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1. AGERPRES 
din data de 26 Iunie 2018, ora 17:22 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/06/26/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara-17-22-28 
 

 
 

 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 

 

Selecția spectacolelor care vor participa la cea de-a VI-a ediție a Festivalului 
Internațional de Teatru - Fest(in) pe Bulevard, 2018 

Selecționeri: Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist 
teatral), Marinela Țepuș (teatrolog) 

Secțiunea CRIZA COMUNICĂRII 

Teatrul Municipal, Baia Mare  

Dragă doamnă profesoară de Ludmila Razumovskaia  

traducerea: Lia Crișan, Tudor Steriade,  

regia: Andrei Măjeri, scenografia: Irina Chirilă, coregrafia: Raul Hotcaș 
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durata: 1h 25 min  

Teatrul Maghiar de Stat, Cluj 

Ilegitim, adaptarea scenică: Adrian Sitaru, după un text colectiv de Adrian Sitaru 
și Alina Grigore, traducerea în limba maghiară: Andor Horvath, 

regia: Adrian Sitaru, scenografia: Carmencita Brojboiu 

durata: 1h 30 min  

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Theater an der Parkaue, Berlin, Germania 

Language of the Water (Limbajul apei) de Sarah Crossan  

dramaturgia: Eva Stohr, 

regia și decorul: Sylvia Sobottka, costumele: Mascha Mihoa Bischoff,  

coregrafia: Hanna Hegenscheidt  

durata: 1h 

Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia 

Room for Revolution (Camera Revoluției) 

dramaturgia: Igor Koruga, 

conceptul și coregrafia: Isidora Stanisic, scenografia: Ljubomir Radivojevic,  

muzica: Darja Ianosevic  

durata: 1h 

Teatrul Odeon, București 

Gardenia de ElĹźbieta Chowaniec, traducerea: Luiza Săvescu,  

regia: Zoltan Balazs, decorul: Constantin Ciubotariu, costumele: Andrada Chiriac 

durata: 1h 15 min  

(în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Teatrul Maria Filotti, Brăila  

Tartuffe de Moliere, traducerea: Doru Mareș, 



 4 

regia și versiunea scenică: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Andrada Chiriac, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, 

muzica: Alexandru Dan Suciu 

durata: 1h 45 min  

Compania StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan 

'86', creație colectivă coordonată de Farhat Mildalali  

regia și scenografia: Farhat Mildalali, coregrafia: Shyryn Mustafina,  

compozitor: Rahat Terezhan  

durata: 50 min  

Studio M, Sfântu Gheorghe 

Lift — boys will be boys  

coregrafia și muzica: Ferenc Feher 

durata: 45 min  

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Compania Dialog Dance, Kostroma, Rusia  

the_Marusya 

un spectacol de Aleksandr Andriașkin 

durata: 1h 10 min  

Teatrul Nottara, București 

Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj, traducerea: Carmen Velcu, 

regia: Alexandru Jitea, scenografia: Liliana Cenean 

durata: 1h 45 min 

Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște  

Carmen, după Prosper Merimee  

regia și adaptarea: Suren Shahverdyan, scenografia: Mc Ranin,  
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coregrafia: Hugo Wolff 

durata: 1h  

Teatrul Maghiar Csiky Gergely, Timișoara, Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad, 
Teatrul Național, Sombor, Serbia 

EXIT de Arpad Schilling și Annamaria Lang, traducerea: Notaris Ludovic, 

regia: Schilling A?rpad 

durata: 1h 40 min (fără pauză)  

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

ABC Company, Bergamo, Italia (în coproducție cu Allegra Brigata Cinematica și 
CSC Anymore) 

Blackout — In the wonderful world of Uoz (App) / (Amnezie — În lumea 
minunată a lui Oz — App) 

regia și coregrafia: Serena Marossi, scenografia: Simone Moretti,  

muzica originală: Marco Bonati, dansul: Luca Citron și Federica Madeddu,  

video: Luca Citron, light design: Simone Moretti 

durata: 50 min 

Teatrul Tăndărică, București 

Scufița roșie, scenariul: Felix Alexa, după Charles Perrault și Frații Grimm, 

regia: Felix Alexa, scenografia: Marian Sandu, muzica: Alexei Țurcan 

durata: 50 min (fără pauză) 

Teatrul Tineretului, Piatra Neamț 

Visătorul, după Ian McEwan, traducerea: Dana Crăciun, 

spectacol-concert de Ada Milea, scenografia: Alina Herescu,  

desenele și animația: Paul Mureșan 

durata: 1h  

Compania Le Chat Foin, Rouen, Franța 

Qui suis je? (Cine sunt eu?) de Thomas Gornet 



 6 

regia: Yann Dacosta 

durata: 1 h  

Teatrul pentru Copii și Tineret GONG, Sibiu 

Visând glasuri cu texte de Ted Hughes și Lavinia Braniște 

regia: Nicoleta Lefter, animația și grafica: Paul Mureșan  

compoziția muzicală: Claudiu Urse 

durata: 40 min  

Secțiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Teatrul Nottara, București 

Cum vă place de William Shakespeare, traducerea: Petre Grimm, 

regia: Alexandru Mâzgăreanu, decorul: Adrian Damian,  

costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu,  

coregrafia: Florin Fieroiu 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Teatrul Fani Tardini, Galați  

Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant de Anthony Neilson 

traducerea și regia: Dragoș Alexandru Mușoiu, scenografia: Andreea Simona 
Negrilă, muzica: Eugen Dan Drăgoi 

durata: 1h 50 min  

Teatrul de Revistă Ginta latină, Chișinău, Republica Moldova 

Cherchez la femme, după Ivan Turbincă de Ion Creangă 

direcția de scenă: Tudor Țărnă, regia: Anatol Burlacu, 

scenografia: Adrian Suruceanu, coregrafia: Victoria Bucun  

durata: 1h 45 min  

Teatrul Nottara, București 

Despre olteni, cu dragoste, după La lilieci de Marin Sorescu 
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scenariul și regia: Constantin Fugașin, scenografia: Luana Drăgoiescu, 

ilustrația muzicală (folclor românesc): Ilie Vorvoreanu  

durata: 1h 40 min 

Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova  

Elefantul din cameră de Sarah Ruhl 

regia și traducerea: Dragoș Alexandru Mușoiu, decorul: Andreea Simona Negrilă  

costumele: Elena Gheorghe, muzica: Tibor Cari  

durata: 2h 40 min (cu pauză)  

Teatrul de Nord, Trupa Harag Gyorgy, Satu Mare  

Comedia erorilor de William Shakespeare 

regia: Bocsardi Laszo, decorul: Bartha Jozsef 

costumele: Kiss Zsuzsanna, compozitor: Benedek Zsolt 

durata: 2h 40 min (cu pauză)  

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(in) 

Teatrul Nottara, București 

Moliere (titlu provizoriu), conceptul și regia: Roman Feodori 

scenografia: Olga Nikitina, coregrafia: Aleksandr Andriașkin 

muzica originală: Tibor Cari 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Teatrul Nottara, București 

Balul sinucigașior, creație colectivă (trupa Splendid: Josiane Balasko, Marie-
Anne Chazel, Christian Clavier, Gerard Jugnot, Thierry Lhermittt și Bruno 
Moynot); traducerea și regia: Iulian Furtună, scenografia: Ioana Pashca,  

muzica: Bobo Burlăcianu și Bogdan Marinescu, coregrafia: Mălina Andrei,  

consultat magie: Andrei Teașcă 



 8 

durata: 2h 20 min  

Teatrul Nottara, București și Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad 

