé, la vârsta marilor întrebări. Cu atâta perfecțiune în jur, tensiunile apar repede 
între cei de același sex, orgoliile se inflamează, mijesc zorii concurenței și, mai 
ales, ai infidelității. 

Prin urmare, inconsecvența este apanajul cărui sex? Marivaux se arată mai 
democrat decât noi toți. 

Regia: Vlad Massaci 
Distribuția:  
Hermiane – Isabela Neamțu 
Prințul – Zoltan Lovas 
Mesrou – Călin Stanciu 
Carise – Anca Bejenaru 
Eglé – Cecilia Donat 
Azor – Alex Mărgineanu 
Adine – Cristina Juncu 
Mesrin – Răzvan Bănică 

Muzica: Vlaicu Golcea 
Scenografia: Iuliana Vîlsan 
Traducerea: Doru Mareş 
Coregrafia: Florin Fieroiu 
Light-design: Lucian Moga 

http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=5
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=397
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=463
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=464
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=92
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=466
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=465
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=398
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=218
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=459
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=460
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=297
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=461
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=343
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Cristina Rusiecki, 
Consultant Artistic Teatrul Nottara 

Reprezentații: 18 Aprilie 2018, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

 

 

Sursa: vipstyle.ro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18. Arad Online  
din data de 26 Aprilie 2018, ora 12:23 

http://new.nottara.ro/?sid=232#tab_rep
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http://www.aradon.ro/disputa-ajunge-la-arad/2029748 

 

„Disputa” ajunge la Arad 
 

 
 

Spectacolul produs de Teatrul Clasic „Ioan Slavici” și Teatrul Nottara din 
București ajunge și la Arad, duminică seara.  

Patru actori arădeni și cinci bucureșteni vor urca duminică, 29 aprilie, de la ora 
19, pe scena Sălii Mari a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, pentru a le prezenta 
iubitorilor de teatru arădeni spectacolul „Disputa”. Bazat pe textul „La Dispute”, 
scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul este regizat de Vlad Massaci și 
îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu 
(de la TCIS), Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu și 
Răzvan Bănică (de la Nottara). 

Tradusă de Doru Mareș 

http://www.aradon.ro/disputa-ajunge-la-arad/2029748
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Cu premiera absolută pe 19 octombrie 1744, la Hotel de Bourgogne din Paris, 
comedia lui Pierre de Marivaux a fost privită ca un eșec de contemporanii 
acestuia, fiind vorba despre o „capodoperă amuzantă, erotică și dură”, după cum 
scria The New York Times, în 2013. Traducerea în limba română a textului a fost 
făuctă de către criticul de teatru Doru Mareș. 

„Un important capital de imagine” 

„Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o experiență comună, 
miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în București, cât și 
pentru cei bucureșteni în Arad”, spune Bogdan Costea, managerul Teatrului 
Clasic „Ioan Slavici”. 

De cealaltă parte, Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, spune despre 
spectacol că „lucrul cel mai important mi se pare a fi acela de a mări substanțial 
viața unei producții scenice, pentru că se va juca pe două scene în loc de una, și 
de a aduce un important capital de imagine atât membrilor distribuției, cât și 
teatrelor angajate într-un astfel de demers. De asemenea, mă gândesc că tot 
vorbim de globalizare, dar uităm să topim distanțele în propria țară. Este un pariu 
prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul Marii Uniri, merită să facem 
lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât o distanță de 600 de 
kilometri”. 

 
Biletele pentru premiera arădeană spectacolului „Disputa”, de duminică seara, de 
la ora 19, au fost puse la vânzare atât la Agenția de Bilete a Teatrului, cât și pe 
biletmaster.ro. 

 
 

 
 
 
 

de: Eugen Rogojan 
 
 
 
 
 19. Live Arad  
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din data de 27 Aprilie 2018, ora 11:12 
http://www.livearad.ro/prima-coproductie-teatrala-arad-bucuresti-
vede-lumina-rampei-in-acest-weekend/ 
 

 
 

Prima coproducție teatrală Arad-București vede lumina rampei în acest 
weekend 

Prima coproducție a Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad cu un teatru din 
București – Teatrul “Nottara” vede lumina rampei, în acest weekend, la Arad. 

După ce și-au spus inspirat povestea în fața publicului din București, e 
vremea ca actorii Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu 
să simtă emoțiile premierei acasă, pe scena arădeană.  Alături de colegii lor 
bucureșteni: Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu și 
Răzvan Bănică, ei formează distribuția comediei “Disputa” de Pierre de 
Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, producție a cărei premieră arădeană este 
planificată pentru duminică, 29 aprilie, de la ora 19.00, în sala mare a Teatrului 
Clasic „Ioan Slavici”. 

“Întâlnirea dintre echipele celor două teatre contribuie la o experiență 
comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în 
București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad. S-au așezat lucrurile în așa fel 
încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum Iuliana Vîlsan să 
fie argumente forte pentru ambele părți actoricești ale proiectului. Marivaux i-a 

http://www.livearad.ro/prima-coproductie-teatrala-arad-bucuresti-vede-lumina-rampei-in-acest-weekend/
http://www.livearad.ro/prima-coproductie-teatrala-arad-bucuresti-vede-lumina-rampei-in-acest-weekend/
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unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și repertorial, și ca gen de spectacol 
– comedie – cu niște actori promițători și dintr-o parte, și dintr-alta”. – spune 
despre acest proiect, managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, Bogdan Costea. 

Din echipa noii producții fac parte: Iuliana Vîlsan (scenografie), Vlaicu 
Golcea (muzică), Florin Fieroiu (coregrafie), Doru Mareș (traducere) și Lucian 
Moga (light design). 

 

de: Dana B 
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 20. Jurnal Arădean 
din data de 27 Aprilie 2018 
https://www.jurnalaradean.ro/ro_cultura/2018/04/26/disputa-ajunge-
duminica-la-arad.aradean 
 

 
 
 

„Disputa” ajunge duminică la Arad 

 

Moment din spectacol   FOTO: FAN 

Spectacolul produs de Teatrul Clasic „Ioan Slavici” şi Teatrul Nottara din 
Bucureşti ajunge şi la Arad. 

 

https://www.jurnalaradean.ro/ro_cultura/2018/04/26/disputa-ajunge-duminica-la-arad.aradean
https://www.jurnalaradean.ro/ro_cultura/2018/04/26/disputa-ajunge-duminica-la-arad.aradean
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ARAD. Patru actori arădeni şi cinci bucureşteni vor urca duminică, 29 aprilie, de 
la ora 19, pe scena Sălii Mari a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, pentru a le 
prezenta iubitorilor de teatru arădeni spectacolul „Disputa”. Bazat pe textul „La 
Dispute”, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul este regizat de Vlad 
Massaci şi îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat, Alex 
Mărgineanu (de la TCIS), Isabela Neamţu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina 
Juncu şi Răzvan Bănică (de la Nottara). 
 

Tradusă de Doru Mareş 
 
Cu premiera absolută pe 19 octombrie 1744, la Hotel de Bourgogne din Paris, 

comedia lui Pierre de Marivaux a fost privită ca un eşec de contemporanii 
acestuia, fiind vorba despre o „capodoperă amuzantă, erotică şi dură”, după cum 
scria The New York Times, în 2013. Traducerea în limba română a textului a fost 
făuctă de către criticul de teatru Doru Mareş. 

 
„Măreşte viaţa producţiei” 
 
„Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o experienţă 

comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în 
Bucureşti, cât şi pentru cei bucureşteni în Arad”, spune Bogdan Costea, 
managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”. 

 
De cealaltă parte, Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, spune despre 

spectacol că „lucrul cel mai important mi se pare a fi acela de a mări substanţial 
viaţa unei producţii scenice, pentru că se va juca pe două scene în loc de una, şi 
de a aduce un important capital de imagine atât membrilor distribuţiei, cât şi 
teatrelor angajate într-un astfel de demers. De asemenea, mă gândesc că tot 
vorbim de globalizare, dar uităm să topim distanţele în propria ţară. Este un pariu 
prin care vreau să atrag atenţia că, măcar în Anul Marii Uniri, merită să facem 
lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât o distanţă de 600 de 
kilometri”.  JA-E.R. 

 
 
 

 
 

Sursa: jurnalaradean.ro 
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 21. Europeanul 
din data de 29 Aprilie 2018 
http://www.europeanul.eu/prima-coproductie-teatrala-arad-bucuresti-
vede-lumina-rampei-in-acest-weekend/ 
 

 
 
Prima coproducție teatrală Arad-București vede lumina rampei în 

acest weekend 
 

 
 

Prima coproducție a Teatrului Clasic “Ioan Slavic” Arad cu un teatru din 
București – Teatrul “Nottara” vede lumina rampei, în acest weekend, la Arad. 
După ce și-au spus inspirat povestea în fața publicului din București, e vremea ca 
actorii Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu să simtă 

http://www.europeanul.eu/prima-coproductie-teatrala-arad-bucuresti-vede-lumina-rampei-in-acest-weekend/
http://www.europeanul.eu/prima-coproductie-teatrala-arad-bucuresti-vede-lumina-rampei-in-acest-weekend/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.europeanul.eu/prima-coproductie-teatrala-arad-bucuresti-vede-lumina-rampei-in-acest-weekend/&media=http://www.europeanul.eu/wp-content/uploads/2018/04/foto-Disputa.jpg&description=Prima+coproduc%C8%9Bie+teatral%C4%83+Arad-Bucure%C8%99ti+vede+lumina+rampei+%C3%AEn+acest+weekend
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.europeanul.eu/prima-coproductie-teatrala-arad-bucuresti-vede-lumina-rampei-in-acest-weekend/&media=http://www.europeanul.eu/wp-content/uploads/2018/04/foto-Disputa.jpg&description=Prima+coproduc%C8%9Bie+teatral%C4%83+Arad-Bucure%C8%99ti+vede+lumina+rampei+%C3%AEn+acest+weekend
http://www.europeanul.eu/wp-content/uploads/2018/04/foto-Disputa.jpg
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emoțiile premierei acasă, pe scena arădeană.  Alături de colegii lor bucureșteni: 
Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu și Răzvan Bănică, 
ei formează distribuția comediei “Disputa” de Pierre de Marivaux, înregialui Vlad 
Massaci, producție a cărei premieră arădeană este planificată pentru duminică, 29 
aprilie, de la ora 19.00, în sala mare a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”.  

“Întâlnirea dintre echipele celor două teatre contribuie la o experiență comună, 
miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni în București, cât și 
pentru cei bucureșteni în Arad. S-au așezat lucrurile în așa fel încât un regizor 
precum Vlad Massaci și o scenografă precum Iuliana Vîlsan să fie argumente forte 
pentru ambele părți actoricești ale proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a 
întâmplat să se potrivească și repertorial, și ca gen de spectacol – comedie – cu 
niște actori promițători și dintr-o parte, și dintr-alta”. – spune despre acest proiect, 
managerul Teatrului Clasic „Ioan Slavici”, Bogdan Costea 

Din echipa noii producții fac parte: Iuliana Vîlsan (scenografie), Vlaicu Golcea 
(muzică), Florin Fieroiu (coregrafie), Doru Mareș (traducere) și Lucian Moga 
(light design).  

 
 
 

de: Daniel Albu 
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 22. Special Arad 
din data de 30 Aprilie 2018, ora 21:40 
https://specialarad.ro/disputa-sexelor-la-teatrul-clasic-ioan-slavici-un-
big-brother-cu-virgine-umede-si-flacai-in-flacari/ 
 

 
 

Disputa sexelor la Teatrul Clasic „Ioan Slavici”. Un „Big Brother” cu 
virgine umede și flăcăi în flăcări 

 

O dublă premieră – la București și la Arad. Un fel de Adam și Eva – dublați 
și manipulați ca niște șoareci de laborator ca să prindă gustul mărului 
interzis. Un experiment. Un bazin. Pubertate, puțină nuditate… și o libertate, 
dar controlată. Potrivit regizorului, Vlad Massaci, piesa nu s-a mai montat 
niciodată în România (triplă premieră, așadar). După ce spectacolul s-a jucat 
în premieră în capitală, duminică seara a venit rândul publicului arădean să 

https://specialarad.ro/disputa-sexelor-la-teatrul-clasic-ioan-slavici-un-big-brother-cu-virgine-umede-si-flacai-in-flacari/
https://specialarad.ro/disputa-sexelor-la-teatrul-clasic-ioan-slavici-un-big-brother-cu-virgine-umede-si-flacai-in-flacari/
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vadă coproducția Teatrului Nottara din București și a Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici” din Arad. A fost un succes răsunător, chiar dacă teatralitatea 
exagerată și limbajul greoi, supranumit chiar după autor „marivaudage”, 
par să fie pe cale de extincție. Se pare că nu. 
 

Când „Disputa”, comedia lui Pierre de Marivaux, s-a pus în scenă pentru 
prima oară în anul 1744, în Franța, a fost un eșec total. Totuși, alături de Voltaire, 
Marivaux era cel mai jucat dramaturg din vremea sa. Enciclopediștii îl 
desconsiderau (cu excepția lui d’Alembert și a lui Helvetius), iar publicul prefera 
comediile mai lacrimogene ale lui La Chaussée. Aprecierea negativă adusă de 
numeroșii săi adversari a însoțit creațiile lui Marivaux vreme de un secol și 
jumătate, termenul de „marivaudage” păstrând mult timp o conotație peiorativă și 
fiind asociat nu numai cu un limbaj alambicat, dar și cu excesul de analiză 
psihologică, după cum aflăm de pe Wikipedia. 

 
Exact această obsesie psihologică, axată pe infidelitate și sexualitate, 

ghidează și piesa „Disputa”. Povestea implică patru orfani (două fete și doi 
băieți, Cecilia Lucanu-Donat, Cristina Juncu, Alex Mărgineanu și Răzvan 
Bănică), care au fost izolați complet încă de la naștere unii de alții și de lumea 
înconjurătoare, și care au fost crescuți de aceeași dădacă (Anca Bejenaru) și soțul 
acesteia (Călin Stanciu). Experimentul gândit și pus în aplicare de un cuplu de 
aristocrați (Zoltan Lovas și Isabela Neamțu) își atinge punctul culminant în 
momentul în care cele două fete și cei doi băieți ajung la pubertate, fiind lăsați – 
sub o supraveghere secretă – să scape într-o copie a Grădinei Eden ca să descopere 
sexul opus și, mai ales, ca să dea un răspuns la „legile fără răspuns ale naturii 
relației”. Mai exact: care dintre „ființe” este predispusă să înșele. 