Disputa de Pierre de Marivaux, traducerea: Doru Mareș  

regia: Vlad Massaci, scenografia: Iuliana Vîlsan,  

coregrafia: Florin Fieroiu, muzica: Vlaicu Golcea  

durata: 1h 20 min  

Teatrul Nottara, București 

Asta-i ciudat! (Păguboșii) de Eugen Rotaru 

regia: Diana Lupescu, muzica: Laurențiu Profeta, scenografia: Luana Drăgoiescu  

coregrafia: Roxana Colceag, muzica live: Alexandru Prică, Vlad Gălățianu, 
aranjamentul instrumental: Radu Mihalache 

durata: 2h 10 min (cu pauză) 

Teatrul Nottara, București 

În cădere liberă de Oleg Bogaev, traducerea: Elvira Rîmbu  

regia: Alexandru Maftei, decorul: Andrada Chiriac, costumele: Brândușa Ioan, 

muzica: Alexandru Suciu, mișcarea scenică: Arcadie Rusu  

durata: 1h 30 min  

Teatrul Nottara, București 

Praf de stele de Norm Foster, traducerea: Claudia Motea  

regia: Lucian Sabados, scenografia: Vladimir Turturica, coregrafia: Ioana 
Marchidan 

Durata: 1h 50 min  

Teatrul Nottara, București 

Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara  

traducerea: Claudiu Sfirschi-Lăudat 

regia: Alexandru Jitea, decorul: Ștefan Caragiu, costumele: Liliana Cenean 
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* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Secțiunea INVITAȚI SPECIALI 

Teatrul Municipal Matei Vișniec, Suceava 

3 Surori, după A.P. Cehov  

traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu 

regia: Catinca Drăgănescu, scenografia: Andreea Simona Negrilă 

coregrafia: Simona Deaconescu, Mariana Gavriciuc  

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 

Un om ca oricare de Goran Stefanovski 

traducerea: Ioana Ieronim, 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Siko Dorottya-Agota, Katalin Huszar 

muzica: Daniel Csikos 

durata: 1h 30 min  

Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 

Ce zile frumoase!, după Samuel Beckett, traducerea: Anca Măniuțiu 

regia: Radu Olăreanu, scenografia: Măriuca Ignat,  

vorbirea scenică: Cristinela Olăreanu, video design-ul: Ovidiu Rusu 

durata: 1h 10 min 

Teatrul Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria 

Zbor de Olga Muhina  

regia: prof. Vazkresia Vihrova, scenografia: Zarkov Uzunov,  

coregrafia: Rosen Mihailov 

durata: 1h 30 min 

Sursa: Teatrul Nottara 
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2. News.ro 
din data de 27 Iunie 2018, ora 08:47 

https://www.news.ro/cultura-media/fest-in-pe-bulevard-va-avea-
loc-in-perioada-12-21-octombrie-la-teatrul-nottara-din-bucuresti-
1922404727062018060818195891 
 

 
 
FEST(in) pe Bulevard va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie, 

la Teatrul Nottara din Bucureşti 
 

 
Spectacolul "Hamlet în sos picant", în regia lui Alexandru Jitea 

 
  Cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 
Bulevard va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie, la Teatrul Nottara, şi va 
prezenta 30 de producţii.  
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  În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfăşoară în trei etape: 27 aprilie - 6 
mai: Secţiunea "Planeta Shakespare" (invitaţi de onoare); în parteneriat cu Teatrul 
Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare. În cadrul 
acestei secţiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat şase 
spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Shakespeare: 
cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), 
Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a 
Teatrului Nottara).  

  În perioada 12 - 21 octombrie are loc FEST(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a 
- secţiuni de tradiţie, iar între 21 şi 22 noiembrie secţiunea "MultiArt EXIT" 
(organizată în colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor). 

  În perioada 12 - 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii scenice, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din 
nouă ţări: România, Franţa, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. 

  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş. Selecţia 
spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca 
Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 

  Juriul Secţiunii "Criza comunicării" este format din personalităţi ale 
teatrului românesc: Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului 
Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina 
Modola (critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru) . 

  Secţiuni de tradiţie sunt "Criza comunicării" - secţiune competitivă, în 
cadrul căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii a căror temă este 
comunicarea; "Bulevardul Comediei" - secţiune competitivă, care vă propune 
spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
"Premiere în FEST(in)" - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; "Invitaţi speciali" - producţii de bună 
calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere şi care completează, prin 
temele abordate, tematicile Festivalului; "Multi Art EXIT" - festivalul de teatru 
pentru persoane private de libertate a devenit una dintre secţiunile festivalului în 
anul 2015, se va desfăşura în  zilele de 21 şi 22 noiembrie; "In memoriam" - 
dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă 
la evoluţia teatrului românesc. 
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Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalităţi teatrale. 

 

 

de: Aura Marinescu  
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3. Radio România Cultural 
din data de 27 Iunie 2018 

https://radioromaniacultural.ro/festin-pe-bulevard-editia-a-vi-a/ 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard ediția a VI-a 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-
a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, în 
perioada 12 – 21 octombrie 2018. 

În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: 

27 aprilie – 6 mai: Secțiunea PLANETA SHAKESPEARE (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu 
Fundația Shakespeare. (În cadrul acestei secțiuni, pe cele două scene ale Teatrului 
Nottara, s-au jucat, cu mult succes, șase spectacole selecționate în cadrul celei de-
a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare: cinci producții invitate din: Europa 
(Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și 
Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara.); 

12 – 21 oct.: FEST(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 

21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 
colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 
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În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din 
nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș. 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale teatrului 
românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina 
Modola (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru) . 

Secțiuni de tradiție: 

– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– Multi Art EXIT – festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a 
devenit una dintre secțiunile festivalului în anul 2015. Se va desfășura în zilele de 
21 și 22 noiembrie; 

– In memoriam- dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

  

Selecția spectacolelor care vor participa la cea de-a VI-a ediție a Festivalului 
Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, 2018 
Selecționeri: Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist 
teatral), Marinela Țepuș (teatrolog) 
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Secțiunea CRIZA COMUNICĂRII 
Teatrul Municipal, Baia Mare  
Dragă doamnă profesoară de Ludmila Razumovskaia 
traducerea: Lia Crișan, Tudor Steriade,  
regia: Andrei Măjeri, scenografia: Irina Chirilă, coregrafia: Raul Hotcaș 
durata: 1h 25 min  
Teatrul Maghiar de Stat, Cluj 
Ilegitim, adaptarea scenică: Adrian Sitaru, după un text colectiv de Adrian 
Sitaru și Alina Grigore, traducerea în limba maghiară: Andor Horváth, 
regia: Adrian Sitaru, scenografia: Carmencita Brojboiu 
durata: 1h 30 min  
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Theater an der Parkaue, Berlin, Germania 
Language of the Water (Limbajul apei) de Sarah Crossan  
dramaturgia: Eva Stöhr, 
regia și decorul: Sylvia Sobottka, costumele: Mascha Mihoa Bischoff,  
coregrafia: Hanna Hegenscheidt  
durata: 1h 
Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia 
Room for Revolution (Camera Revoluţiei) 
dramaturgia: Igor Koruga, 
conceptul și coregrafia: Isidora Stanišić, scenografia: Ljubomir Radivojević,  
muzica: Darja Ianošević  
durata: 1h 
Teatrul Odeon, București 
Gardenia de Elżbieta Chowaniec, traducerea: Luiza Săvescu,  
regia: Zoltán Balázs, decorul: Constantin Ciubotariu, costumele: Andrada 
Chiriac 
durata: 1h 15 min  
(în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Teatrul Maria Filotti, Brăila  
Tartuffe de Molière, traducerea: Doru Mareș, 
regia și versiunea scenică: Alexandru Mâzgăreanu, 
decorul: Andrada Chiriac, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, 
muzica: Alexandru Dan Suciu 
durata: 1h 45 min  
Compania StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan 
„86”, creație colectivă coordonată de Farhat Mildalali  
regia și scenografia: Farhat Mildalali, coregrafia: Shyryn Mustafina,  
compozitor: Rahat Terezhan 
durata: 50 min  
Studio M, Sfântu Gheorghe 
Lift – boys will be boys 
coregrafia și muzica: Ferenc Fehér 
durata: 45 min  
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Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Compania Dialog Dance, Kostroma, Rusia 
the_Marusya 
un spectacol de Aleksandr Andriașkin 
durata: 1h 10 min  
Teatrul Nottara, București 
Hamlet ȋn sos picant de Aldo Nicolaj, traducerea: Carmen Velcu, 
regia: Alexandru Jitea, scenografia: Liliana Cenean 
durata: 1h 45 min 
Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște  
Carmen, după Prosper Mérimée  
regia și adaptarea: Suren Shahverdyan, scenografia: Mc Ranin,  
coregrafia: Hugo Wolff 
durata: 1h  
Teatrul Maghiar Csiky Gergely, Timișoara, Teatrul Clasic Ioan Slavici, 
Arad, Teatrul Național, Sombor, Serbia 
EXIT de Arpad Schilling și Annamaria Lang, traducerea: Notaris Ludovic, 
regia: Schilling Árpád 
durata: 1h 40 min (fără pauză) 
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
ABC Company, Bergamo, Italia (în coproducție cu Allegra Brigata 
Cinematica şi CSC Anymore) 
Blackout – In the wonderful world of Uoz (App) / (Amnezie – În lumea 
minunată a lui Oz – App) 
regia şi coregrafia: Serena Marossi, scenografia: Simone Moretti, 
muzica originală: Marco Bonati, dansul: Luca Citron și Federica Madeddu,  
video: Luca Citron, light design: Simone Moretti 
durata: 50 min 
Teatrul Tăndărică, București 
Scufița roșie, scenariul: Felix Alexa, după Charles Perrault și Frații Grimm, 
regia: Felix Alexa, scenografia: Marian Sandu, muzica: Alexei Țurcan 
durata: 50 min (fără pauză) 
Teatrul Tineretului, Piatra Neamț 
Visătorul, după Ian McEwan, traducerea: Dana Crăciun, 
spectacol-concert de Ada Milea, scenografia: Alina Herescu,  
desenele și animația: Paul Mureșan 
durata: 1h  
Compania Le Chat Foin, Rouen, Franța 
Qui suis je? (Cine sunt eu?) de Thomas Gornet 
regia: Yann Dacosta 
durata: 1 h  
Teatrul pentru Copii și Tineret GONG, Sibiu 
Visând glasuri cu texte de Ted Hughes și Lavinia Braniște 
regia: Nicoleta Lefter, animația și grafica: Paul Mureșan  
compoziția muzicală: Claudiu Urse 
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durata: 40 min  
Secțiunea BULEVARDUL COMEDIEI 
Teatrul Nottara, București 
Cum vă place de William Shakespeare, traducerea: Petre Grimm, 
regia: Alexandru Mâzgăreanu, decorul: Adrian Damian,  
costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu,  
coregrafia: Florin Fieroiu 
* durată necunoscută, spectacol în repetiții 
Teatrul Fani Tardini, Galați  
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant de Anthony Neilson 
traducerea și regia: Dragoș Alexandru Mușoiu, scenografia: Andreea Simona 
Negrilă, muzica: Eugen Dan Drăgoi 
durata: 1h 50 min  
Teatrul de Revistă Ginta latină, Chișinău, Republica Moldova 
Cherchez la femme, după Ivan Turbincă de Ion Creangă 
direcția de scenă: Tudor Țărnă, regia: Anatol Burlacu, 
scenografia: Adrian Suruceanu, coregrafia: Victoria Bucun 
durata: 1h 45 min  
Teatrul Nottara, București 
Despre olteni, cu dragoste, după La lilieci de Marin Sorescu 
scenariul și regia: Constantin Fugașin, scenografia: Luana Drăgoiescu, 
ilustrația muzicală (folclor românesc): Ilie Vorvoreanu  
durata: 1h 40 min 
Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova  
Elefantul din cameră de Sarah Ruhl 
regia și traducerea: Dragoș Alexandru Mușoiu, decorul: Andreea Simona 
Negrilă  
costumele: Elena Gheorghe, muzica: Tibor Cári  
durata: 2h 40 min (cu pauză)  
Teatrul de Nord, Trupa Harag György, Satu Mare  
Comedia erorilor de William Shakespeare 
regia: Bocsárdi László, decorul: Bartha József 
costumele: Kiss Zsuzsanna, compozitor: Benedek Zsolt 
durata: 2h 40 min (cu pauză)  
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(in) 
Teatrul Nottara, București 
Molière (titlu provizoriu), conceptul și regia: Roman Feodori 
scenografia: Olga Nikitina, coregrafia: Aleksandr Andriașkin 
muzica originală: Tibor Cári 
* durată necunoscută, spectacol în repetiții 
Teatrul Nottara, București 
Balul sinucigașior, creație colectivă (trupa Splendid: Josiane Balasko, Marie-
Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermittt și Bruno 
Moynot); traducerea și regia: Iulian Furtună, scenografia: Ioana Pashca,  
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muzica: Bobo Burlăcianu și Bogdan Marinescu, coregrafia: Mălina Andrei,  
consultat magie: Andrei Teașcă 
durata: 2h 20 min  
Teatrul Nottara, București și Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad 
Disputa de Pierre de Marivaux, traducerea: Doru Mareș  
regia: Vlad Massaci, scenografia: Iuliana Vîlsan,  
coregrafia: Florin Fieroiu, muzica: Vlaicu Golcea  
durata: 1h 20 min  
Teatrul Nottara, București 
Asta-i ciudat! (Păguboșii) de Eugen Rotaru 
regia: Diana Lupescu, muzica: Laurențiu Profeta, scenografia: Luana 
Drăgoiescu  
coregrafia: Roxana Colceag, muzica live: Alexandru Prică, Vlad Gălățianu, 
aranjamentul instrumental: Radu Mihalache 
durata: 2h 10 min (cu pauză) 
Teatrul Nottara, București 
În cădere liberă de Oleg Bogaev, traducerea: Elvira Rîmbu 
regia: Alexandru Maftei, decorul: Andrada Chiriac, costumele: Brândușa Ioan, 
muzica: Alexandru Suciu, mișcarea scenică: Arcadie Rusu  
durata: 1h 30 min  
Teatrul Nottara, București 
Praf de stele de Norm Foster, traducerea: Claudia Motea  
regia: Lucian Sabados, scenografia: Vladimir Turturica, coregrafia: Ioana 
Marchidan 
Durata: 1h 50 min  
Teatrul Nottara, București 
Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara 
traducerea: Claudiu Sfirschi-Lăudat 
regia: Alexandru Jitea, decorul: Ștefan Caragiu, costumele: Liliana Cenean 
* durată necunoscută, spectacol în repetiții 
Secțiunea INVITAȚI SPECIALI 
Teatrul Municipal Matei Vișniec, Suceava 
3 Surori, după A.P. Cehov 
traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu 
regia: Catinca Drăgănescu, scenografia: Andreea Simona Negrilă 
coregrafia: Simona Deaconescu, Mariana Gavriciuc  
Durata: 2h 45 min (cu pauză) 
Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 
Un om ca oricare de Goran Stefanovski 
traducerea: Ioana Ieronim, 
regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Sikó Dorottya-Agota, Katalin Huszár 
muzica: Daniel Csikos 
durata: 1h 30 min  
Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 
Ce zile frumoase!, după Samuel Beckett, traducerea: Anca Măniuțiu 
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regia: Radu Olăreanu, scenografia: Măriuca Ignat,  
vorbirea scenică: Cristinela Olăreanu, video design-ul: Ovidiu Rusu 
durata: 1h 10 min 
Teatrul Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria 
Zbor de Olga Muhina  
regia: prof. Vazkresia Vihrova, scenografia: Zarkov Uzunov,  
coregrafia: Rosen Mihailov 
durata: 1h 30 min 
 