 

 
 

Trebuie să recunoaștem, ideea e de o genialitate sinistră, care îl face pe 
inventatorul show-ului „Big Brother” un copilaș cu puța-n praf. Dar hai să ne 
concentrăm pe spectacolul regizat de Vlad Massaci, cu o distribuție arădeano-
bucureșteană: Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Lucanu-Donat și Alex 
Mărgineanu din Arad și Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Cristina Juncu și Răzvan 
Bănică (La mulți ani! Ieri și-a sărbătorit totodată ziua de naștere) din București. 
Din toate punctele de vedere, jocul actorilor este admirabil, exact așa cum cerea 
textul și (mai mult ca sigur) regizorul, chiar dacă subsemnatul nu prea digeră acest 
stil de teatru excesiv de clasic, care amintește  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Marivaux
https://specialarad.ro/wp-content/uploads/2018/04/31673016_10211225869342317_8129352740242456576_n.jpg
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de dinpăcatenuprearăposata Commedia dell’arte. Tocmai din acest motiv, am să 
încerc să nu fiu subiectiv și am să analizez spectacolul la rece, dacă se poate chiar 
mai rece decât temperatura apei din acel bazin de pe scenă. 
 

 
 

De altfel, acolo, în bazin a început totul, ca o „supă cosmică a creației”, 
doar că aici, punctul de plecare în călătoria psihologică a personajelor tinere a fost 
conștiința (și admirația) de sine. Bazinul de apă este un fel de epicentru ludic în 
„Disputa”, dar care nu are rolul de a spăla păcatele, ci din contră, face ca tinerele 
virgine să se aplece și să lase astfel la vedere caracteristicile bombastice ale 
feminității și, nu în ultimul rând, apa din bazin „cheamă” la un soi de mântuire 
inversă, la umezirea abundentă a hainelor și la incitarea sexuală a celor patru 
tineri, care nu numai că nu pricep sentimentul atracției fizice, dar nu cunosc nici 
modul de funcționare a sexului opus. 

Al doilea element esențial este sfera, ceea ce pe scenă se găsește, tot în 
abundență, sub forma unor mingi imense și transparente, simbolizând joaca și 
globulele fertilității deopotrivă. 

Deosebit de sugestivi sunt și stâlpii transparenți din stânga și din dreapta 
scenei de la începutul spectacolului, în care stau seminud și nemișcați o fată și un 
băiat, Cecilia Lucanu-Donat și Răzvan Bănică dacă nu mă-nșel, simbolistica 
extrem de simplă dar incitantă fiind aici separarea și experimentul. 

Toate acestea reprezintă ingeniozitatea excentrică a scenografei Iuliana 
Vîlsan și a asistentei scenograf Gabriella Spiridon, care au combinat eficient 
aceste elemente de design contemporan cu arta clasică și anume cu două tablouri 
în stil Baroc, podeaua fiind decorată cu „The Feast of Venus” al lui Peter Paul 
Rubens, iar peretele din fundal cu „Pastoral Landscape: The Roman Campagna” 
al lui Claude Lorrain (mulțumiri artistului Laurian Popa pentru identificarea 
lor!) 
 

Coregrafia… și în mod concret acel dans haotic cu multe îmbrățișări, sincer 
(și oricât de obiectiv cu putință vreau) să fiu, este cam juvenilă și fără sens, o 
euforie de „te iubesc – te vreau – nu te vreau – nu te iubesc – ba pe-a mă-
tii”neconvingătoare, care dispare la fel cum apare. Din fericire, repede. 

 
Dar ca s-o închei pe un ton pozitiv, regizorul Vlad Massaci a spus că „este 

extraordinar de interesant să vezi cum colaborează și se armonizează niște actori 

https://specialarad.ro/wp-content/uploads/2018/04/31408183_10211225894062935_3867728267498749952_n.jpg
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din școli diferite care, geografic vorbind, se află la cea mai mare distanță 
posibilă. Mă aștept ca proiectul să mai demonstreze un lucru simplu, acela că nu 
există actori de provincie și că nu înseamnă neapărat că dacă ești actor de 
București ești și cel mai bun”. 

Și avea dreptate. 

Disputa 
de Pierre de Marivaux 
Traducerea – Doru Mareș 
Cu: Zoltan Lovas, Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Călin Stanciu, Cecilia 
Lucanu-Donat, Cristina Juncu, Alex Mărgineanu, Răzvan Bănică 
Regia – Vlad Massaci 
Scenografia – Iuliana Vîlsan 
Asistent scenograf – Gabriella Spiridon 
Coregrafia – Florin Fieroiu 
Compoziția muzicală – Vlaicu Golcea 

Foto: Laurian Popa 

 

 

 

Sursa: specialarad.ro 
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 23. Curierul Național 
din data de 25 Mai 2018 
https://curierulnational.ro/Eveniment/2018-05-25/CALENDAR 
 

 
 

CALENDAR 
 
Astăzi 
 
• La Teatrul Nottara – Horia Lovinescu, (Bucureşti, Bd. Magheru 20, 
021.318.89.01, 021.318.89.02, nottara@b.astral.ro), de la ora 19.00, piesa 
„Disputa”. Distribuție: Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca 

https://curierulnational.ro/Eveniment/2018-05-25/CALENDAR
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Bejenaru, Diana Roman, Cecilia Lucanu Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Jun-
cu, Răzvan Bănică. Regie: Vlad Massaci. Scenografie: Iuliana Vâlsan. 
 
 

 
 

Sursa: curierulnational.ro 
 

 
 
 
 
 24. Radio România București FM 
din data de 25 Mai 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/05/25/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-25-
mai/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 25 mai 
19:00 

http://bucurestifm.ro/2018/05/25/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-25-mai/
http://bucurestifm.ro/2018/05/25/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-25-mai/
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”Disputa”, piesa lui Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, la Teatrul Nottara, la 
Sala Horia Lovinescu. Distribuția: Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Anca Bejenaru, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu, Răzvan Bănică. 

 
de: Andreia Bârsan 

 
 
 
 
 
 
 25. București TV 
din data de 24 Mai 2018 
http://www.bucurestitv.net/5-idei-pentru-a-petrece-timpul-liber-4/ 
 

 
 

 
5 idei pentru a petrece timpul liber 

 
 

http://www.bucurestitv.net/5-idei-pentru-a-petrece-timpul-liber-4/
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Cei care iubesc teatrul sunt așteptați, vineri, la premiera piesei Disputa, 
pusă în scenă la Teatrul Nottara. Piesa reprezintă o coproducție realizată cu alte 
teatre. Schimburi artistice, experiență împărtășită între două instituții de spectacol, 
energii înnoite pentru ambele trupe sau alăturarea lor în aceeași dinamică sunt 
numai câteva dintre punctele care asigură frumusețea acestui demers. 

 
 

 
 
 

Sursa: bucurestitv.net 
 
 
 
 
 
 26. B-CRITIC 
din data de 04 Iunie 2018 
http://www.b-critic.ro/spectacol/vlad-massaci/ 
 

 
 

Vlad Massaci, regizor al tonurilor subtile 

 

http://www.b-critic.ro/spectacol/vlad-massaci/
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VIAȚA ȘI OPERA 

Coerență, acuratețe, motivație și subtilitate. Acestea sunt dimensiunile creației lui 
Vlad Massaci. Definitorii pentru arta sa rămân atenția acordată interpretării și 
predilecția pentru textele contemporane ce portretizează epoca. Spectacolele lui 
Vlad Massaci compun un breviar al tipurilor de situații și desfășurări emoționale 
ale lumii noastre, acordând un plus de atenție adâncimilor nevăzute, greu de 
definit ale interiorului uman. 

Înainte de Regie, Vlad Massaci a făcut studii de germanistică. Formația lui 
umanistă, dar și stăpânirea limbii i-au creat condițiile să monteze în Germania. 
Echipa pe care a făcut-o la începutul carierei cu actrița Mihaela Sîrbu, lucidă, 
inteligentă, absolventă și ea de Germană, a lansat în teatrul românesc multe texte 
valoroase, ca și interpretări de excepție. Pentru o colegă de generație, ca mine, 
Vlad Massaci va rămâne pe veci autorul capodoperei Bash de la Teatrul ACT, pe 
vremea aceea, unul dintre puținele teatre independente, pe textul lui Neil LaBute, 
dramaturg la care va reveni de mai multe ori. Cu Bash începea o direcție care avea 
să modifice fundamental percepția asupra teatrului și mai ales a interpretării. 
Odată cu spectacolele lui și ale prietenului său, Cristi Juncu, s-a zis cu declamația, 
cu grimasele, cu tarele mimate, cu artificiile, pe scurt, cu excesul de teatralitate. 
În Bash, patru actori în roluri de criminali simpatici își povesteau fapta fără să se 
miște de pe scaun, iar efectul fiecărei istorii era devastator. Vorbeau ca de la om 
la om, cu o simplitate la care teatrele de stat nu puteau visa nici în reveriile lor 
cele mai frumoase. Cei patru aveau să devină nume importante ale scenei și 
filmului românești: Mihaela Sîrbu, Mihai Călin, Vlad Zamfirescu, Ioana Flora. Și 
în Shape of Things, tot de Neil LaBute, tot de la Teatrul ACT, din aceeași 
perioadă, Vlad Massaci impunea un aer modern. Nu-i vorbă că la textura suplă, 
lipsită de artificial a spectacolelor contribuia și decorul minimal al lui Andu 
Dumitrescu, scenograf care, prin efecte video deloc ostentative, pe cât de 
ingenioase pe atât de funcționale, marca începutul multimediei la noi. 

Vlad Massaci dă impresia unui om cu opinii bine conturate, pe care nu le rostește 
agresiv. Cald, dar nu pătimaș. Genul în fața căruia poți să te descotorosești de 
toate straturile de protecție, pentru că știi sigur că nu te va răni. Dar nici nu-ți va 
cânta în strună. Un om vertical, cu o conduită deloc deviantă. Singurul regizor 
bun pe care îl știu prieten la cataramă cu un alt regizor bun. Cu siguranță, asta 
spune ceva despre caracterul lui Vlad Massaci, despre gradul său crescut de 
civilitate. „Mai spunând o glumă, mai reluând scena, spectacolul s-a și ridicat, 
povestea Zoltan Lovaș când repeta la Disputa. Dar Vlad știa bine ce face.” Același 
om ce râde copios la desene animate, după cum se vede și în liniile comic-
copilărești ale personajului Azor, interpretat de Alex Mărgineanu în Disputa, are 
un radar atât de subtil încât poate să investigheze cele mai cavernoase cute ale 
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interiorului uman, ca în Bash (Teatrul ACT), Aniversarea (Teatrul „Nottara”) 
sau Ținutul din miezul verii (Teatrul Mic). 

Abordând o scală largă de probleme, montările lui sunt un radar al sensibilității 
contemporane, de la deșertul incomunicării, ca în Frumos, la omucidere (Bash), 
de la tribulațiile de cuplu (The Shape of Things) la realitățile sale după 11 
septembrie (The Mercy Seat), de la rușinoasele adevăruri ascunse sub preș 
de pater familias (Aniversarea, Teatrul „Nottara”, spectacol care a cunoscut un 
mare succes în Marea Britanie) la disconfortul de zi de zi generat de problemele 
de adaptare ale celor vulnerabili (Elling, Teatrul de Comedie). Spectacolele sale 
se mișcă cu ușurință între genuri, de la comedii suculente, totdeauna cu un umor 
de bună calitate, ca Drumeția sau Despre sexualitate azi, Teatrul de Comedie, în 
care părinții încearcă să abordeze civilizat tema postărilor sexuale ale copiilor lor, 
recent descoperite, la marile drame de familie, cu povârnișuri psihice demne de 
tragedia antică, așa cum se întâmplă în Ținutul din miezul verii (Teatrul Mic). 

Gustul special pentru profilul epocii explică și numeroasele spectacole făcute 
după filme. Cu o mențiune: nu dramaturgia cotidianului, cu zecile ei de acțiuni 
fără însemnătate, din ciclul „what you see is what you get” îl interesează pe 
regizor, ci tușa general valabilă. Teatrul lui Vlad Massaci nu a pierdut accesul la 
universal. Adunate, semnificațiile realităților separate de pe scenă au încă puterea 
să compună o suprarealitate. Oricât de diverse ar fi temele abordate, un anume fir 
leagă toate aceste spectacole: performanța actoricească. Punând adevărul uman 
mai presus de opulența vizuală, regizorul imprimă atâta finețe actorilor, încât 
interpretarea rămâne una dintre piesele de rezistență ale spectacolelor. Vlad 
Massaci găsește resorturi și justificări, articulații interioare, compune o realitate 
coerentă, fără hibe și hiatusuri. 

În ciuda preferinței pentru textele contemporane, cel mai recent spectacol al 
său, Disputa, coproducție Teatrul „Nottara” și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, 
revizitează un clasic de secol al XVIII-lea, Pierre de Marivaux. Autorul a cărui 
glorie apune spre sfârșitul vieții va fi redescoperit peste două secole de criticul 
Sainte-Beuve, apoi de contemporanii noștri pe care îi câștigă cu simțul nuanțelor. 
Comedia psihologică a acestuia se apleacă asupra primelor etape ale dragostei, 
dar și asupra egalității dintre sexe, concept pentru care Marivaux pledează nu o 
dată în opera sa. Vlad Massaci pleacă de la premisele oferite de textul 
dramaturgului francez pentru a analiza începuturile comportamentului erotic în 
condiții de laborator. 
 
 
 
Interviul  
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C.R.: Ultima ta premieră este Disputa de Marivaux, o coproducție Teatrul 
„Nottara” și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad. Ce anume te-a atras la 
textul lui Marivaux, un autor de secol XVIII? 

V.M.: Am vrut să văd cum s-a inventat primul sărut și cum s-au descoperit 
sexualitatea și narcisismul. Cum lucrurile obișnuite ale vieții noastre au avut un 
„prima dată”. Am mai abordat tema asta în spectacolul Elling, de la Teatrul de 
Comedie. Lucruri, acțiuni care nouă ni se par rutină sunt pentru alții „prima oară” 
și asta la o vârstă când sunt conștienți! De fapt, acesta e cuvântul bun: conștiența. 
Am vrut să văd cum niște tineri devin conștienți de sine.  

C.R.: Cum ai ajuns să-ți imaginezi despre Disputa că totul se petrece într-un 
laborator, că în textul lui Marivaux se petrece un experiment cât se poate de up-
to-date? 

V.M.: În text s-ar înțelege că ei sunt într-un soi de paradis. Dar paradisul ce 
altceva era decât laboratorul lui Dumnezeu? Oricum, acest text se bucură de o 
întâmplare rară: el este co-produs de Teatrul Ioan Slavici din Arad, care are un cu 
totul alt decor (mai aproape de paradisul de care vorbeam), decât cel de la Nottara, 
ambele făcute de Iuliana Vîlsan. Revenind la întrebare, am vrut să comunic 
această impresie pe care o am, că asupra noastră se face un experiment, că intrăm 
ușor-ușor într-o distopie, ca în filmele SF. Dar experimentul nu îl face cineva – 
nu cred în teoria conspirației –, ci, probabil, noi suntem deopotrivă cobai și zei. 
Îmi pare că la nivel mondial se reconfigurează relațiile între sexe, se renegociază 
conceptul de normalitate și toate astea se regăsesc și în această montare cu textul 
lui Marivaux (plus monologul final scris de Isabela Neamțu). 