 
 

Sursa: Radio România Cultural  
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4. rfi 
din data de 27 Iunie 2018 

https://www.rfi.ro/eveniment-104293-festin-pe-bulevard-editia-vi 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard ediția a VI-a 

 
FEST(in) pe Bulevard 2018 

Image source: 
festinpebulevard.ro 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 

de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, în 
perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: 

• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea PLANETA SHAKESPEARE  (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu 
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Fundația Shakespeare. (În cadrul acestei secțiuni, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara, s-au jucat, cu mult succes, șase spectacole selecționate 
în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare: cinci producții 
invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa 
de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului 
Nottara.); 

• 12 – 21 oct.: FEST(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 
 

În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 
30 de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști 
din nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, 
Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș. 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale 
teatrului românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu(teatrolog), prof.univ.dr. 
Doina Modola (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

Secțiuni de tradiție: 

 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 
decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

–  Multi Art EXIT – festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a 
devenit una dintre secțiunile festivalului în anul 2015. Se va desfășura în  zilele 
de 21 și 22 noiembrie; 

– In memoriam- dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

 
  
Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
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pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de 
teatru, întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

În selecția spectacolelor care vor face parte din cea de-a VI-a ediție a Festivalului, 
pot interveni unele schimbări independent de voința organizatorilor, urmând ca 
programul și alte materiale despre eveniment să fie anunțate la o dată comunicată 
în curând pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

 
 
 
 
 
 

Sursa : Teatrul Nottara 
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5. Yorick .ro 
din data de 27 Iunie 2018 

https://yorick.ro/ce-spectacole-vin-la-festin-pe-bulevard-2/ 
 

 
 

Ce spectacole vin la Fest(in) pe Bulevard 

 

Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 
Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, va avea loc în perioada 12 – 21 octombrie 
2018. În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: 

• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea PLANETA SHAKESPEARE (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova 
și cu Fundația (În cadrul acestei secțiuni, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara, s-au jucat, cu mult succes, șase spectacole selecționate 
în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare: cinci producții 
invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa 
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de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii și o producție a 
Teatrului Nottara.); 

• 12 – 21 oct.: FEST(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 

În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de 
producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă 
țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, 
Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului îi aparține teatrologului Marinela 
Țepuș.  Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale 
teatrului românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu(teatrolog), prof.univ.dr. 
Doina Modola (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

 

Secțiunea CRIZA COMUNICĂRII 

Teatrul Municipal, Baia Mare  

Dragă doamnă profesoară de Ludmila Razumovskaia 

traducerea: Lia Crișan, Tudor Steriade, 

regia: Andrei Măjeri, scenografia: Irina Chirilă, coregrafia: Raul Hotcaș 

durata: 1h 25 min 

Teatrul Maghiar de Stat, Cluj 

Ilegitim, adaptarea scenică: Adrian Sitaru, după un text colectiv de Adrian 
Sitaru și Alina Grigore, traducerea în limba maghiară: Andor Horváth, 

regia: Adrian Sitaru, scenografia: Carmencita Brojboiu 

durata: 1h 30 min 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Theater an der Parkaue, Berlin, Germania 
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Language of the Water (Limbajul apei) de Sarah Crossan 

dramaturgia: Eva Stöhr, 

regia și decorul: Sylvia Sobottka, costumele: Mascha Mihoa Bischoff, 

coregrafia: Hanna Hegenscheidt 

durata: 1h 

Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia 

Room for Revolution (Camera Revoluţiei) 

dramaturgia: Igor Koruga, 

conceptul și coregrafia: Isidora Stanišić, scenografia: Ljubomir Radivojević, 

muzica: Darja Ianošević 

durata: 1h 

Teatrul Odeon, București 

Gardenia de Elżbieta Chowaniec, traducerea: Luiza Săvescu, 

regia: Zoltán Balázs, decorul: Constantin Ciubotariu, costumele: Andrada 
Chiriac 

durata: 1h 15 min 

(în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Teatrul Maria Filotti, Brăila  

Tartuffe de Molière, traducerea: Doru Mareș, 

regia și versiunea scenică: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Andrada Chiriac, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, 

muzica: Alexandru Dan Suciu 

durata: 1h 45 min 

Compania StarTDramaLab  Petropavlovsk, Kazahstan 
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„86”, creație colectivă coordonată de Farhat Mildalali 

regia și scenografia: Farhat Mildalali, coregrafia: Shyryn Mustafina, 

compozitor: Rahat Terezhan 

durata: 50 min 

Studio M, Sfântu Gheorghe 

Lift – boys will be boys 

coregrafia și muzica: Ferenc Fehér 

durata: 45 min 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Compania Dialog Dance, Kostroma, Rusia 

the_Marusya 

un spectacol de Aleksandr Andriașkin 

durata: 1h 10 min 

Teatrul Nottara, București 

Hamlet ȋn sos picant de Aldo Nicolaj, traducerea: Carmen Velcu, 

regia: Alexandru Jitea, scenografia: Liliana Cenean 

durata: 1h 45 min 

Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște  

Carmen, după Prosper Mérimée 

regia și adaptarea: Suren Shahverdyan, scenografia: Mc Ranin, 

coregrafia: Hugo Wolff 

durata: 1h 

Teatrul Maghiar Csiky Gergely, Timișoara, Teatrul Clasic Ioan Slavici, 
Arad, Teatrul Național, Sombor, Serbia 
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EXIT de Arpad Schilling și Annamaria Lang, traducerea: Notaris Ludovic, 

regia: Schilling Árpád 

durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

ABC Company, Bergamo, Italia (în coproducție cu Allegra Brigata 
Cinematica şiCSC Anymore) 

Blackout – In the wonderful world of Uoz (App) / (Amnezie – În lumea 
minunată a lui Oz – App) 

regia şi coregrafia: Serena Marossi, scenografia: Simone Moretti, 

muzica originală: Marco Bonati,  dansul: Luca Citron și Federica Madeddu, 

video: Luca Citron, light design: Simone Moretti 
durata: 50 min 

Teatrul Tăndărică, București 

Scufița roșie, scenariul: Felix Alexa, după Charles Perrault și Frații Grimm, 

regia: Felix Alexa, scenografia: Marian Sandu, muzica: Alexei Țurcan 

durata: 50 min (fără pauză) 

Teatrul Tineretului, Piatra Neamț 

Visătorul, după Ian McEwan, traducerea: Dana Crăciun, 

spectacol-concert de Ada Milea, scenografia: Alina Herescu, 

desenele și animația: Paul Mureșan 

durata: 1h 

Compania Le Chat Foin, Rouen,  Franța 

Qui suis je? (Cine sunt eu?) de Thomas Gornet 

regia: Yann Dacosta 

durata: 1 h 
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Teatrul pentru Copii și Tineret GONG, Sibiu 

Visând glasuri cu texte de Ted Hughes și Lavinia Braniște 

regia: Nicoleta Lefter, animația și grafica: Paul Mureșan 

compoziția muzicală: Claudiu Urse 

durata: 40 min 

Secțiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Teatrul Nottara, București 

Cum vă place de William Shakespeare, traducerea: Petre Grimm, 

regia: Alexandru Mâzgăreanu, decorul: Adrian Damian, 

costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu, 

coregrafia: Florin Fieroiu 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Teatrul Fani Tardini, Galați  

Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant de Anthony Neilson 

traducerea și regia: Dragoș Alexandru Mușoiu, scenografia: Andreea Simona 
Negrilă, muzica: Eugen Dan Drăgoi 

durata: 1h 50 min 

Teatrul de Revistă Ginta latină, Chișinău, Republica Moldova 

Cherchez la femme, după Ivan Turbincă de Ion Creangă 

direcția de scenă: Tudor Țărnă, regia: Anatol Burlacu, 

scenografia: Adrian Suruceanu, coregrafia: Victoria Bucun 
durata: 1h 45 min 

Teatrul Nottara, București 

Despre olteni, cu dragoste, după La lilieci de Marin Sorescu 
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scenariul și regia: Constantin Fugașin, scenografia: Luana Drăgoiescu, 

ilustrația muzicală (folclor românesc): Ilie Vorvoreanu 

durata: 1h 40 min 

Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova  

Elefantul din cameră de Sarah Ruhl 

regia și traducerea: Dragoș Alexandru Mușoiu, decorul: Andreea Simona 
Negrilă 

costumele: Elena Gheorghe, muzica: Tibor Cári 

durata: 2h 40 min (cu pauză) 

Teatrul de Nord, Trupa Harag György, Satu Mare  

Comedia erorilor de William Shakespeare 

regia: Bocsárdi László, decorul: Bartha József 

costumele: Kiss Zsuzsanna, compozitor: Benedek Zsolt 

durata: 2h 40 min (cu pauză) 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(in) 

Teatrul Nottara, București 

Molière (titlu provizoriu), conceptul și regia: Roman Feodori 

scenografia: Olga Nikitina, coregrafia: Aleksandr Andriașkin 

muzica originală: Tibor Cári 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Teatrul Nottara, București 

Balul sinucigașior, creație colectivă (trupa Splendid: Josiane Balasko, Marie-
Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermittt și Bruno 
Moynot); traducerea și regia: Iulian Furtună, scenografia: Ioana Pashca, 
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muzica: Bobo Burlăcianu și Bogdan Marinescu, coregrafia: Mălina Andrei, 

consultat magie: Andrei Teașcă 

durata: 2h 20 min 

Teatrul Nottara, București și Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad 

Disputa de Pierre de Marivaux, traducerea: Doru Mareș 

regia: Vlad Massaci, scenografia: Iuliana Vîlsan, 

coregrafia: Florin Fieroiu,  muzica: Vlaicu Golcea 

durata: 1h 20 min 

Teatrul Nottara, București 

Asta-i ciudat! (Păguboșii) de Eugen Rotaru 
regia: Diana Lupescu, muzica: Laurențiu Profeta, scenografia: Luana 
Drăgoiescu 

coregrafia: Roxana Colceag, muzica live: Alexandru Prică, Vlad Gălățianu, 
aranjamentul instrumental: Radu Mihalache 

durata: 2h 10 min (cu pauză) 

Teatrul Nottara, București 

În cădere liberă de Oleg Bogaev, traducerea: Elvira Rîmbu 

regia: Alexandru Maftei, decorul: Andrada Chiriac, costumele: Brândușa Ioan, 

muzica: Alexandru Suciu, mișcarea scenică: Arcadie Rusu 

durata: 1h 30 min 

Teatrul Nottara, București 

Praf de stele de Norm Foster, traducerea: Claudia Motea 

regia: Lucian Sabados,  scenografia: Vladimir Turturica, coregrafia: Ioana 
Marchidan 

Durata: 1h 50 min 

Teatrul Nottara, București 
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Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara 

traducerea: Claudiu Sfirschi-Lăudat 

regia: Alexandru Jitea, decorul: Ștefan Caragiu, costumele: Liliana Cenean 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Secțiunea INVITAȚI  SPECIALI 

Teatrul Municipal Matei Vișniec, Suceava 

3 Surori, după A.P. Cehov 

traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu 

regia: Catinca Drăgănescu, scenografia: Andreea Simona Negrilă 

coregrafia: Simona Deaconescu, Mariana Gavriciuc 

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 

Un om ca oricare de Goran Stefanovski 

traducerea: Ioana Ieronim, 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Sikó Dorottya-Agota, Katalin Huszár 

muzica: Daniel Csikos 

durata: 1h 30 min 

Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 

Ce zile frumoase!, după Samuel Beckett, traducerea: Anca Măniuțiu 

regia: Radu Olăreanu, scenografia: Măriuca Ignat, 

vorbirea scenică: Cristinela Olăreanu, video design-ul: Ovidiu Rusu 

durata: 1h 10 min 

Teatrul Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria 

Zbor de Olga Muhina 
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regia: prof. Vazkresia Vihrova, scenografia: Zarkov Uzunov, 

coregrafia: Rosen Mihailov 

durata: 1h 30 min 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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6. Clasic Radio  
din data de 27 Iunie 2018 

https://www.clasicradio.ro/festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard ediția a VI-a 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-
a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, în 
perioada 12 – 21 octombrie 2018. 

În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: 

27 aprilie – 6 mai: Secțiunea PLANETA SHAKESPEARE (Invitați de onoare); 
în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu Fundația 
Shakespeare. (În cadrul acestei secțiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, 
s-au jucat, cu mult succes, șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-a 
ediții a Festivalului Shakespeare: cinci producții invitate din: Europa (Marea 
Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite 
ale Americii și o producție a Teatrului Nottara.); 
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12 – 21 oct.: FEST(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 

21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare 
cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 

În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din 
nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș. 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), 
Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale teatrului 
românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina 
Modola (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru) . 

Secțiuni de tradiție: 

– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– Multi Art EXIT – festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a 
devenit una dintre secțiunile festivalului în anul 2015. Se va desfășura în zilele de 
21 și 22 noiembrie; 

– In memoriam- dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
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stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

Selecția spectacolelor care vor participa la cea de-a VI-a ediție a Festivalului 
Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, 2018 

Selecționeri: Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist 
teatral), Marinela Țepuș (teatrolog) 

Secțiunea CRIZA COMUNICĂRII 

Teatrul Municipal, Baia Mare  

Dragă doamnă profesoară de Ludmila Razumovskaia 

traducerea: Lia Crișan, Tudor Steriade, 

regia: Andrei Măjeri, scenografia: Irina Chirilă, coregrafia: Raul Hotcaș 

durata: 1h 25 min  

Teatrul Maghiar de Stat, Cluj 

Ilegitim, adaptarea scenică: Adrian Sitaru, după un text colectiv de Adrian Sitaru 
și Alina Grigore, traducerea în limba maghiară: Andor Horváth, 

regia: Adrian Sitaru, scenografia: Carmencita Brojboiu 

durata: 1h 30 min  

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Theater an der Parkaue, Berlin, Germania 

Language of the Water (Limbajul apei) de Sarah Crossan  

dramaturgia: Eva Stöhr, 

regia și decorul: Sylvia Sobottka, costumele: Mascha Mihoa Bischoff, 

coregrafia: Hanna Hegenscheidt 

durata: 1h 

Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia 

Room for Revolution (Camera Revoluţiei) 
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dramaturgia: Igor Koruga, 

conceptul și coregrafia: Isidora Stanišić, scenografia: Ljubomir Radivojević, 

muzica: Darja Ianošević 

durata: 1h 

Teatrul Odeon, București 

Gardenia de Elżbieta Chowaniec, traducerea: Luiza Săvescu,  

regia: Zoltán Balázs, decorul: Constantin Ciubotariu, costumele: Andrada Chiriac 

durata: 1h 15 min 

(în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Teatrul Maria Filotti, Brăila  