C.R.: Crezi că în zilele noastre un spectacol mai trebuie să spună ceva, să 
transmită un mesaj sau un sens coerent? Dacă da, ce și de ce? Dacă nu, ce trebuie 
să facă? 

V.M.: Nu cred că trebuie să transmită ceva ca pe un adevăr absolut, dar poate 
sugera anumite întrebări. Cred că un spectacol de teatru trebuie să te facă să nu te 
mai simți singur. 
 
 
 
 

De: Cristina Rusiecki 
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 27. Ghidul Arădean 
din data de 17 Iunie 2018 
https://www.ghidularadean.ro/stire/24854/comedie_in_premiera_pe_s
cena_teatrului_clasic_ioan_slavici.html 
 

https://www.ghidularadean.ro/stire/24854/comedie_in_premiera_pe_scena_teatrului_clasic_ioan_slavici.html
https://www.ghidularadean.ro/stire/24854/comedie_in_premiera_pe_scena_teatrului_clasic_ioan_slavici.html
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Comedie în premieră, pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici 
 
 

Spectacol. Comedie. Acestea sunt ingredientele unei seri garantat reușite, 
pe scena mare a Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad. Prima coproducție a 
Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad cu un teatru din București – Teatrul 
“Nottara”: “Disputa”, în regia lui Vlad Massaci, vede lumina rampei, în premieră 
oficială, duminică, 17 iunie, de la ora 19.00.  Actorii Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat și Alex Mărgineanu vor simți emoțiile premierei acasă, pe scena 
arădeană, alături de colegii lor bucureșteni: Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, 
Diana Roman, Cristina Juncu și Răzvan Bănică.  

“Putem spune fără să greșim că este vorba despre un spectacol-eveniment. 
Avem de-a face cu un text care… oferă multe publicului, un regizor important, o 
echipă artistică de zile mari și, nu în ultimul rând, despre o primă colaborare cu 
un teatru bucureștean, o experiență artistică și de lucru esențială.” – spune Bogdan 
Costea, managerul TCISA. 

Din echipa noii producții fac parte: Iuliana Vîlsan (scenografie), Vlaicu 
Golcea (muzică), Florin Fieroiu (coregrafie), Doru Mareș (traducere) și Lucian 
Moga (light design) 
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Sursa: ghidularadean.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  28. Arad Online 
din data de 16 Iunie 2018, ora 22:42 



 63 

http://www.aradon.ro/comedie-in-premiera-pe-scena-teatrului-
clasic-ioan-slavici/2061251 

 

 
 

Comedie în premieră, pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici 
 
O comedie pe care nu trebuie să o ratați. O seară reușită pe scena mare a 
teatrului Clasic „Ioan Slavici”Arad, acolo unde se va juca un spectacol-
eveniment. 
 

Prima coproducție a Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad cu un teatru din 
București – Teatrul “Nottara”: “Disputa”, în regia lui Vlad Massaci, vede lumina 
rampei, în premieră oficială, duminică, 17 iunie, de la ora 19.00.  Actorii Zoltan 
Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu vor simți emoțiile 
premierei acasă, pe scena arădeană, alături de colegii lor bucureșteni: Isabela 
Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu și Răzvan Bănică.  

“Putem spune fără să greșim că este vorba despre un spectacol-eveniment. 
Avem de-a face cu un text care… oferă multe publicului, un regizor important, o 
echipă artistică de zile mari și, nu în ultimul rând, despre o primă colaborare cu 
un teatru bucureștean, o experiență artistică și de lucru esențială.” – spune Bogdan 
Costea, managerul TCISA. 

http://www.aradon.ro/comedie-in-premiera-pe-scena-teatrului-clasic-ioan-slavici/2061251
http://www.aradon.ro/comedie-in-premiera-pe-scena-teatrului-clasic-ioan-slavici/2061251
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Din echipa noii producții fac parte: Iuliana Vîlsan (scenografie), Vlaicu 
Golcea (muzică), Florin Fieroiu (coregrafie), Doru Mareș (traducere) și Lucian 
Moga (light design) 

 
 
 
 

de: Andreea Pintea 
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 29. Live Arad  
din data de 16 Iunie 2018, ora 11:10 

http://www.livearad.ro/comedie-in-premiera-pe-scena-teatrului-
clasic-ioan-slavici/ 
 

 
 
 

Comedie în premieră, pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici 
 
O comedie pe care nu trebuie să o ratați. O seară reușită pe scena mare a 
teatrului Clasic „Ioan Slavici”Arad, acolo unde se va juca un spectacol-
eveniment. 
 

Prima coproducție a Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad cu un teatru din 
București – Teatrul “Nottara”: “Disputa”, în regia lui Vlad Massaci, vede lumina 
rampei, în premieră oficială, duminică, 17 iunie, de la ora 19.00.  Actorii Zoltan 
Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu vor simți emoțiile 
premierei acasă, pe scena arădeană, alături de colegii lor bucureșteni: Isabela 
Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu și Răzvan Bănică.  

“Putem spune fără să greșim că este vorba despre un spectacol-eveniment. 
Avem de-a face cu un text care… oferă multe publicului, un regizor important, o 

http://www.livearad.ro/comedie-in-premiera-pe-scena-teatrului-clasic-ioan-slavici/
http://www.livearad.ro/comedie-in-premiera-pe-scena-teatrului-clasic-ioan-slavici/
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echipă artistică de zile mari și, nu în ultimul rând, despre o primă colaborare cu 
un teatru bucureștean, o experiență artistică și de lucru esențială.” – spune Bogdan 
Costea, managerul TCISA. 

Din echipa noii producții fac parte: Iuliana Vîlsan (scenografie), Vlaicu 
Golcea (muzică), Florin Fieroiu (coregrafie), Doru Mareș (traducere) și Lucian 
Moga (light design) 

 
 
 
 
 

de: Andreea Radu  
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 30. Adevărul  
din data de 2 Iulie 2018, ora 21:00 

https://m.adevarul.ro/cultura/teatru/fnt-2018-spectacole-teatrului-
schaubuhne-berlin-dead-centre-dublin-invitate-hamlet-pescarusul-
selectie-1_5b3a6730df52022f75c68af9/index.html 
 

 
FNT 2018. 

 
Din selecţie mai fac parte: „Demnitate”, de Ignasi Vidal, Teatrul Avangardia 
Bucureşti; „Despre senzaţia de elasticitate când păşim peste cadavre”, după Matei 
Vişniec, regia Răzvan Mureşan, Teatrul Naţional Cluj-Napoca; „Disputa”, după 
Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, coproducţie Teatrul Naţional „Ioan 
Slavici” Arad şi Teatrul „Nottara” Bucureşti; „Don Juan se întoarce de la 
război”, după de Ödön von Horváth, regia Horia Suru, Teatrul Clasic „Ioan 
Slavici” Arad; „Gardenia”, după Elżbieta Chowaniec, regia Zoltán Balázs, Teatrul 
Odeon - „un spectacol cu totul aparte în peisajul nostru teatral”. 
 
 

Sursa: NEWS.ro 
 
 
 

https://m.adevarul.ro/cultura/teatru/fnt-2018-spectacole-teatrului-schaubuhne-berlin-dead-centre-dublin-invitate-hamlet-pescarusul-selectie-1_5b3a6730df52022f75c68af9/index.html
https://m.adevarul.ro/cultura/teatru/fnt-2018-spectacole-teatrului-schaubuhne-berlin-dead-centre-dublin-invitate-hamlet-pescarusul-selectie-1_5b3a6730df52022f75c68af9/index.html
https://m.adevarul.ro/cultura/teatru/fnt-2018-spectacole-teatrului-schaubuhne-berlin-dead-centre-dublin-invitate-hamlet-pescarusul-selectie-1_5b3a6730df52022f75c68af9/index.html
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 31. AGERPRES  
din data de 4 Iulie 2018, ora 13:45 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/07/04/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--139357 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
Spectacolul Disputa, invitat la Festivalul Naţional de Teatru 

 
 

  Spectacolul Disputa de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, 
coproducţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a fost 
inclus în selecţia oficială a ediţiei de anul acesta a Festivalului Naţional de Teatru. 
 
  În data de 2 iulie 2018, prin intermediul unei transmisii în direct pe site-ul 
festivalului, directorul artistic al FNT, criticul de teatru Marina Constantinescu, a 
anunţat selecţia oficială a celei de-a 28-a ediţii. 
 
 
  Textul spectacolului a fost scris în 1744 de Pierre de Marivaux, dramaturg 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/07/04/comunicat-de-presa-teatrul-nottara--139357
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/07/04/comunicat-de-presa-teatrul-nottara--139357
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pe care posteritatea avea să-l recepteze mult mai generos decât contemporanii. 
Faptul se datorează şi încrederii în rolul femeii pe care autorul a arătat-o pe 
parcursul întregii opere. Traducerea este semnată de Doru Mareş. Distribuţia îi 
cuprinde pe actorii Isabela Neamţu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Scenografia a 
fost concepută de Iuliana Vîlsan, muzica de Vlaicu Golcea, iar mişcarea scenică 
de Florin Fieroiu. 
 
 
  Spectacolul se joacă în ambele oraşe, atât pe scena Teatrului Nottara, la 
Bucureşti, cât şi pe cea a Teatrului Clasic Ioan Slavici, la Arad. Despre acest 
demers Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, a subliniat: "Mă gândesc că 
tot vorbim despre globalizare, dar uităm să topim distanţele în propria ţară. Este 
un pariu prin care vreau să atrag atenţia că, măcar în Anul Marii Uniri, merită să 
facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât o distanţă de 600 de 
kilometri". 
 
  Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat 
cum funcţionează coproducţia: "Este vorba de un tip de coproducţie care alătură 
jumătate de distribuţie dintr-un teatru şi jumătate din celălalt. S-au şi aşezat 
lucrurile în aşa fel încât un regizor precum Vlad Massaci şi o scenografă precum 
Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru ambele părţi actoriceşti ale 
proiectului. Marivaux i-a unit pe toţi şi s-a întâmplat să se potrivească şi 
repertorial, şi ca gen de spectacol - comedie - cu nişte actori promiţători şi dintr-
o parte, şi dintr-alta". 
 
 
  La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturiseşte: "Ceea ce mi s-a părut 
incitant este să lucrez cu nou-veniţii din Teatrul Nottara. Apoi a apărut ideea de 
coproducţie despre care consider că aduce un plus acestui proiect. Este 
extraordinar de interesant să vezi cum colaborează şi se armonizează nişte actori 
din şcoli diferite care, geografic vorbind, se află la cea mai mare distanţă posibilă". 
 
  În condiţiile în care, în opinia regizorului, "la nivel mondial, se 
reconfigurează relaţiile între sexe şi se renegociază conceptul de normalitate", 
Vlad Massaci mărturiseşte că a vrut să vadă "cum s-a inventat primul sărut şi cum 
s-au descoperit sexualitatea şi narcisismul. Cum lucrurile obişnuite ale vieţii 
noastre au avut o prima dată". 
 
 
  Ediţia de anul acesta a Festivalului Naţional de Teatru îi prilejuieşte 
actorului Teatrului Nottara, Gabriel Răuţă, participarea, pentru a treia ediţie 
consecutivă, la workshop-ul găzduit de FNT. Acesta se va desfăşura între 5 şi 13 
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iulie, la Sinaia, în spaţiul Cazinoului şi al Centrului Cultural "Carmen Silva". "Am 
participat în două rânduri la atelierele organizate în cadrul Festivalului Naţional 
de Teatru. La ediţia din 2015 am avut plăcerea de a lua contact cu universul lui 
Luk Perceval în cadrul workshop-ului Peace for The Monkey Mind şi am lucrat 
alături de alţi colegi actori pe fragmente din Macbeth de William Shakespeare şi 
Vis. Toamna de Jon Fosse. Apoi, în 2017, am fost parte a unei experienţe teatrale 
de excepţie: masterclass-ul susţinut de Yuri Kordonsky pe scene din Livada de 
vişini, Trei surori, Pescăruşul şi Unchiul Vania de Anton Pavlovici Cehov. Alături 
de atelierele avute anterior cu profesorul David Esrig, aceste întâlniri inedite 
organizate de FNT sunt pentru mine valoroase prin felul în care îţi îmbogăţesc 
perspectiva asupra unui dramaturg sau a unui text. De aceea, aştept cu interes, 
peste două zile, laboratorul teatral coordonat de domnul Silviu Purcărete. Am 
convingerea că va fi şi aceasta o experienţă aparte şi captivantă", a declarat actorul 
Teatrului Nottara, Gabriel Răuţă. 

 
 

de: Cristina Rusiecki 
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 32. DC NEWS 
din data de 4 Iulie 2018, ora 19:55 
https://www.dcnews.ro/disputa-care-une-te-doua-ora-e_600316.html 
 

 
 

Disputa care unește două orașe 

 
Spectacolul Disputa de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, 
coproducție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a 
fost inclus în selecția oficială a ediției de anul acesta a Festivalului Național de 
Teatru, transmite Teatrul Nottara printr-un comunicat semnat de 
consultantul artistic Cristina Rusiecki. 
 
 

https://www.dcnews.ro/disputa-care-une-te-doua-ora-e_600316.html
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  Textul spectacolului a fost scris în 1744 de Pierre de Marivaux, dramaturg pe 
care posteritatea avea să-l recepteze mult mai generos decât contemporanii. Faptul se 
datorează și încrederii în rolul femeii pe care autorul a arătat-o pe parcursul întregii 
opere. Traducerea este semnată de Doru Mareș. Distribuția îi cuprinde pe actorii Isabela 
Neamțu, Zoltán Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, 
Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Scenografia a fost concepută de Iuliana Vîlsan, muzica 
de Vlaicu Golcea, iar mișcarea scenică de Florin Fieroiu. 

  Spectacolul se joacă în ambele orașe, atât pe scena Teatrului Nottara, la 
București, cât și pe cea a Teatrului Clasic Ioan Slavici, la Arad. Despre acest demers 
Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, a subliniat: „Mă gândesc că tot vorbim 
despre globalizare, dar uităm să topim distanțele în propria țară. Este un pariu prin care 
vreau să atrag atenția că, măcar în Anul Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună 
noi, cei pe care nu îi desparte decât o distanță de 600 de kilometri". 