Tartuffe de Molière, traducerea: Doru Mareș, 

regia și versiunea scenică: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Andrada Chiriac, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, 

muzica: Alexandru Dan Suciu 

durata: 1h 45 min 

Compania StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan 

„86”, creație colectivă coordonată de Farhat Mildalali  

regia și scenografia: Farhat Mildalali, coregrafia: Shyryn Mustafina, 

compozitor: Rahat Terezhan 

durata: 50 min 

Studio M, Sfântu Gheorghe 

Lift – boys will be boys 

coregrafia și muzica: Ferenc Fehér 

durata: 45 min 
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Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Compania Dialog Dance, Kostroma, Rusia 

the_Marusya 

un spectacol de Aleksandr Andriașkin 

durata: 1h 10 min 

Teatrul Nottara, București 

Hamlet ȋn sos picant de Aldo Nicolaj, traducerea: Carmen Velcu, 

regia: Alexandru Jitea, scenografia: Liliana Cenean 

durata: 1h 45 min 

Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște  

Carmen, după Prosper Mérimée  

regia și adaptarea: Suren Shahverdyan, scenografia: Mc Ranin, 

coregrafia: Hugo Wolff 

durata: 1h 

Teatrul Maghiar Csiky Gergely, Timișoara, Teatrul Clasic Ioan Slavici, 
Arad, Teatrul Național, Sombor, Serbia 

EXIT de Arpad Schilling și Annamaria Lang, traducerea: Notaris Ludovic, 

regia: Schilling Árpád 

durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

ABC Company, Bergamo, Italia (în coproducție cu Allegra Brigata 
Cinematica şi CSC Anymore) 

Blackout – In the wonderful world of Uoz (App) / (Amnezie – În lumea 
minunată a lui Oz – App) 

regia şi coregrafia: Serena Marossi, scenografia: Simone Moretti, 

muzica originală: Marco Bonati, dansul: Luca Citron și Federica Madeddu, 
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video: Luca Citron, light design: Simone Moretti 

durata: 50 min 

Teatrul Tăndărică, București 

Scufița roșie, scenariul: Felix Alexa, după Charles Perrault și Frații Grimm, 

regia: Felix Alexa, scenografia: Marian Sandu, muzica: Alexei Țurcan 

durata: 50 min (fără pauză) 

Teatrul Tineretului, Piatra Neamț 

Visătorul, după Ian McEwan, traducerea: Dana Crăciun, 

spectacol-concert de Ada Milea, scenografia: Alina Herescu, 

desenele și animația: Paul Mureșan 

durata: 1h  

Compania Le Chat Foin, Rouen, Franța 

Qui suis je? (Cine sunt eu?) de Thomas Gornet 

regia: Yann Dacosta 

durata: 1 h 

Teatrul pentru Copii și Tineret GONG, Sibiu 

Visând glasuri cu texte de Ted Hughes și Lavinia Braniște 

regia: Nicoleta Lefter, animația și grafica: Paul Mureșan 

compoziția muzicală: Claudiu Urse 

durata: 40 min  

Secțiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Teatrul Nottara, București 

Cum vă place de William Shakespeare, traducerea: Petre Grimm, 

regia: Alexandru Mâzgăreanu, decorul: Adrian Damian, 
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costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu, 

coregrafia: Florin Fieroiu 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Teatrul Fani Tardini, Galați  

Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant de Anthony Neilson 

traducerea și regia: Dragoș Alexandru Mușoiu, scenografia: Andreea Simona 
Negrilă, muzica: Eugen Dan Drăgoi 

durata: 1h 50 min 

Teatrul de Revistă Ginta latină, Chișinău, Republica Moldova 

Cherchez la femme, după Ivan Turbincă de Ion Creangă 

direcția de scenă: Tudor Țărnă, regia: Anatol Burlacu, 

scenografia: Adrian Suruceanu, coregrafia: Victoria Bucun 
durata: 1h 45 min  

Teatrul Nottara, București 

Despre olteni, cu dragoste, după La lilieci de Marin Sorescu 

scenariul și regia: Constantin Fugașin, scenografia: Luana Drăgoiescu, 

ilustrația muzicală (folclor românesc): Ilie Vorvoreanu 

durata: 1h 40 min 

Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova  

Elefantul din cameră de Sarah Ruhl 

regia și traducerea: Dragoș Alexandru Mușoiu, decorul: Andreea Simona Negrilă 

costumele: Elena Gheorghe, muzica: Tibor Cári 

durata: 2h 40 min (cu pauză) 

Teatrul de Nord, Trupa Harag György, Satu Mare  

Comedia erorilor de William Shakespeare 
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regia: Bocsárdi László, decorul: Bartha József 

costumele: Kiss Zsuzsanna, compozitor: Benedek Zsolt 

durata: 2h 40 min (cu pauză) 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(in) 

Teatrul Nottara, București 

Molière (titlu provizoriu), conceptul și regia: Roman Feodori 

scenografia: Olga Nikitina, coregrafia: Aleksandr Andriașkin 

muzica originală: Tibor Cári 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Teatrul Nottara, București 

Balul sinucigașior, creație colectivă (trupa Splendid: Josiane Balasko, Marie-
Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermittt și Bruno 
Moynot); traducerea și regia: Iulian Furtună, scenografia: Ioana Pashca,  

muzica: Bobo Burlăcianu și Bogdan Marinescu, coregrafia: Mălina Andrei, 

consultat magie: Andrei Teașcă 

durata: 2h 20 min 

Teatrul Nottara, București și Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad 

Disputa de Pierre de Marivaux, traducerea: Doru Mareș  

regia: Vlad Massaci, scenografia: Iuliana Vîlsan, 

coregrafia: Florin Fieroiu, muzica: Vlaicu Golcea 

durata: 1h 20 min 

Teatrul Nottara, București 

Asta-i ciudat! (Păguboșii) de Eugen Rotaru 

regia: Diana Lupescu, muzica: Laurențiu Profeta, scenografia: Luana Drăgoiescu  
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coregrafia: Roxana Colceag, muzica live: Alexandru Prică, Vlad Gălățianu, 
aranjamentul instrumental: Radu Mihalache 

durata: 2h 10 min (cu pauză) 

Teatrul Nottara, București 

În cădere liberă de Oleg Bogaev, traducerea: Elvira Rîmbu 

regia: Alexandru Maftei, decorul: Andrada Chiriac, costumele: Brândușa Ioan, 

muzica: Alexandru Suciu, mișcarea scenică: Arcadie Rusu 

durata: 1h 30 min 

Teatrul Nottara, București 

Praf de stele de Norm Foster, traducerea: Claudia Motea  

regia: Lucian Sabados, scenografia: Vladimir Turturica, coregrafia: Ioana 
Marchidan 

Durata: 1h 50 min 

Teatrul Nottara, București 

Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara 

traducerea: Claudiu Sfirschi-Lăudat 

regia: Alexandru Jitea, decorul: Ștefan Caragiu, costumele: Liliana Cenean 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Secțiunea INVITAȚI SPECIALI 

Teatrul Municipal Matei Vișniec, Suceava 

3 Surori, după A.P. Cehov 

traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu 

regia: Catinca Drăgănescu, scenografia: Andreea Simona Negrilă 

coregrafia: Simona Deaconescu, Mariana Gavriciuc 

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 
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Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 

Un om ca oricare de Goran Stefanovski 

traducerea: Ioana Ieronim, 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Sikó Dorottya-Agota, Katalin Huszár 

muzica: Daniel Csikos 

durata: 1h 30 min 

Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 

Ce zile frumoase!, după Samuel Beckett, traducerea: Anca Măniuțiu 

regia: Radu Olăreanu, scenografia: Măriuca Ignat, 

vorbirea scenică: Cristinela Olăreanu, video design-ul: Ovidiu Rusu 

durata: 1h 10 min 

Teatrul Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria 

Zbor de Olga Muhina  

regia: prof. Vazkresia Vihrova, scenografia: Zarkov Uzunov, 

coregrafia: Rosen Mihailov 

durata: 1h 30 min 

 

Sursa: Radio Clasic 
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7. 2mnews 
din data de 27 Iunie 2018 

https://2mnews.ro/eveniment-teatrul-municipal-din-baia-mare-
invitat-la-festivalul-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-din-
bucuresti/ 

 

 
 

EVENIMENT – Teatrul Municipal din Baia Mare, invitat la 
Festivalul Internaţional de Teatru – „FEST(in) pe Bulevard” din 

București 
 

FESTIVAL. Teatrul Municipal din Baia Mare este invitat la cea de-a VI-a 

ediție a Festivalului Internaţional de Teatru – „FEST(in) pe Bulevard” din 

București, eveniment desfășurat cu participarea a 26 de trupe artistice din nouă 

țări (Germania, Franța, Italia, Rusia, Serbia, Kazahstan, Bulgaria, Republica 

Moldova și România).  