Cum funcționează coproducția 
  Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat cum 
funcționează coproducția: „Este vorba de un tip de coproducție care alătură jumătate de 
distribuție dintr-un teatru și jumătate din celălalt. S-au și așezat lucrurile în așa fel încât 
un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum Iuliana Vîlsan să fie argumente 
forte pentru ambele părți actoricești ale proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a 
întâmplat să se potrivească și repertorial, și ca gen de spectacol – comedie – cu niște 
actori promițători și dintr-o parte, și dintr-alta". 

  La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturisește: „Ceea ce mi s-a părut incitant 
este să lucrez cu nou-veniții din Teatrul Nottara. Apoi a apărut ideea de coproducție 
despre care consider că aduce un plus acestui proiect. Este extraordinar de interesant să 
vezi cum colaborează și se armonizează niște actori din școli diferite care, geografic 
vorbind, se află la cea mai mare distanță posibilă". 

  În condițiile în care, în opinia regizorului, „la nivel mondial, se reconfigurează 
relațiile între sexe și se renegociază conceptul de normalitate", Vlad Massaci 
mărturisește că a vrut să vadă „cum s-a inventat primul sărut și cum s-au descoperit 
sexualitatea și narcisismul. Cum lucrurile obișnuite ale vieții noastre au avut o prima 
dată". 

Festivalul Național de Teatru 
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  Ediția de anul acesta a Festivalului Național de Teatru îi prilejuiește actorului 
Teatrului Nottara, Gabriel Răuță, participarea, pentru a treia ediție consecutivă, la 
workshop-ul găzduit de FNT. Acesta se va desfășura între 5 și 13 iulie, la Sinaia, în 
spațiul Cazinoului și al Centrului Cultural „Carmen Silva". 

  „Am participat în două rânduri la atelierele organizate în cadrul Festivalului 
Național de Teatru. La ediția din 2015 am avut plăcerea de a lua contact cu universul lui 
Luk Perceval în cadrul workshop-ului Peace for The Monkey Mind și am lucrat alături 
de alți colegi actori pe fragmente din Macbeth de William Shakespeare și Vis. Toamna 
de Jon Fosse. Apoi, în 2017, am fost parte a unei experiențe teatrale de excepție: 
masterclass-ul susținut de Yuri Kordonsky pe scene din Livada de vișini, Trei surori, 
Pescărușul și Unchiul Vania de Anton Pavlovici Cehov. Alături de atelierele avute 
anterior cu profesorul David Esrig, aceste întâlniri inedite organizate de FNT sunt pentru 
mine valoroase prin felul în care îți îmbogățesc perspectiva asupra unui dramaturg sau 
a unui text. De aceea, aștept cu interes, peste două zile, laboratorul teatral coordonat de 
domnul Silviu Purcărete. Am convingerea că va fi și aceasta o experiență aparte și 
captivantă", a declarat actorul Teatrului Nottara, Gabriel Răuță. 

 

 

de: Flaviu Predescu  
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 33. rfi  
din data de 4 Iulie 2018 
https://www.rfi.ro/eveniment-104471-spectacolul-disputa-invitat-la-fnt 

 
 

Spectacolul Disputa, invitat la Festivalul Național de Teatru 
 

Spectacolul Disputa de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, 
coproducție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a fost 
inclus în selecția oficială a ediției de anul acesta a Festivalului Național de 
Teatru. 
 

https://www.rfi.ro/eveniment-104471-spectacolul-disputa-invitat-la-fnt
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  În data de 2 iulie 2018, prin intermediul unei transmisii în direct pe site-ul 
festivalului, directorul artistic al FNT, criticul de teatru Marina Constantinescu, a 
anunțat selecția oficială a celei de-a 28-a ediții. 

  Textul spectacolului a fost scris în 1744 de Pierre de Marivaux, dramaturg 
pe care posteritatea avea să-l recepteze mult mai generos decât contemporanii. 
Faptul se datorează și încrederii în rolul femeii pe care autorul a arătat-o pe 
parcursul întregii opere. Traducerea este semnată de Doru Mareș. 

  Distribuția îi cuprinde pe actorii Isabela Neamțu, Zoltán Lovas, Călin 
Stanciu, Anca Bejenaru, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina 
Juncu și Răzvan Bănică. 

  Scenografia a fost concepută de Iuliana Vîlsan, muzica de Vlaicu 
Golcea, iar mișcarea scenică de Florin Fieroiu. 

  Spectacolul se joacă în ambele orașe, atât pe scena Teatrului Nottara, la 
București, cât și pe cea a Teatrului Clasic Ioan Slavici, la Arad. Despre acest 
demers Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, a subliniat: „Mă gândesc că 
tot vorbim despre globalizare, dar uităm să topim distanțele în propria țară. Este 
un pariu prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul Marii Uniri, merită 
să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât o distanță de 600 
de kilometri”. 

  Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat 
cum funcționează coproducția: „Este vorba de un tip de coproducție care alătură 
jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate din celălalt. S-au și așezat 
lucrurile în așa fel încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum 
Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru ambele părți actoricești ale 
proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și 
repertorial, și ca gen de spectacol – comedie – cu niște actori promițători și dintr-
o parte, și dintr-alta”. 

  La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturisește: „Ceea ce mi s-a părut 
incitant este să lucrez cu nou-veniții din Teatrul Nottara. Apoi a apărut ideea de 
coproducție despre care consider că aduce un plus acestui proiect. Este 
extraordinar de interesant să vezi cum colaborează și se armonizează niște actori 
din școli diferite care, geografic vorbind, se află la cea mai mare distanță 
posibilă”. 

  În condițiile în care, în opinia regizorului, „la nivel mondial, se 
reconfigurează relațiile între sexe și se renegociază conceptul de normalitate”, 
Vlad Massaci mărturisește că a vrut să vadă „cum s-a inventat primul sărut și cum 
s-au descoperit sexualitatea și narcisismul. Cum lucrurile obișnuite ale vieții 
noastre au avut o prima dată”. 
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  Ediția de anul acesta a Festivalului Național de Teatru îi prilejuiește 
actorului Teatrului Nottara, Gabriel Răuță, participarea, pentru a treia 
ediție consecutivă, la workshop-ul găzduit de FNT.  

  Acesta se va desfășura între 5 și 13 iulie, la Sinaia, în spațiul Cazinoului 
și al Centrului Cultural „Carmen Silva”.  

  „Am participat în două rânduri la atelierele organizate în cadrul 
Festivalului Național de Teatru. La ediția din 2015 am avut plăcerea de a lua 
contact cu universul lui Luk Perceval în cadrul workshop-ului Peace for The 
Monkey Mind și am lucrat alături de alți colegi actori pe fragmente din Macbeth 
de William Shakespeare și Vis. Toamna de Jon Fosse. Apoi, în 2017, am fost parte 
a unei experiențe teatrale de excepție: masterclass-ul susținut de Yuri Kordonsky 
pe scene din Livada de vișini, Trei surori, Pescărușul și Unchiul Vania de Anton 
Pavlovici Cehov. Alături de atelierele avute anterior cu profesorul David Esrig, 
aceste întâlniri inedite organizate de FNT sunt pentru mine valoroase prin felul 
în care îți îmbogățesc perspectiva asupra unui dramaturg sau a unui text. De 
aceea, aștept cu interes, peste două zile, laboratorul teatral coordonat de domnul 
Silviu Purcărete. Am convingerea că va fi și aceasta o experiență aparte și 
captivantă”, a declarat actorul Teatrului Nottara, Gabriel Răuță. 

 
 
 

Sursa : Teatrul Nottara 
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 34. Arad Online  
din data de 11 Iulie 2018, ora 14:02  
http://www.aradon.ro/doua-spectacole-aradene-in-selectia-oficiala-
fnt/2075350 

 
 

În Selecția Oficială a Festivalului Național de Teatru (19-29 octombrie) se 
regăsesc și două spectacole arădene. 

http://www.aradon.ro/doua-spectacole-aradene-in-selectia-oficiala-fnt/2075350
http://www.aradon.ro/doua-spectacole-aradene-in-selectia-oficiala-fnt/2075350
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  Bucureşti. Festivalul Național de Teatru, desfășurat la București în 
octombrie, se află la ediția cu numărul 28 și va reuni cele mai apreciate spectacole 
de teatru realizate în stagiunea 2017-2018. În Selecția Oficială se regăsesc 36 de 
spectacole din toată țara, printre ele și două producții arădene. 

  Spectacolele sunt „Don Juan se întoarce de la război”, de Ödön von 
Horváth, traducerea Alina Mang, regia Horia Suru, scenografia Cristian Marin, 
produs de Teatrul Clasic „Ioan Slavici” și „Disputa”, de Pierre de Marivaux, 
traducerea Doru Mareș, regia Vlad Massaci, scenografia Iuliana Vîlsan (varianta 
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad), coproducție Teatrul „Nottara” București și 
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad. 

  Cele două spectacole vor fi prezentate publicului bucureștean în două dintre 
cele zece zile ale Festivalului Național de Teatru. Proiectul cultural este produs 
de Uniter, Arcub, finanțat de Ministerul Culturii și Primăria Capitalei și îi are ca 
parteneri pe cei de la Centrul Național al Cărții și Institutul Cultural Român. 

 

 

de: Eugen Rogojan  
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 35. Teatrul Nottara  
din data de 03 Iulie 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=311 
 

 
 
Disputa 

        în FNT 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=311
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Pe 2 iulie, de la sediul 
UNITER, a fost anunţată 
cea de-a 28-a ediție a 
Festivalului Național de 
Teatru, ce se va desfășura 
la București, între 19 și 29 
octombrie 2018, fiind 
dedicată marii regizoare 
Cătălina Buzoianu. 

 

Criticul Marina 
Constantinescu, director artistic și selecționer FNT, a anunţat presei şi oricărui 
privitor online, prin transmisia live streaming (https://fnt.ro/2018/live-marina-
constantinescu-anunta-selectia-oficiala-a-spectacolelor-din-festivalul-national-
de-teatru-2018/), selecţia naţională a spectacolelor de teatru, care vor face parte 
din ediția 2018, a Festivalului Național de Teatru, precum şi spectacolele invitate 
din străinătate. 

  

Teatrul Nottara a fost selectat la FNT 2018, cu producţia Disputa de Pierre 
de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci. 

Argumentând alegerea făcută, criticul Marina Constantinescu a spus despre 
recenta noastră premieră, că este “o coproductie curojoasa şi la distanţă. Este o 
primă colaborare de felul acesta, în România, cu doi directori curajoşi, un proiect 
important, cu oameni tineri. 

Managerii celor două instituţii, Marinela Ţepuş (Teatrul Nottara, 
Bucureşti) şi Bogdan Costea (Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad) au discutat 
această colaborarede ceva timp, iar în stagiunea 2017/2018 actorii celor două 
teatre, care evoluează în diafana poveste scenică, imaginată de Vlad Massaci şi 
Iuliana Vîlsan, au cucerit publicul din cele două oraşe româneşti.   

Textul spectacolului a fost scris în 1744 de Pierre de Marivaux, dramaturg 
pe care posteritatea avea să-l recepteze mult mai generos decât contemporanii. 
Faptul se datorează și încrederii în rolul femeii pe care autorul a arătat-o pe 
parcursul întregii opere. Traducerea este semnată de Doru Mareș. Distribuția îi 
cuprinde pe actorii Isabela Neamțu, Zoltán Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Scenografia a 
fost concepută de Iuliana Vîlsan, muzica de Vlaicu Golcea, iar mișcarea scenică 
de Florin Fieroiu. 
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Spectacolul se joacă în ambele orașe, atât pe scena Teatrului Nottara, la 
București, cât și pe cea a Teatrului Clasic Ioan Slavici, la Arad. Despre acest 
demers Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, a subliniat: „Mă 
gândesc că tot vorbim despre globalizare, dar uităm să topim distanțele în 
propria țară. Este un pariu prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul 
Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte 
decât o distanță de 600 de kilometri”. 

Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a 
explicat cum funcționează coproducția: „Este vorba de un tip de coproducție care 
alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate din celălalt. S-au și 
așezat lucrurile în așa fel încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă 
precum Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru ambele părți actoricești ale 
proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și 
repertorial, și ca gen de spectacol – comedie – cu niște actori promițători și dintr-
o parte, și dintr-alta”. 

La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturisește: „Ceea ce mi s-a părut 
incitant este să lucrez cu nou-veniții din Teatrul Nottara. Apoi a apărut ideea de 
coproducție despre care consider că aduce un plus acestui proiect. Este 
extraordinar de interesant să vezi cum colaborează și se armonizează niște actori 
din școli diferite care, geografic vorbind, se află la cea mai mare distanță 
posibilă”. 

În condițiile în care, în opinia regizorului, „la nivel mondial, se 
reconfigurează relațiile între sexe și se renegociază conceptul de normalitate”, 
Vlad Massaci mărturisește că a vrut să vadă „cum s-a inventat primul sărut și cum 
s-au descoperit sexualitatea și narcisismul. Cum lucrurile obișnuite ale vieții 
noastre au avut o prima dată”. 

  

În conferință a fost anunțat și primul eveniment major al FNT, care va 
debuta în 5 iulie 2018, la Sinaia: este vorba despre Atelierul Cehov, condus de 
regizorul Silviu Purcărete, la care participă 18 actori din România. La acest 
workshop va participa şi actorul Teatrului Nottara, Gabriel Răuță, pentru a treia 
ediție consecutivă. 

„Am participat în două rânduri la atelierele organizate în cadrul 
Festivalului Național de Teatru. La ediția din 2015 am avut plăcerea de a lua 
contact cu universul lui Luk Perceval în cadrul workshop-ului Peace for The 
Monkey Mind și am lucrat alături de alți colegi actori pe fragmente din Macbeth 
de William Shakespeare și Vis. Toamna de Jon Fosse. Apoi, în 2017, am fost parte 
a unei experiențe teatrale de excepție: masterclass-ul susținut de Yuri Kordonsky 
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pe scene din Livada de vișini, Trei surori, Pescărușul și Unchiul Vania de Anton 
Pavlovici Cehov. Alături de atelierele avute anterior cu profesorul David Esrig, 
aceste întâlniri inedite organizate de FNT sunt pentru mine valoroase prin felul 
în care îți îmbogățesc perspectiva asupra unui dramaturg sau a unui text. De 
aceea, aștept cu interes, peste două zile, laboratorul teatral coordonat de domnul 
Silviu Purcărete. Am convingerea că va fi și aceasta o experiență aparte și 
captivantă”, a declarat actorul Teatrului Nottara, Gabriel Răuță. 

  

La conferinţa de presă din 2 iulie 2018, au fost oferite şi date despre 
structura ediției din acest an și informații despre noul concept de HUB cultural 
FNT – un spațiu de întâlnire a artelor și de coagulare a manifestărilor speciale 
organizate în cadrul Festivalului Național de Teatru. 

  

Ne bucurăm să ne numărăm din nou pe lista spectacolelor considerate a fi 
atins excelenţa în 2018. 

  

Vă aşteptăm să ne revedeţi şi în cadrul FNT! 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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 36. Amos News 
din data de 04 Iulie 2018, ora 14:00 

https://www.amosnews.ro/spectacolul-disputa-invitat-la-festivalul-
national-de-teatru-2018-07-04 
 

 
 

Spectacolul Disputa, invitat la Festivalul Național de Teatru 

https://www.amosnews.ro/spectacolul-disputa-invitat-la-festivalul-national-de-teatru-2018-07-04
https://www.amosnews.ro/spectacolul-disputa-invitat-la-festivalul-national-de-teatru-2018-07-04
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Spectacolul Disputa de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, 
coproducție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a fost 
inclus în selecția oficială a ediției de anul acesta a Festivalului Național de 
Teatru. 
 
  În data de 2 iulie 2018, prin intermediul unei transmisii în direct pe site-ul 
festivalului, directorul artistic al FNT, criticul de teatru Marina Constantinescu, a 
anunțat selecția oficială a celei de-a 28-a ediții. 

  Textul spectacolului a fost scris în 1744 de Pierre de Marivaux, dramaturg 
pe care posteritatea avea să-l recepteze mult mai generos decât contemporanii. 
Faptul se datorează și încrederii în rolul femeii pe care autorul a arătat-o pe 
parcursul întregii opere. Traducerea este semnată de Doru Mareș. 

  Distribuția îi cuprinde pe actorii Isabela Neamțu, Zoltán Lovas, Călin 
Stanciu, Anca Bejenaru, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina 
Juncu și Răzvan Bănică. 

  Scenografia a fost concepută de Iuliana Vîlsan, muzica de Vlaicu 
Golcea, iar mișcarea scenică de Florin Fieroiu. 

  Spectacolul se joacă în ambele orașe, atât pe scena Teatrului Nottara, la 
București, cât și pe cea a Teatrului Clasic Ioan Slavici, la Arad. Despre acest 
demers Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, a subliniat: „Mă gândesc că 
tot vorbim despre globalizare, dar uităm să topim distanțele în propria țară. Este 
un pariu prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul Marii Uniri, merită 
să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât o distanță de 600 
de kilometri”. 

  Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat 
cum funcționează coproducția: „Este vorba de un tip de coproducție care alătură 
jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate din celălalt. S-au și așezat 
lucrurile în așa fel încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum 
Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru ambele părți actoricești ale 
proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și 
repertorial, și ca gen de spectacol – comedie – cu niște actori promițători și dintr-
o parte, și dintr-alta”. 

  La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturisește: „Ceea ce mi s-a părut 
incitant este să lucrez cu nou-veniții din Teatrul Nottara. Apoi a apărut ideea de 
coproducție despre care consider că aduce un plus acestui proiect. Este 
extraordinar de interesant să vezi cum colaborează și se armonizează niște actori 
din școli diferite care, geografic vorbind, se află la cea mai mare distanță 
posibilă”. 
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  În condițiile în care, în opinia regizorului, „la nivel mondial, se 
reconfigurează relațiile între sexe și se renegociază conceptul de normalitate”, 
Vlad Massaci mărturisește că a vrut să vadă „cum s-a inventat primul sărut și cum 
s-au descoperit sexualitatea și narcisismul. Cum lucrurile obișnuite ale vieții 
noastre au avut o prima dată”. 

  Ediția de anul acesta a Festivalului Național de Teatru îi prilejuiește 
actorului Teatrului Nottara, Gabriel Răuță, participarea, pentru a treia 
ediție consecutivă, la workshop-ul găzduit de FNT.  

  Acesta se va desfășura între 5 și 13 iulie, la Sinaia, în spațiul Cazinoului 
și al Centrului Cultural „Carmen Silva”.  

  „Am participat în două rânduri la atelierele organizate în cadrul 
Festivalului Național de Teatru. La ediția din 2015 am avut plăcerea de a lua 
contact cu universul lui Luk Perceval în cadrul workshop-ului Peace for The 
Monkey Mind și am lucrat alături de alți colegi actori pe fragmente din Macbeth 
de William Shakespeare și Vis. Toamna de Jon Fosse. Apoi, în 2017, am fost parte 
a unei experiențe teatrale de excepție: masterclass-ul susținut de Yuri Kordonsky 
pe scene din Livada de vișini, Trei surori, Pescărușul și Unchiul Vania de Anton 
Pavlovici Cehov. Alături de atelierele avute anterior cu profesorul David Esrig, 
aceste întâlniri inedite organizate de FNT sunt pentru mine valoroase prin felul 
în care îți îmbogățesc perspectiva asupra unui dramaturg sau a unui text. De 
aceea, aștept cu interes, peste două zile, laboratorul teatral coordonat de domnul 
Silviu Purcărete. Am convingerea că va fi și aceasta o experiență aparte și 
captivantă”, a declarat actorul Teatrului Nottara, Gabriel Răuță. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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 37. Ghidul Arădean  
din data de 11 Iulie 2018 

https://www.ghidularadean.ro/tiparire_stire.php?id=25081 
 

 

https://www.ghidularadean.ro/tiparire_stire.php?id=25081
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Vara se numără… veștile bune. Artiștii arădeni prezenți în 

Festivalul Național de Teatru 
 
 

 

Deși e vacanță, veștile... teatrale bune, nu întârzie să apară. Cel mai 
important festival de teatru din România,  Festivalul Național de Teatru, își înscrie 
în programul din acest an două spectacole ale Teatrului Clasic “Ioan Slavici” 
Arad. Este vorba despre „Disputa”, în regia lui Vlad Massaci – coproducție cu 
Teatrul Nottara București și “Don Juan se întoarce de la război”, spectacol regizat 
de Horia Suru. 

  

“Faptul că două dintre spectacolele noastre au fost selectate în FNT și vor 
fi prezente în ceea ce putem numi punctul zero al teatrului românesc, nu poate 
decât să ne bucure. Trupa noastră – și vorbesc aici, atât de colectivul artistic, cât 
și de cel tehnic- demostrează încă o data că aici, la Arad, se face teatru de calitate, 
se construiesc spectacole care merită văzute.” – spune Bogdan Costea, managerul 
Teatrului Clasic “Ioan Slavici”. 

  

Cele două spectacole arădene au văzut lumina rampei în stagiunea 2017 – 
2018 și vor fi prezente pe scena FNT – eveniment care are loc, la București -  în 
perioada 19 – 29 octombrie -  alături de cele mai bune proiecte teatrale ale 
stagiunii, din întreaga țară. Selecția, făcută de criticul de teatru, Marina 
Constantinescu cuprinde 36 de spectacole. Care sunt aceastea puteți vedea 
pe: www.fnt.ro 

 
Sursa: Ghidul Arădean 

 
 
 

https://fnt.ro/2018/selectie-oficiala-fnt-2018/
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 38. România 24 
din data de 04 Iulie 2018 

http://www.romania24.net/spectacolul-disputa-invitat-la-festivalul-
national-de-teatru/ 
 

http://www.romania24.net/spectacolul-disputa-invitat-la-festivalul-national-de-teatru/
http://www.romania24.net/spectacolul-disputa-invitat-la-festivalul-national-de-teatru/
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Spectacolul Disputa, invitat la Festivalul Național de Teatru 
 

Spectacolul Disputa de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, 
coproducție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a fost 
inclus în selecția oficială a ediției de anul acesta a Festivalului Național de 
Teatru. 
 
  În data de 2 iulie 2018, prin intermediul unei transmisii în direct pe site-ul 
festivalului, directorul artistic al FNT, criticul de teatru Marina Constantinescu, a 
anunțat selecția oficială a celei de-a 28-a ediții. 

  Textul spectacolului a fost scris în 1744 de Pierre de Marivaux, dramaturg 
pe care posteritatea avea să-l recepteze mult mai generos decât contemporanii. 
Faptul se datorează și încrederii în rolul femeii pe care autorul a arătat-o pe 
parcursul întregii opere. Traducerea este semnată de Doru Mareș. 

  Distribuția îi cuprinde pe actorii Isabela Neamțu, Zoltán Lovas, Călin 
Stanciu, Anca Bejenaru, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina 
Juncu și Răzvan Bănică. 

  Scenografia a fost concepută de Iuliana Vîlsan, muzica de Vlaicu 
Golcea, iar mișcarea scenică de Florin Fieroiu. 
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  Spectacolul se joacă în ambele orașe, atât pe scena Teatrului Nottara, la 
București, cât și pe cea a Teatrului Clasic Ioan Slavici, la Arad. Despre acest 
demers Marinela Țepuș, directorul Teatrului Nottara, a subliniat: „Mă gândesc că 
tot vorbim despre globalizare, dar uităm să topim distanțele în propria țară. Este 
un pariu prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul Marii Uniri, merită 
să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât o distanță de 600 
de kilometri”. 

  Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat 
cum funcționează coproducția: „Este vorba de un tip de coproducție care alătură 
jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate din celălalt. S-au și așezat 
lucrurile în așa fel încât un regizor precum Vlad Massaci și o scenografă precum 
Iuliana Vîlsan să fie argumente forte pentru ambele părți actoricești ale 
proiectului. Marivaux i-a unit pe toți și s-a întâmplat să se potrivească și 
repertorial, și ca gen de spectacol – comedie – cu niște actori promițători și dintr-
o parte, și dintr-alta”. 

  La rândul său, regizorul Vlad Massaci mărturisește: „Ceea ce mi s-a părut 
incitant este să lucrez cu nou-veniții din Teatrul Nottara. Apoi a apărut ideea de 
coproducție despre care consider că aduce un plus acestui proiect. Este 
extraordinar de interesant să vezi cum colaborează și se armonizează niște actori 
din școli diferite care, geografic vorbind, se află la cea mai mare distanță 
posibilă”. 

  În condițiile în care, în opinia regizorului, „la nivel mondial, se 
reconfigurează relațiile între sexe și se renegociază conceptul de normalitate”, 
Vlad Massaci mărturisește că a vrut să vadă „cum s-a inventat primul sărut și cum 
s-au descoperit sexualitatea și narcisismul. Cum lucrurile obișnuite ale vieții 
noastre au avut o prima dată”. 

  Ediția de anul acesta a Festivalului Național de Teatru îi prilejuiește 
actorului Teatrului Nottara, Gabriel Răuță, participarea, pentru a treia 
ediție consecutivă, la workshop-ul găzduit de FNT.  

  Acesta se va desfășura între 5 și 13 iulie, la Sinaia, în spațiul Cazinoului 
și al Centrului Cultural „Carmen Silva”.  

  „Am participat în două rânduri la atelierele organizate în cadrul 
Festivalului Național de Teatru. La ediția din 2015 am avut plăcerea de a lua 
contact cu universul lui Luk Perceval în cadrul workshop-ului Peace for The 
Monkey Mind și am lucrat alături de alți colegi actori pe fragmente din Macbeth 
de William Shakespeare și Vis. Toamna de Jon Fosse. Apoi, în 2017, am fost parte 
a unei experiențe teatrale de excepție: masterclass-ul susținut de Yuri Kordonsky 
pe scene din Livada de vișini, Trei surori, Pescărușul și Unchiul Vania de Anton 
Pavlovici Cehov. Alături de atelierele avute anterior cu profesorul David Esrig, 
aceste întâlniri inedite organizate de FNT sunt pentru mine valoroase prin felul 
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în care îți îmbogățesc perspectiva asupra unui dramaturg sau a unui text. De 
aceea, aștept cu interes, peste două zile, laboratorul teatral coordonat de domnul 
Silviu Purcărete. Am convingerea că va fi și aceasta o experiență aparte și 
captivantă”, a declarat actorul Teatrului Nottara, Gabriel Răuță. 

 
 
 

Sursa: Amos News 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 39. Actualități Arad  
din data de 12 Septembrie 2018 
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https://www.actualitati-arad.ro/trei-zile-de-umor-la-teatrul-clasic-
ioan-slavici-arad/ 
 

 
 

Trei zile de umor la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad 
 
 

Minimaratonul de… umor debutează în 20 septembrie când, la ora 19.00, 
sala mare găzduiește spectacolul „Disputa” de Pierre Marivaux (foto), în regia lui 
Vlad Massaci. Prima coproducție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” cu Teatrul 
Nottara din București îi aduce pe aceeași scenă pe: Izabela Neamțu, Zoltan Lovas, 
Călin Stanciu, Anca Băjenaru, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu și 
Răzvan Bănică. 

 
 
 

Sursa: Actualități Arad 

 

 

 40. Radio România București fm  
din data de 05 Octombrie 2018 

https://www.actualitati-arad.ro/trei-zile-de-umor-la-teatrul-clasic-ioan-slavici-arad/
https://www.actualitati-arad.ro/trei-zile-de-umor-la-teatrul-clasic-ioan-slavici-arad/
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http://www.bucurestifm.ro/2018/10/05/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-5-
octombrie-2/ 

 
 

Spectacole de teatru în București, 5 octombrie 
 

19:00 

”Disputa”, piesa lui Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, la Teatrul Nottara, la 
Sala Horia Lovinescu. Distribuția: Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Anca Bejenaru, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu, Răzvan Bănică. 

 

de: Andreia Bârsan 

 

 

 41. Radio România București fm  

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/05/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-5-octombrie-2/
http://www.bucurestifm.ro/2018/10/05/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-5-octombrie-2/
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din data de 23 Octombrie 2018 
http://www.bucurestifm.ro/2018/10/23/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-
23-octombrie-2/ 

 
 

Spectacole de teatru în București, 23 octombrie 

 
Spectacole de teatru cu: Liviu Pintileasa, Sabrina Iașchevici, Constantin 
Cojocaru, Bogdan Cotleț, Claudia Ieremia, Richard Bovnoczki, la Unteatru, 
și cu: Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Cristina Juncu, Răzvan Bănică, la 
Teatrul Odeon 

Reprezentații în cadrul Festivalului Național de Teatru: 

21:00  

”Disputa” de Marivaux, regia: Vlad Massaci, coproducție: Teatrul Nottara 
București și Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad , jucat la Teatrul Odeon, la Sala 
Majestic. Distribuția: Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca 
Bejenaru, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu, Răzvan Bănică. 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/23/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-23-octombrie-2/
http://www.bucurestifm.ro/2018/10/23/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-23-octombrie-2/
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de: Andreia Bârsan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42. LiveArad 
din data de 23 Octombrie 2018, ora 11:38 
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http://www.livearad.ro/doua-spectacole-aradene-in-festivalul-national-
de-teatru/ 

 

 

Două spectacole arădene în Festivalul Național de Teatru 
Cel mai mare eveniment teatral național al anului a ridicat prima cortină vinerea 
trecută. Azi este însă rândul actorilor arădeni să simtă primele emoții ale ediției 
cu numărul 28 a Festivalului Național de Teatru.  Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat și Alex Mărgineanu vor urca pe scena FNT alături de colegii lor de 
la Teatrul Nottara: Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Cristina Juncu și Răzvan 
Bănică, în spectacolul “Disputa” de Pierre de Marivaux – o montare semnată 
regizoral de Vlad Massaci.  Producția  îi reunește în aceeași echipă pe: Doru 
Mareș (traducere), Iuliana Vîlsan (scenografie), Gabriela Spiridon (asistent 
scenografie), Florin Fieroiu (coregrafie), Vlaicu Golcea (muzică originală) și 
Lucian Moga (lumini). Spectacolul are parte de două reprezentații în cadrul FNT, 
programate astfel: în 23 octombrie, de la ora 21.00 și în 24 octombrie, de la ora 
20.00. Ambele reprezentații sunt găzduite de Sala Majestic a Teatrului Odeon. 

 
de: Andreea Radu 

 43. News Ar.ro 
din data de 23 Octombrie 2018 

http://www.livearad.ro/doua-spectacole-aradene-in-festivalul-national-de-teatru/
http://www.livearad.ro/doua-spectacole-aradene-in-festivalul-national-de-teatru/


 97 

https://newsar.ro/doua-spectacole-aradene-pe-scena-festivalului-
national-de-teatru/ 
 

 

 

Două spectacole arădene în Festivalul Național de Teatru 
Cel mai mare eveniment teatral național al anului a ridicat prima 

cortină vinerea trecută. Azi este însă rândul actorilor arădeni să simtă 
primele emoții ale ediției cu numărul 28 a Festivalului Național de Teatru 
(FNT). 
 

Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu vor urca pe 
scena FNT alături de colegii lor de la Teatrul Nottara: Isabela Neamțu, Anca 
Bejenaru, Cristina Juncu și Răzvan Bănică, în spectacolul “Disputa” de Pierre de 
Marivaux – o montare semnată regizoral de Vlad Massaci.  Producția  îi reunește 
în aceeași echipă pe: Doru Mareș (traducere), Iuliana Vîlsan (scenografie), 
Gabriela Spiridon (asistent scenografie), Florin Fieroiu (coregrafie), Vlaicu 
Golcea (muzică originală) și Lucian Moga (lumini).  
 

Spectacolul are parte de două reprezentații în cadrul FNT, programate 
astfel: în 23 octombrie, de la ora 21.00 și în 24 octombrie, de la ora 20.00. Ambele 
reprezentații sunt găzduite de Sala Majestic a Teatrului Odeon. 

 

https://newsar.ro/doua-spectacole-aradene-pe-scena-festivalului-national-de-teatru/
https://newsar.ro/doua-spectacole-aradene-pe-scena-festivalului-national-de-teatru/
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de: Diana Toader 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44. Ghidul Arădean  
din data de 23 Octombrie 2018, ora 14:45 

https://www.ghidularadean.ro/stire/25891/doua_spectacole_araden

https://www.ghidularadean.ro/stire/25891/doua_spectacole_aradene_in_festivalul_na%C8%9Bional_de_teatru_/
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e_in_festivalul_național_de_teatru_/ 
 

 
 

Două spectacole arădene în Festivalul Național de Teatru 
Cel mai mare eveniment teatral național al anului a ridicat prima cortină vinerea 
trecută. Azi este însă rândul actorilor arădeni să simtă primele emoții ale ediției 
cu numărul 28 a Festivalului Național de Teatru.  Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat și Alex Mărgineanu vor urca pe scena FNT alături de colegii lor de 
la Teatrul Nottara: Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Cristina Juncu și Răzvan 
Bănică, în spectacolul “Disputa” de Pierre de Marivaux – o montare semnată 
regizoral de Vlad Massaci.  Producția  îi reunește în aceeași echipă pe: Doru 
Mareș (traducere), Iuliana Vîlsan (scenografie), Gabriela Spiridon (asistent 
scenografie), Florin Fieroiu (coregrafie), Vlaicu Golcea (muzică originală) și 
Lucian Moga (lumini). Spectacolul are parte de două reprezentații în cadrul FNT, 
programate astfel: în 23 octombrie, de la ora 21.00 și în 24 octombrie, de la ora 
20.00. Ambele reprezentații sunt găzduite de Sala Majestic a Teatrului Odeon. 

 

Sursa: ghidularadean.ro 

 
 45. ARQ 
din data de 23 Octombrie 2018, ora 14:45 

https://www.ghidularadean.ro/stire/25891/doua_spectacole_aradene_in_festivalul_na%C8%9Bional_de_teatru_/


 100 

https://www.arq.ro/doua-spectacole-aradene-in-festivalul-national-
de-teatru/24852#writecomment 
 

 
 
 

Două spectacole arădene în Festivalul Național de Teatru 
Cel mai mare eveniment teatral național al anului a ridicat prima 

cortină vinerea trecută. Azi este însă rândul actorilor arădeni să simtă 
primele emoții ale ediției cu numărul 28 a Festivalului Național de Teatru. 
 

Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu vor urca pe 
scena FNT alături de colegii lor de la Teatrul Nottara: Isabela Neamțu, Anca 
Bejenaru, Cristina Juncu și Răzvan Bănică, în spectacolul “Disputa” de Pierre de 
Marivaux – o montare semnată regizoral de Vlad Massaci.  Producția  îi reunește 
în aceeași echipă pe: Doru Mareș (traducere), Iuliana Vîlsan (scenografie), 
Gabriela Spiridon (asistent scenografie), Florin Fieroiu (coregrafie), Vlaicu 
Golcea (muzică originală) și Lucian Moga (lumini). Spectacolul are parte de două 
reprezentații în cadrul FNT, programate astfel: în 23 octombrie, de la ora 21.00 și 
în 24 octombrie, de la ora 20.00. Ambele reprezentații sunt găzduite de Sala 
Majestic a Teatrului Odeon. 

Sursa: arq.ro 
 

 46. Radio România București fm  

https://www.arq.ro/doua-spectacole-aradene-in-festivalul-national-de-teatru/24852#writecomment
https://www.arq.ro/doua-spectacole-aradene-in-festivalul-national-de-teatru/24852#writecomment
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din data de 24 Octombrie 2018 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/24/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-24-octombrie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 24 octombrie 

 
Reprezentații în cadrul Festivalului Național de Teatru 
 
20:00 
 
”Disputa” de Marivaux, regia: Vlad Massaci, coproducție: Teatrul Nottara 
București și Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad , jucat la Teatrul Odeon, la Sala 
Majestic. Distribuția: Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca 
Bejenaru, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu, Răzvan Bănică. 

de: Andreia Bârsan  

 

 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/24/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-24-octombrie-2/
http://www.bucurestifm.ro/2018/10/24/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-24-octombrie-2/
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 47. Glasul Aradului  
din data de 23 Octombrie 2018, ora 17:29 

https://glsa.ro/doua-spectacole-aradene-in-festivalul-national-de-
teatru/ 
 

 
 
 

Două spectacole arădene în Festivalul Național de Teatru 
Cea de-a 28-a ediţie A Festivalului Naţional de Teatru a fost deschisă vinerea 
trecută, însă actorii arădeni au simţit primele emoţii de abia astăzi. Zoltan Lovas, 
Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu urcă pe scena FNT alături de 
colegii lor de la Teatrul Nottara -Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Cristina Juncu 
și Răzvan Bănică -, în spectacolul „Disputa”, de Pierre de Marivaux , montarea 
fiind semnată regizoral de Vlad Massaci. Producția îi reunește în aceeași echipă 
pe: Doru Mareș (traducere), Iuliana Vîlsan (scenografie), Gabriela Spiridon 
(asistent scenografie), Florin Fieroiu (coregrafie), Vlaicu Golcea (muzică 
originală) și Lucian Moga (lumini). 

de: Giorgiana Stoia 

 
 

https://glsa.ro/doua-spectacole-aradene-in-festivalul-national-de-teatru/
https://glsa.ro/doua-spectacole-aradene-in-festivalul-national-de-teatru/
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 48. Radio Europa Liberă 
din data de 25 Octombrie 2018 

https://www.europalibera.org/a/fnt-2018-de-la-chișinău-la-arad-
trecând-prin-bucurești-lucian-giurchescu/29563141.html 
 

 
 

FNT 2018 – De la Chișinău la Arad, trecând prin București 

 

 
FNT 2018 - „Disputa” de Marivaux, Teatrul Nottara/ Teatrul „Ion Slavici” din Arad, București, 

octombrie 2018 
 

M-am reîntâlnit - el ca regizor eu ca spectator - cu Vlad Massaci, unul 
din regizorii de frunte a teatrului românesc de azi. Nu-i știu, cu exactitate, 
începuturile, eu, care vin din ce în ce mai rar la București, așa că m-a surprins 
„artistic”, prima dată, acum câțiva ani, cu montarea ANIVERASĂRI, o 
„translație” (să-i spunem așa) de la filmul danez cu acest titlu, (una din cele 

https://www.europalibera.org/a/fnt-2018-de-la-chi%C8%99in%C4%83u-la-arad-trec%C3%A2nd-prin-bucure%C8%99ti-lucian-giurchescu/29563141.html
https://www.europalibera.org/a/fnt-2018-de-la-chi%C8%99in%C4%83u-la-arad-trec%C3%A2nd-prin-bucure%C8%99ti-lucian-giurchescu/29563141.html
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mai bune opere cinematografice scandinave al ultimelor perioade) la o foarte 
reușită piesă de teatru. Și care, la București, în regia lui Vlad Massaci, avea 
o autenticitate scandinavă surprinzătoare. Un real succes. Mai apoi i-au 
urmat, (pentru mine) un text german, de haz și mult adevăr contemporan, la 
Teatrul de Comedie și o piesă americană, „Ținutul din miezul verii”, a cărei 
versiune românească, poate fi vizionată în actualul Festival, la Teatrul Mic, și 
care dovedeau ușurința acestui regizor de-a trece de la un gen la altul . 

„Disputa”, piesa lui Marivaux este - pentru mine - prima întâlnire a lui 
Massaci cu clasicii, urmând acestui șir de biruințe artistice. 

O mică paranteză. Cei care, poate citesc aceste scurte relatări se miră 
de faptul că-mi permit să laud foarte mult, sau doar mult, piesele de care 
vorbesc. Le mărturisesc un mic secret, care numai secret nu-i. La apropierea 
anului 90 de viață și a celor 70 de ani de teatru activ, ca regizor, profesor și 
director de teatru, vin la teatru ca să-mi placă și ca să-i îndemn și pe alții să 
calce pragul teatrelor. Natural, nu tot ce văd îmi place. Dar supărările sau 
dezamăgirile mele mi le păstrez în mine. Nefiind masochist nu-mi doresc 
repetarea lucrurilor ce - hai să le spunem - m-au necăjit. 

Spectacolul e o coproducție între Teatrul Nottara, din București 
desigur, și Teatrul Clasic „Ion Slavici” din Arad. Cu actori de la ambele teatre, 
cu regizor invitat, probabil de ambele teatre. Cu un text mai rar jucat la noi și 
nu numai la noi. Cu o trupă mixtă Arad-București și de care cred, sper, se va 
vorbi mult. 

 

FNT 2018 - „Disputa” de Marivaux, Teatrul Nottara/ Teatrul „Ion Slavici” din Arad, 
București, octombrie 2018 

 
Ca de un lucru, puțin curios în Festival, - nu din vina organizatorilor ci 

a teatrelor - și de care am mai vorbit, e lipsa programelor sau cel puțin a unei 
liste a celor ce joacă. Aici, programul nu că lipsește - ba aș spune că poate e 
prea complet - și s-ar putea întâmpla ca citindu-l înainte de-a vedea 
spectacolul, să dezvăluie câteva secrete ale montării, pe care eu, le-am 
descoperit, cu plăcere, din derularea acțiunii. Cu toate acestea, nu pot decât 
să-i laud pe cei care au realizat acest program 
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Inventivitatea, amestecul de vorbă și mișcare, aproape coreografică, 
dar perfect teatrală care completează excepțional parte vorbită, dovedește o 
conlucrare reală între regizor și coregraf (Florin Fieroiu). Iar decorul de vis 
dar și de adevăr, bazinul cu apă în care... Uite aici nu mai vreau să spun mai 
mult, ci, ca într-o piesă polițistă, aici apa e un... - vă las să descoperiți ce... Dv. 
în continuarea frazei mele întrerupte - dovedesc perfecta conlucrare cu 
scenograful (Iuliana Vîlsan). Și mai ales cu actorii, care au priceput perfect 
piesa, intențiile celor ce i-au îndrumat sau ajuta, și prin jocul lor subtil, de un 
haz, de cea mai bună calitate, și de-o tinerețe dătătoare de idei și expresii de 
scenă de foarte multe ori deosebit de „periculoase”, dar realizate de regizor, 
scenograf și actori. Putem spune, perfect. 

 
Cineva, aici la festival, se plângea de publicul românesc, de 

conservatismul său cam primitiv și afirma, într-o discuție, ca între prieteni, 
că scenele sexuale nu pot fi încă făcute pe scena românească. Sau când sunt 
făcute, sunt făcute prost. Sper că va vedea „Disputa”, și Cecilia Donat, 
Cristina Junca, Alex Mărgineanu și Răzvan Bănică îi vor demonstra 
că sexul nu-i doar pornografie ci, poate, cel mai frumos lucru cu care ne-a 
„miluit” Domnul sau mai știu eu cine. 

Tot spectacolul e frumos și subtil. Cei trei tineri, amintiți mai sus, sunt 
actori de viitor. Dacă nu deja... de prezent. Nu fac analiza jocului fiecăruia. 
Deși am văzut patru soliști care știu să „cânte” și într-un cor sau quartet sau 
quintet. Sunt fiecare el sau eapersonajele lui Marivaux, dar sunt și EI. Și e 
mare lucru. 

Restul distribuției, mature, Isabela Nemțu, Zoltan Lovas, Călin 
Stanciu și Anca Băjenaru acompaniază foarte bine cele două cupluri 
tinere. Fac exact cât trebuie și asta-i... iarăși... bine. Au o adevărată 
contribuție actoricească și merită aplauzele pe care le-au primit. 

Finalul e o ultima surpriză. Reușit și el. 
 
 
 

De: Lucian Giurchescu 
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 49. Yorick.ro 
din data de 23 Octombrie 2018 
https://yorick.ro/nestatornicie-si-dezmeticire/ 
 

 
 

Nestatornicie și dezmeticire 

 

Foarte adesea când scriu despre un nou spectacol semnat de Vlad Massaci 
simt nevoia să reamintesc că regizorul este unul dintre cei mai consecvenți 
promotori ai primenirii repertoriului teatral românesc în ultimele două decenii. 

Avantajat de o foarte bună cunoaștere a limbilor engleză și germană, cu 
confirmate înzestrări de traducător de literatură dramatică (să reamintesc că prima 
lui opțiune au fost studiile filologice), Vlad Massaci a tradus și montat un număr 

https://yorick.ro/nestatornicie-si-dezmeticire/
https://yorick.ro/wp-content/uploads/2018/10/disputa-4.jpg
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însemnat de texte de teatru din spațiul germanic și anglofon. Și totuși, periodic, 
regizorul operează câte o breșă, se întoarce la repertoriul clasic, cu o preferință 
evidentă pentru literatura dramatică franceză. Să fie oare vorba despre nostalgia 
tinereții, despre dorința reîntoarcerii în timp, atunci când, aflat la primii pași în 
profesie, punea în scenă la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț Romanțioșii de 
Edmond Rostand? Posibil. 

De data aceasta, Vlad Massaci a optat pentru Marivaux, iar profesorul de 
literatură care sunt nu a putut decât să se bucure că un regizor de bună condiție 
profesională a spart nedreptul embargo de care are parte, pe scenele din România, 
opera unui mare dramaturg și romancier din secolul al XVIII-lea. Încă și mai mare 
bucuria că Vlad Massaci nu s-a oprit nici la Le Jeu de l’Amour et du Hasard, nici 
asupra altei piese, cea intitulată La double inconstance (în stagiunea trecută 
aceasta a fost pusă în scenă la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila de Sânziana 
Stoican, sub titlul Prințul nefericit), singurele despre care superficialii spun că ar 
fi cu adevărat valoroase, ci la Disputa, excelent tradusă în românește de Doru 
Mareș. 

 

A fost o vreme când așa-numita critică de specialitate, adică cea 
specializată pe literatura franceză, a căzut în greșeala de a susține sus și tare că 
da, e foarte adevărat că Marivaux a scris peste 30 de piese, însă în vreo 28 nu a 
făcut decât să repete ceea ce a spus în Jocul dragostei și al întâmplării și în Dubla 
nestatornicie. Nedreptatea a fost reparată de un superb eseu ce i-a fost consacrat 
lui Marivaux de Georges Poulet în celebrele sale Etudes sur le temps humain în 
care criticul insistă asupra faptului că dramaturgul surprinde ca nimeni altul 
momentul în care ființa umană își descoperă semenii și se descoperă pe sine. Omul 
are surpriza alterității, a sinelui și a iubirii. Aceasta înseamnă, la urma 
urmei, marivaudage-ul care apare într-o formă concentrată în Disputa. Un 
concept despre care a vorbit printre primii Denis Diderot, asupra căruia a insistat 
și Sainte-Beuve și căruia i-a consacrat un studiu consistent Frédéric Deloffre. 
Aici, în Disputa, el se asociază, la modul superior, cu mitul lui Narcis. 

 
  Marele merit al lui Vlad Massaci este că într-un spectacol care nu durează 
nici măcar 90 de minute a identificat și exprimat toate aceste teme și motive. Apa, 
oglinda, acvariul, baloanele, fereastra prin care Hermiane și Prințul îi 
„supraveghează”, observă pe cei patru tineri supuși unui experiment doar aparent 

https://yorick.ro/wp-content/uploads/2018/10/disputa-2.jpg


 108 

șăgalnic sunt rafinat alese și exploatate de Vlad Massaci și de scenografa Iuliana 
Vîlsan. Decorul, în varianta în care spectacolul poate fi văzut la Teatrul „Nottara” 
(fiind vorba despre o co-producție cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad acolo 
a fost creat un alt decor), seamănă, în minutele de dinaintea începerii 
reprezentației, cu un tablou din secolul al XVIII-lea. Care se animă în clipele în 
care intră în scenă Hermiane, jucată de Isabela Neamțu, și mai apoi Prințul, 
interpretat de Zoltan Lovas. 

 

  Care e tema disputei dintre cei doi? Cine trădează primul. Femeia sau 
Bărbatul? Este aceasta o constantă, trădarea, nestatornicia (un descriptor 
al marivaudage-ului) sunt oare vechi de când lumea? Așa începe experimentul la 
care sunt supuși Eglé (Cecilia Donat), Azor (Alex Mărgineanu), Adine (Cristina 
Juncu) și Mesrin (Răzvan Bănică). Supravegheați de Mesrou (Călin Stanciu) și de 
Carise (Anca Bejenaru). Hronicul și cântecul vârstelor. Efuziune și înțelepciune. 
Nebunia iubirii și demența nestatorniciei. Mirarea, zăpăceala, imposibilitatea 
controlului de sine. Amețeala și dezmeticirea. Toate jucate cu foarte multe nuanțe 
de cei patru tineri actori din distribuție cărora le dau replica maturitatea, cinismul, 
revolta maturilor interpretați și ei cu un remarcabil simț al măsurii. Amețeala 
aceasta și dezmeticirea sunt admirabil surprinse de momentul coregrafic din final, 
cu lăudabilă măiestrie imaginat de Florin Fieroiu. În sunetele minunatei muzici a 
lui Vlaicu Golcea. 

 

Teatrul „Nottara” din București & Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad 

DISPUTA de Pierre de Marivaux 

Traducerea: Doru Mareș 

Regia: Vlad Massaci 

Scenografia: Iuliana Vîlsan 

Coregrafia: Florin Fieroiu 

Muzica: Vlaicu Golcea 

https://yorick.ro/wp-content/uploads/2018/10/disputa-1.jpg
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Light design: Lucian Moga 

Cu: Isabela Neamțu (Hermiane), Zoltan Lovas (Prințul), Călin Stanciu (Mesrou), 
Anca Bejenaru (Carise), Cecilia Donat (Eglé), Alex Mărgineanu (Azor), Cristina 
Juncu (Adine), Răzvan Bănică (Mesrin) 

Foto: Ciprian Duica 

Data reprezentației:14 octombrie 2018 

de: Mircea Morariu  
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 50. rfi 
din data de 28 Octombrie 2018 
https://www.rfi.ro/special-paris-106946-fnt-2018-confluente-artistice-
si-generationale-interviu-cu-vlad-massaci 
 

 
 
FNT 2018: Confluenţe artistice şi generaţionale - interviu cu Vlad 

Massaci 
 

Cel puţin trei generaţii de regizori s-au întîlnit şi au dialogat, prin creaţiile lor, 
în cadrul actualei ediţii, a 28-a, a Festivalului Naţional de Teatru. 
Generaţia mai vîrstnică a fost reprezentată de nume sonore precum Andrei Şerban 
sau Silviu Purcărete. 

Generaţia de mijloc, care se apropie sau a trecut de 50 de ani, a fost cel mai 
abudent reprezentată de nume precum Radu Afrim, Victor Ioan Frunză, Vlad 

https://www.rfi.ro/special-paris-106946-fnt-2018-confluente-artistice-si-generationale-interviu-cu-vlad-massaci
https://www.rfi.ro/special-paris-106946-fnt-2018-confluente-artistice-si-generationale-interviu-cu-vlad-massaci
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Massaci, Felix Alexa, Chris Simion Mercurian, Răzvan Mureşan, Claudiu Goga, 
Laszlo Bocsardi… 

De remarcat însă şi promoţia de regizori avînd sub 40 de ani, precum Robert Bălan 
sau Radu Iacoban. 

Vă propunem un interviu realizat de Matei Vişniec cu regizorul Vlad Massaci, 
care a avut două spectacole foarte diferite ca factură în festival: piesa lui 
Marivaux Disputa, şi o piesă celebră a lui Tracy Letts, Tinutul din miezul 
verii. După această piesă a lui Tracy Letts, dramaturg şi actor american, s-a 
realizat şi un film în care au jucat două mari vedete internaţionale, Meryl Streep 
şi Julia Roberts. 

Spectacolul Disputa este o producţie a Teatrului „Nottara” din Bucureşti şi a 
Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad. Tinului din miezul verii a fost realizat la 
Teatrul Mic din Bucureşti. 
 
 
 

de: Matei Vișniec 
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 51. Observatorul Cultural 
din data de 01 Noiembrie 2018 
https://www.observatorcultural.ro/articol/doua-spectacole-in-fnt/ 
 

 
 

Două spectacole în FNT 

 
Disputa, de Marivaux, în buna traducere a lui Doru Mareș, într-o limbă actuală și 
suculentă. Un text moralist în care suveranul și amanta sa încearcă să afle care sex 
e mai înclinat către ușurătate și nestatornicie. Se pare că întrebarea fusese presantă 
și pentru părintele actualului suveran, care, cu 17 ani înainte, luase de la sînul 
mamelor două fete și doi băieți și-i crescuse  în izolare, doar cu doi servitori care 

https://www.observatorcultural.ro/articol/doua-spectacole-in-fnt/
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să-i învețe minimul necesar. Acum urma să fie sloboziți, lăsați să se întîlnească și 
să se cunoască, iar reacțiile lor aveau să tranșeze disputa. Cele două cupluri se 
comportă cum era de așteptat, ca niște mici animăluțe care descoperă și numesc 
lumea și sînt dominate de instincte dintre care cel moral pare să lipsească. 
Rezultatul e o trecere subtilă de la narcisism la plăcerea adulării de către celălalt, 
la descoperirea plăcerii multiplicității și la testarea erotismului bisexual. 
Experimentul e întrerupt brutal de amanta suveranului, care îl face cu ou și cu oțet 
(pe taică-su și mai și) pentru că, am spune noi azi, „a experimentat pe oameni“ și 
îi explică puterea dragostei, singura care poate scoate ființele umane din starea de 
animalitate. După care îl părăsește. Textul e foarte inspirat pus în scenă de Vlad 
Massaci, într-un decor (Iuliana Vîlsan) unitar coloristic, plin de imaginație – un 
bazin semisferic, din plastic transparent, plin cu apă, mari baloane translucide, 
costume vîrstate cu piele care sugerează animalitatea –, dar și funcțional, potrivit 
cu încercările pe care le au de făcut tinerii în încercarea de a-și apropria lumea și 
semenii. Ca de obicei, regizorul a lucrat atent cu actorii și a reușit să sudeze o 
echipă formată din actori ai Teatrului Nottara și ai Teatrului Clasic „Ioan Slavici“ 
din Arad. Isabela Neamțu (curtezana) are mijloacele, nuanțele și forța să facă 
credibil un rol destul de ingrat (pentru că textul ei e declarativ și tezist). Din 
păcate, e ajutată destul de puțin de  partenerul ei, Zoltan Lovas (suveranul), care 
pare cam pierdut și fără voce pe scenă. Tinerii (Cecilia Donat, Cristina Juncu, 
Alex Mărgineanu, Răzvan Bănică) sînt delicioși, cu un joc savuros, plin de 
prospețime și umor. Foarte amuzanți cuplul de servitori (Anca Bejenaru și Călin 
Stanciu), rezoneuri blazați care urmăresc plictisiți „dezvoltarea“ tinerilor. Un rol 
important în spectacol îl au muzica (Vlaicu Golcea) și mișcarea scenică foarte 
precis desenată de Florin Fieroiu – am în vedere mai ales scena în patru din final. 
Un spectacol bine ritmat, care nu trenează nici o clipă, foarte potrivit specificului 
și publicului tradiționale ale Teatrului Nottara. 

 
de: Liviu Ornea 
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 52. B-Critic 
din data de 02 Noiembrie 2018 
https://www.b-critic.ro/spectacol/teatru/muncind-ma-umplu-de-
energie/ 
 

 
 

„Muncind, mă umplu de energie” 

 

https://www.b-critic.ro/spectacol/teatru/muncind-ma-umplu-de-energie/
https://www.b-critic.ro/spectacol/teatru/muncind-ma-umplu-de-energie/
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Un interviu cu actrița Cecilia Donat realizat de Cristina Rusiecki asistată 
de  Cristian Gheorghe, masterand CESI 

Născută în 1985, Cecilia Lucanu-Donat a absolvit Facultatea de Teatru și 
Televiziune, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, devenind master în 
Actorie. Angajată a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad, actrița a fost 
admirată într-o serie de roluri consistente, multe dintre ele în spectacole concepute 
de regizori valoroși, pe texte importante din dramaturgia universală 
contemporană, ca Reunificarea celor două Corei, de Joel 
Pommerat, Complexitatea apartenenței, de Falk Richter, ambele în regia lui Radu 
Alexandru Nica, Perplex, de Marius von Mayenburg, regia Theodor-Cristian 
Popescu, Humpty Dumpty, de David Auburn, regia Bobi Pricop sau Codrii, de 
David Mamet, regia Alexandru Berceanu. Actrița a jucat și în spectacolul de 
mișcare conceput pentru scena arădeană de Andrea Gavriliu, Dezorient 
expres. De asemenea, Cecilia Lucanu-Donat a lucrat și cu regizorii Mihai 
Măniuțiu la Casa Bernarda Alba, de Federico García Lorca 
și Cântecul lebedei, de A.P. Cehov, și cu Alexander Hausvater la Amoc, de Stefan 
Zweig. 

Actrița a evoluat și în scurtmetrajele Sputnik, regia Cristina Groșan, De 
unicăfolosință, proiect susținut de Florin Piersic Jr. și Trebuie, ambele în regia lui 
Alexandru Gherman. 

Cristian Gheorghe: Spuneai că inițial acuzai personajul din Disputa de 
Marivaux, coporoducție Teatrul „Nottara” și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad, 
apoi ai ajuns să-l accepți. Crezi că în procesul de lucru e necesar să aperi 
personajul sau ai putea să construiești un personaj împotriva căruia ești? 

Cecilia Donat: E foarte greu să construiești un personaj fiind împotriva lui. La 
un moment dat, trebuie să faci pace cu el. Nu poți merge pe o cale diferită de 
personajul tău. 
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Cristian Gheorghe: Ți s-a întîmplat vreodată să intri în conflict cu personajul 
pe care trebuia să-l joci? 

Cecilia Donat: Ceea ce voi spune va avea o ușoară notă feministă. Este foarte 
greu în momentul în care construiești un personaj feminin, nu neapărat în direcția 
pe care toți o cunoaștem – și anume femeia care vorbește despre bărbat –, pentru 
că problema personajului feminin este întotdeauna un bărbat, lucru cu care eu nu 
sînt de acord. M-am întîlnit cu situații în care nu voiam ca personajul să fie o 
simplă femeie care așteaptă să fie salvată de un bărbat. Și a trebuit să duc puțină 
muncă de lămurire cu regizorul care nu era de acord. Dar nu prea am avut parte 
de conflicte cu personajele pe care le-am construit. Adică încep de fiecare dată 
prin a înțelege personajul și perspectiva sa. Cred că pentru noi, actorii, personajele 
vin în funcție de ce avem nevoie în momentul respectiv. Fiecare latură este a 
noastră. În momentul în care ți se dăruiește un personaj, asta se întîmplă cu un 
scop. Ajungi să cunoști încă o latură a ta și încă una... Se întîmplă să nu-ți placă 
ceea ce descoperi la tine prin prisma personajului. Dar e fascinant procesul de 
cunoaștere și implicit de autocunoaștere. 

Cristina Rusiecki: Ai jucat în foarte multe texte contemporane. Ce preferi, un 
text clasic sau unul contemporan? 

Cecilia Donat: Un text bun. 

Cristina Rusiecki: Ce înseamnă un text bun pentru tine? 

Cecilia Donat: Textele care au rămas sînt bune. Trebuie să aibă fler și regizorul, 
și actorul, și scenograful, și coregraful ca să-l recunoască. Un text e bun cînd dă 
multe posibilități de interpretare. Cînd îl alegi, este foarte important să știi de ce. 
Ce vrei să spui cu textul respectiv? Dacă pentru tine înseamnă ceva, va avea 
impact asupra echipei și a publicului. Dacă textul pe care l-ai ales nu înseamnă 
nimic pentru tine, nu o să-ți vină răspunsul pe parcurs. Asta-i clar! 
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Cristina Rusiecki: Care sînt dificultățile unei actrițe cînd creează un personaj 
din teatrul contemporan, fără o identitate susținută, față de un personaj clasic cu 
caracter coerent și cu trăsături definitorii clare? 

Cecilia Donat: Nu există dificultăți cînd creezi un personaj contemporan, tocmai 
pentru că nimeni nu are o imagine despre el. În momentul în care joci Mașa, toată 
lumea știe cum trebuie să fie Mașa. Dacă joci Irina, toată lumea știe cum trebuie 
să fie Irina. Cînd joci un text contemporan, tu ești cea care dă imaginea acelui 
personaj. Nu trebuie să te raportezi la ceea ce ai văzut sau la ceea ce cred sau vor 
alții. Cînd e vorba de un text contemporan, posibilitățile sînt infinite. În momentul 
în care interpretezi Cehov, nimeni nu te obligă să fii acea Mașa sau acea Irina, dar 
există așteptări din partea unora. Poți să auzi „Nu așa e Mașa!”. 

 

Cristina Rusiecki: Fiecare are propria lui Mașa. 

Cecilia Donat: Exact! Mie îmi place tot ce fac în teatru, nu am preferințe. 
Alternanța este foarte bună. Nu cred că e bine să joci doar texte contemporane sau 
doar texte clasice. Cred că e bine să le îmbini. 

Cristina Rusiecki: Care sînt principalele tale atuuri ca actriță? 

Cecilia Donat: Versatilitatea. Vreau să cred că sînt un actor versatil și 
profesionist. 

Cristina Rusiecki: Cum îți traduci termenul de profesionist? 

Cecilia Donat: Să înveți textul în primele zece zile, să vii la timp la repetiție, să-
ți dai timp înainte de repetiție măcar o oră să stai tu cu tine ca să te cureți de cele 
civile și să-ți îmbrățișezi personajul. Să-l lași să ajungă la tine, tu să ajungi la el și 
să vă împrieteniți. Să nu consideri că ceea ce faci e o meserie, pentru că noi, cei 
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care putem să ne trezim zilnic și să facem ceea ce ne pasionează, sîntem 
binecuvîntați. Pentru că se presupune că actoria este pasiunea ta. Cît de frumos 
este să te trezești în fiecare dimineață și să faci ceea ce-ți place cel mai mult! Îmi 
doresc să fac asta cît mai mult și cît mai profesionist cu putință. Sper să am parte 
de multă inspirație pe care o iau și de la oamenii cu care lucrez – mulțumesc lui 
Dumnezeu că am avut parte de oameni extrem de talentați și de inspirați. Emoția 
vine din faptul că faci ceea ce îți place să faci și că te-ai gîndit că în următorii 
cincizeci de ani acesta este singurul lucru pe care o să-l faci. Muncind, mă umplu 
de energie, nu există extenuare. Cînd faci ceea ce-ți place, nu ai cum să obosești. 

 

Cristina Rusiecki: Aș putea să pun o întrebare personală? Cît timp din timpul 
petrecut în cuplu (Cecilia Donat este căsătorită cu regizorul Tudor Lucanu, n.n.) 
este dedicat discuțiilor despre teatru? 

Cecilia Donat: Cred că 90%. Lucrurile se petrec așa: „Vai, nu te-am mai văzut 
de mult! Cum a fost la repetiție?”. „Următorul tău proiect care e? Unde?” Nu ne 
prea vedem. Casa mea este în Cluj, sînt angajată la Arad și acum, timp de două 
luni și jumătate, lucrez în București. Tudor este în Cluj. 

 
 
 

de: Cristina Rusiecki 
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 53. Revista 22 
din data de 05 Noiembrie 2018 
https://revista22.ro/cultura/teatrul-templu-de-intelepciune-sisau-camp-
de-batalie 
 

https://revista22.ro/cultura/teatrul-templu-de-intelepciune-sisau-camp-de-batalie
https://revista22.ro/cultura/teatrul-templu-de-intelepciune-sisau-camp-de-batalie
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Teatrul, templu de înțelepciune și/sau câmp de bătălie 

Câteva gânduri pe marginea Festivalului Național de Teatru, ediția a 28-a 
(19-29 octombrie 2018). 
 
 
Mai direct sau implicit, teatrul își asumă, așadar, obligațiile ce decurg din însăși 
esența lui socială. Și, nici chiar într-o aparentă evaziune într-o lume pastorală, 
precum cea imaginată de Vlad Massaci pentru Disputa de Marivaux, cu ajutorul 
unui fundal sugerat parcă Iulianei Vâlsan de clasicul Nicolas Poussin, nu scăpăm 
de realitate, fiindcă subiectul însuși cu trimiteri la tema identității sexuale n-a fost 
ales la întâmplare în spectacolul realizat în colaborare de Teatrul din 
Arad cu Nottara-ul bucureștean. 
 

 
 
 

de: Doina Papp 
 

 54. Arad Online 
din data de 05 Decembrie 2018, ora 16:11 
http://www.aradon.ro/doua-spectacole-intr-o-zi-la-teatru/2158140 
 

http://www.aradon.ro/doua-spectacole-intr-o-zi-la-teatru/2158140
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Două spectacole într-o zi, la teatru 
 
 

 
© Foto: Disputa, joi de la ora 19:30 

 
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” le pune la dispoziție arădenilor două variante 
de a-și petrece timpul joi, pe 6 decembrie. 
 
Două ore mai târziu, la 19:30, în Sala Mare, va ajunge „Disputa”. În regia lui Vlad 
Massaci, o coproducție cu Teatrul Nottara, spectacolul îi reunește în aceeași 
distribuție pe Izabela Neamțu (Hermiane), Zoltan Lovas (prințul), Călin Stanciu 
(Mesrou), Anca Băjenaru (Carise), Cecilia Lucanu–Donat (Egle), Alex 
Mărgineanu (Azor), Cristina Juncu (Adine) și Răzvan Bănică (Mesrin). 
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de: Eugen Rogojan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 55. Actualități Arad  
din data de 04 Decembrie 2018 
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https://www.actualitati-arad.ro/doua-spectacole-intr-o-seara-la-
teatrul-clasic-ioan-slavici-din-arad/ 
 

 
 
Două spectacole într-o seară la Teatrul Clasic „Ioan Slavici“ din 

Arad 
 

Vorbim despre „Disputa” (foto), în regia lui Vlad Massaci, o coproducție cu 
Teatrul Nottara care îi reunește în aceeași distribuție pe: Izabela Neamțu, Zoltan 
Lovas, Călin Stanciu, Anca Băjenaru, Cecilia Lucanu – Donat, Alex Mărgineanu, 
Cristina Juncu și Răzvan Bănică. 

„Cum s-a inventat primul sărut? Cum s-au descoperit sexualitatea și narcisismul? 
Cum au avut lucrurile obișnuite ale vieții noastre o «prima dată»? Acțiuni care 
nouă ni se par rutină sunt pentru alții „prima oară” și asta la o vârstă când sunt 
conștienți! Am vrut să văd cum niște tineri devin conștienți de sine. În text s-ar 
înțelege că ei sunt într-un soi de paradis. Dar paradisul ce altceva era decât 
laboratorul lui Dumnezeu? Am impresia că asupra noastră se face un experiment, 
că intrăm ușor-ușor într-o distopie, ca în filmele SF. Dar experimentul nu îl face 
cineva – nu cred în teoria conspirației –, ci, probabil, noi suntem deopotrivă cobai 
și zei. Îmi pare că la nivel mondial se reconfigurează relațiile între sexe, se 
renegociază conceptul de normalitate și toate astea se regăsesc și în această 
montare cu textul lui Marivaux (plus monologul final scris de Isabela Neamțu).” 
– își argumentează demersul artistic, regizorul Vlad Massaci. 

https://www.actualitati-arad.ro/doua-spectacole-intr-o-seara-la-teatrul-clasic-ioan-slavici-din-arad/
https://www.actualitati-arad.ro/doua-spectacole-intr-o-seara-la-teatrul-clasic-ioan-slavici-din-arad/
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Sursa: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 56. Arad City.ro 
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din data de 04 Decembrie 2018 
http://www.aradcity.ro/stiri/?x=stiri&id_tip=11&id_stire=20164 
 

 
 

Spectacol in portie dubla, la Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad 

 

O ora si jumatate mai tarziu, de la ora 19.30, sala mare a TCISA gazduieste un alt 
spectacol cu lipici la public. Vorbim despre „Disputa”, in regia lui Vlad Massaci, 
o coproductie cu Teatrul Nottara care ii reuneste in aceeasi distributie pe: Izabela 
Neamtu, Zoltan Lovas, Calin Stanciu, Anca Bajenaru, Cecilia Lucanu – Donat, 
Alex Margineanu, Cristina Juncu si Razvan Banica. 
 
 
“Cum s-a inventat primul sarut? Cum s-au descoperit sexualitatea si narcisismul? 
Cum au avut lucrurile obisnuite ale vietii noastre o „prima data”? Actiuni care 
noua ni se par rutina sunt pentru altii „prima oara” si asta la o varsta cand sunt 
constienti! Am vrut sa vad cum niste tineri devin constienti de sine. In text s-ar 
intelege ca ei sunt intr-un soi de paradis. Dar paradisul ce altceva era decat 
laboratorul lui Dumnezeu? Am impresia ca asupra noastra se face un experiment, 
ca intram usor-usor intr-o distopie, ca in filmele SF. Dar experimentul nu il face 
cineva – nu cred in teoria conspiratiei –, ci, probabil, noi suntem deopotriva cobai 
si zei. Imi pare ca la nivel mondial se reconfigureaza relatiile intre sexe, se 

http://www.aradcity.ro/stiri/?x=stiri&id_tip=11&id_stire=20164


 126 

renegociaza conceptul de normalitate si toate astea se regasesc si in aceasta 
montare cu textul lui Marivaux (plus monologul final scris de Isabela Neamtu).” 
– isi argumenteaza demersul artistic, regizorul Vlad Massaci. 

 

 
Sursa: aradcity.ro 
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 57. Glasul Aradului 
din data de 26 Noiembrie 2018, ora 19:36 
https://glsa.ro/sase-reprezentatii-din-repertoriu-si-o-premiera-in-
decembrie-la-teatru/ 
 

 
 

Șase reprezentații din repertoriu și o premieră, în decembrie, la 
Teatru 

 
Luna decembrie aduce la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad șase reprezentații ale 
producțiilor din repertoriu. 

Program  

Tot în 6 decembrie, de la ora 19:30, Sala mare va găzdui „Disputa”, de Pierre 
de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, o coproducție cu Teatrul „Nottara” 
București. 

https://glsa.ro/sase-reprezentatii-din-repertoriu-si-o-premiera-in-decembrie-la-teatru/
https://glsa.ro/sase-reprezentatii-din-repertoriu-si-o-premiera-in-decembrie-la-teatru/
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de: Giorgiana Stoica 
 
 

 58. ARQ 
din data de 26 Noiembrie 2018 

https://www.arq.ro/spectacole-in-luna-decembrie-la-teatrul-clasic-
ioan-slavici/25321 
 

 
 

Spectacole, în luna decembrie, la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” 

 
Încă o lună de teatru. Ultima din acest an. Luna decembrie aduce pentru spectatorii 
Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad șase reprezentații ale producțiilor din 
repertoriu. 
 
 Joi, 6 decembrie  2018, ora 19,30 – Sala mare  
,,Disputa” de Pierre de Marivaux  
Regia: Vlad Massaci 

Coproducție: Teatrul Nottara București și Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad 

Durata: 1h20min 

 

https://www.arq.ro/spectacole-in-luna-decembrie-la-teatrul-clasic-ioan-slavici/25321
https://www.arq.ro/spectacole-in-luna-decembrie-la-teatrul-clasic-ioan-slavici/25321


 129 

 

Sursa: arq.ro 

 59. Live Arad  
din data de 26 Noiembrie 2018, ora 10:11 

http://www.livearad.ro/spectacolele-lunii-decembrie-la-teatrul-
clasic-ioan-slavici/ 
 

 

 
Spectacole, în luna decembrie, la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” 

 
Încă o lună de teatru. Ultima din acest an. Luna decembrie aduce pentru spectatorii 
Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad șase reprezentații ale producțiilor din 
repertoriu. 
 
 Joi, 6 decembrie  2018, ora 19,30 – Sala mare  
,,Disputa” de Pierre de Marivaux  
Regia: Vlad Massaci 

Coproducție: Teatrul Nottara București și Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad 

Durata: 1h20min 

http://www.livearad.ro/spectacolele-lunii-decembrie-la-teatrul-clasic-ioan-slavici/
http://www.livearad.ro/spectacolele-lunii-decembrie-la-teatrul-clasic-ioan-slavici/
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de: Dana B. 
 
 

 60. News AR 
din data de 26 Noiembrie 2018 

https://newsar.ro/ce-spectacole-aduce-luna-decembrie-pe-scena-
teatrului-clasic-ioan-slavici/ 
 

 
 

Spectacole, în luna decembrie, la Teatrul Clasic “Ioan Slavici” 

 
Încă o lună de teatru. Ultima din acest an. Luna decembrie aduce pentru spectatorii 
Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad șase reprezentații ale producțiilor din 
repertoriu. 
 
 Joi, 6 decembrie  2018, ora 19,30 – Sala mare  
,,Disputa” de Pierre de Marivaux  
Regia: Vlad Massaci 

Coproducție: Teatrul Nottara București și Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad 

Durata: 1h20min 

https://newsar.ro/ce-spectacole-aduce-luna-decembrie-pe-scena-teatrului-clasic-ioan-slavici/
https://newsar.ro/ce-spectacole-aduce-luna-decembrie-pe-scena-teatrului-clasic-ioan-slavici/
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de: Diana Toader 
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