În cadrul festivalului, actorii maramureșeni vor prezenta spectacolul: Dragă 

doamnă profesoară, de Ludmila Razumovskaia, în regia lui Andrei Măjeri, 

scenografia Irinei Chirilă și coregrafia lui Raul Hotcaş. În distribuția piesei: Inna 
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Andriucă – Elena Sergheevna, Denisa Blag – Lida, Eduard Trifa – Pașa, Andrei 

Dinu – Volodea, Eduard Bîndiu – Vitea.  

„Fest(in) pe Bulevard” este un eveniment teatral internațional organizat 

anual de Teatrului Nottara din București, ediția 2018 urmând să se desfășoare în 

perioada 12-21 octombrie 2018, în trei dintre sălile teatrului situat pe Bulevardul 

Magheru (Sala George Constantin, Sală Studio şi Sala Horia Lovinescu). 

  

 

La eveniment vor participa: Theater an der Parkaue din Berlin (Germania), 

Bitef Dance Company din Belgrad (Serbia), Compania StarTDramaLab 

Petropavlovsk din Kazahstan, Compania „Dialog Dance” din Kostroma (Rusia), 

Teatrul Naţional din Sombor (Serbia), ABC Company din Bergamo (Italia), 

Compania „Le Chat Foin” din Rouen (Franţa), Teatrul de Revistă „Ginta latină” 

din Chişinău (Republica Moldova), Teatrul Dramatic şi de Păpuşi din Vraţa 

(Bulgaria) Teatrul Municipal din Baia Mare, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-

Napoca, Teatrul Odeon din Bucureşti, Teatrul „Maria Filotti” din Brăila, Studio 

M din Sfântu Gheorghe, Teatrul „Tony Bulandra” din Târgovişte, Teatrul 

Maghiar „Csiky Gergely” din Timişoara, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, 

Teatrul Țăndărică din Bucureşti, Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, Teatrul 

pentru Copii şi Tineret Gong din Sibiu, Teatrul „Fani Tardini” din Galaţi, Teatrul 

Naţional „Marin Sorescu: din Craiova, Teatrul de Nord din Satu Mare, Trupa 

„Harag Gyorgy” din Satu Mare, Teatrul Municipal „Matei Vişniec” din Suceava, 

Teatrul Nottara din Bucureşti. 

 

Sursa: 2mnews.ro 
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8. Antena 3 
din data de 28 Iunie 2018 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/toamna-incepe-cu-fest-in-
pe-bulevard-la-teatrul-nottara-475828.html 
 

 

Toamna începe cu FEST(in) pe Bulevard la Teatrul Nottara 

 

 
Spectacolul "Praf de stele" în regia lui Lucian Sabados 

 
  Teatrul Nottara anunță cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru FEST(in) pe Bulevard, ce va avea loc anul acesta în perioada 12 - 21 
octombrie. Festivalul se desfăşoară în trei etape. Prima a avut deja loc, între 27 
aprilie - 6 mai: Secţiunea "Planeta Shakespare" (invitaţi de onoare); în parteneriat 
cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare. În 
cadrul acestei secţiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat şase 
spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Shakespeare: 
cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), 
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Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a 
Teatrului Nottara). 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii scenice, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din 
nouă ţări: România, Franţa, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela 
Ţepuş. Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). Juriul 
Secţiunii "Criza comunicării" este format din personalităţi ale teatrului românesc: 
Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului Internaţional 
Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. Roxana 
Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina Modola 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
  Secţiuni de tradiţie sunt "Criza comunicării" - secţiune competitivă, în 
cadrul căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii a căror temă este 
comunicarea; "Bulevardul Comediei" - secţiune competitivă, care vă propune 
spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
"Premiere în FEST(in)" - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; "Invitaţi speciali" - producţii de bună 
calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere şi care completează, prin 
temele abordate, tematicile Festivalului; "Multi Art EXIT" - festivalul de teatru 
pentru persoane private de libertate a devenit una dintre secţiunile festivalului în 
anul 2015, se va desfăşura în  zilele de 21 şi 22 noiembrie; "In memoriam" - 
dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă 
la evoluţia teatrului românesc. 
 
  Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO și aniversări ale unor personalităţi teatrale. Detalii despre 
spectacolele pe care le puteți vedea la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului 
Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard gasiți pe www.festinpebulevard.ro 
 
 

Sursa: Antena 3 
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9. Press-mania 
din data de 28 Iunie 2018 

http://www.press-mania.ro/stiri/cultura/toamna-incepe-cu-fest-in-pe-
bulevard-la-teatrul-nottara-2665139.html 
 

 

Toamna începe cu FEST(in) pe Bulevard la Teatrul Nottara 

 

 
Spectacolul "Praf de stele" în regia lui Lucian Sabados 

 
  Teatrul Nottara anunță cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru FEST(in) pe Bulevard, ce va avea loc anul acesta în perioada 12 - 21 
octombrie. Festivalul se desfăşoară în trei etape. Prima a avut deja loc, între 27 
aprilie - 6 mai: Secţiunea "Planeta Shakespare" (invitaţi de onoare); în parteneriat 
cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare. În 
cadrul acestei secţiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat şase 
spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Shakespeare: 
cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), 
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Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a 
Teatrului Nottara). 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii scenice, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din 
nouă ţări: România, Franţa, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela 
Ţepuş. Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). Juriul 
Secţiunii "Criza comunicării" este format din personalităţi ale teatrului românesc: 
Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului Internaţional 
Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. Roxana 
Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina Modola 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
  Secţiuni de tradiţie sunt "Criza comunicării" - secţiune competitivă, în 
cadrul căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii a căror temă este 
comunicarea; "Bulevardul Comediei" - secţiune competitivă, care vă propune 
spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
"Premiere în FEST(in)" - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; "Invitaţi speciali" - producţii de bună 
calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere şi care completează, prin 
temele abordate, tematicile Festivalului; "Multi Art EXIT" - festivalul de teatru 
pentru persoane private de libertate a devenit una dintre secţiunile festivalului în 
anul 2015, se va desfăşura în  zilele de 21 şi 22 noiembrie; "In memoriam" - 
dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă 
la evoluţia teatrului românesc. 
 
  Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO și aniversări ale unor personalităţi teatrale. Detalii despre 
spectacolele pe care le puteți vedea la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului 
Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard gasiți pe www.festinpebulevard.ro 
 
 

Sursa: Antena 3 
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10. Infoziare  
din data de 28 Iunie 2018 

http://www.infoziare.ro/stire/19226805/Toamna+începe+cu+FEST(in)
+pe+Bulevard+la+Teatrul+Nottara 
 

 
 

Toamna începe cu FEST(in) pe Bulevard la Teatrul Nottara 

 

 
Spectacolul "Praf de stele" în regia lui Lucian Sabados 

 
  Teatrul Nottara anunță cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru FEST(in) pe Bulevard, ce va avea loc anul acesta în perioada 12 - 21 
octombrie. Festivalul se desfăşoară în trei etape. Prima a avut deja loc, între 27 
aprilie - 6 mai: Secţiunea "Planeta Shakespare" (invitaţi de onoare); în parteneriat 
cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare. În 
cadrul acestei secţiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat şase 
spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Shakespeare: 
cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), 
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Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a 
Teatrului Nottara). 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii scenice, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din 
nouă ţări: România, Franţa, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela 
Ţepuş. Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). Juriul 
Secţiunii "Criza comunicării" este format din personalităţi ale teatrului românesc: 
Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului Internaţional 
Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. Roxana 
Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina Modola 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
  Secţiuni de tradiţie sunt "Criza comunicării" - secţiune competitivă, în 
cadrul căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii a căror temă este 
comunicarea; "Bulevardul Comediei" - secţiune competitivă, care vă propune 
spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
"Premiere în FEST(in)" - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; "Invitaţi speciali" - producţii de bună 
calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere şi care completează, prin 
temele abordate, tematicile Festivalului; "Multi Art EXIT" - festivalul de teatru 
pentru persoane private de libertate a devenit una dintre secţiunile festivalului în 
anul 2015, se va desfăşura în  zilele de 21 şi 22 noiembrie; "In memoriam" - 
dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă 
la evoluţia teatrului românesc. 
 
  Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO și aniversări ale unor personalităţi teatrale. Detalii despre 
spectacolele pe care le puteți vedea la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului 
Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard gasiți pe www.festinpebulevard.ro 
 
 

Sursa: Antena 3 
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11. Pescurt.ro 
din data de 28 Iunie 2018 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/toamna-incepe-cu-festin-pe-bulevard-la-teatrul-
nottara_28-06-2018_13179632 
 

 
 
 

Toamna începe cu FEST(in) pe Bulevard la Teatrul Nottara 

 

 
Spectacolul "Praf de stele" în regia lui Lucian Sabados 

 
  Teatrul Nottara anunță cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru FEST(in) pe Bulevard, ce va avea loc anul acesta în perioada 12 - 21 
octombrie. Festivalul se desfăşoară în trei etape. Prima a avut deja loc, între 27 
aprilie - 6 mai: Secţiunea "Planeta Shakespare" (invitaţi de onoare); în parteneriat 
cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare. În 
cadrul acestei secţiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat şase 
spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Shakespeare: 
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cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), 
Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a 
Teatrului Nottara). 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii scenice, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din 
nouă ţări: România, Franţa, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela 
Ţepuş. Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). Juriul 
Secţiunii "Criza comunicării" este format din personalităţi ale teatrului românesc: 
Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului Internaţional 
Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. Roxana 
Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina Modola 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
  Secţiuni de tradiţie sunt "Criza comunicării" - secţiune competitivă, în 
cadrul căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii a căror temă este 
comunicarea; "Bulevardul Comediei" - secţiune competitivă, care vă propune 
spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
"Premiere în FEST(in)" - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; "Invitaţi speciali" - producţii de bună 
calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere şi care completează, prin 
temele abordate, tematicile Festivalului; "Multi Art EXIT" - festivalul de teatru 
pentru persoane private de libertate a devenit una dintre secţiunile festivalului în 
anul 2015, se va desfăşura în  zilele de 21 şi 22 noiembrie; "In memoriam" - 
dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă 
la evoluţia teatrului românesc. 
 
  Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO și aniversări ale unor personalităţi teatrale. Detalii despre 
spectacolele pe care le puteți vedea la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului 
Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard gasiți pe www.festinpebulevard.ro 
 
 

Sursa: Antena 3 
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12. Playu.ro 
din data de 28 Iunie 2018 

https://playu.ro/festin-pe-bulevard-editia-a-vi-a/ 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard ediția a VI-a 
 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a 

VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, 

în perioada 12 – 21 octombrie 2018. 

1. În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape:  

• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea PLANETA SHAKESPEARE  (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova 
și cu Fundația Shakespeare. (În cadrul acestei secțiuni, pe cele două 
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scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat, cu mult succes, șase spectacole 

selecționate în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare: 

cinci producții invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), 

Africa (Africa de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii și o producție 

a Teatrului Nottara.); 

• 12 – 21 oct.: FEST(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 

• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 

În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de 

producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă 

țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, 

Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș.  

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 

teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral),Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secţiunii "Criza comunicării" este format din personalităţi ale teatrului 

românesc: Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului Internaţional 

Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. Roxana 

Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina Modola 

(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru) . 

Secțiuni de tradiție: 

1. – Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse 

atenției spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

2. – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune 

spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din 

public; 

3. – Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, 

altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni 
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– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 

partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

–  Multi Art EXIT – festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a 

devenit una dintre secțiunile festivalului în anul 2015. Se va desfășura în  zilele 

de 21 și 22 noiembrie; 

– In memoriam– dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 

contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 

texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 

stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 

AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale.  

Selecția spectacolelor care vor participa la cea de-a VI-a ediție a Festivalului 
Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, 2018 

Selecționeri: Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist 

teatral), Marinela Țepuș (teatrolog) 

Secțiunea CRIZA COMUNICĂRII 

Teatrul Municipal, Baia Mare  

Dragă doamnă profesoară de Ludmila Razumovskaia 

traducerea: Lia Crișan, Tudor Steriade,  

regia: Andrei Măjeri, scenografia: Irina Chirilă, coregrafia: Raul Hotcaș 

durata: 1h 25 min  

Teatrul Maghiar de Stat, Cluj 
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Ilegitim, adaptarea scenică: Adrian Sitaru, după un text colectiv de Adrian 

Sitaru și Alina Grigore, traducerea în limba maghiară: Andor Horváth, 

regia: Adrian Sitaru, scenografia: Carmencita Brojboiu 

durata: 1h 30 min  

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Theater an der Parkaue, Berlin, Germania 

Language of the Water (Limbajul apei) de Sarah Crossan  

dramaturgia: Eva Stöhr, 

regia și decorul: Sylvia Sobottka, costumele: Mascha Mihoa Bischoff,  

coregrafia: Hanna Hegenscheidt  

durata: 1h 

Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia 

Room for Revolution (Camera Revoluţiei) 

dramaturgia: Igor Koruga, 

conceptul și coregrafia: Isidora Stanišić, scenografia: Ljubomir Radivojević,  

muzica: Darja Ianošević  

durata: 1h 

Teatrul Odeon, București 
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Gardenia de Elżbieta Chowaniec, traducerea: Luiza Săvescu,  

regia: Zoltán Balázs, decorul: Constantin Ciubotariu, costumele: Andrada 

Chiriac 

durata: 1h 15 min  

(în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Teatrul Maria Filotti, Brăila  

Tartuffe de Molière, traducerea: Doru Mareș, 

regia și versiunea scenică: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Andrada Chiriac, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, 

muzica: Alexandru Dan Suciu 

durata: 1h 45 min  

Compania StarTDramaLab  Petropavlovsk, Kazahstan 

„86”, creație colectivă coordonată de Farhat Mildalali  

regia și scenografia: Farhat Mildalali, coregrafia: Shyryn Mustafina,  

compozitor: Rahat Terezhan 

durata: 50 min  

Studio M, Sfântu Gheorghe 

Lift – boys will be boys 
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coregrafia și muzica: Ferenc Fehér 

durata: 45 min  

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Compania Dialog Dance, Kostroma, Rusia  

the_Marusya 

un spectacol de Aleksandr Andriașkin 

durata: 1h 10 min   

Teatrul Nottara, București 

Hamlet ȋn sos picant de Aldo Nicolaj, traducerea: Carmen Velcu, 

regia: Alexandru Jitea, scenografia: Liliana Cenean 

durata: 1h 45 min 

Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște  

Carmen, după Prosper Mérimée  

regia și adaptarea: Suren Shahverdyan, scenografia: Mc Ranin,  

coregrafia: Hugo Wolff 

durata: 1h  

Teatrul Maghiar Csiky Gergely, Timișoara, Teatrul Clasic Ioan Slavici, 
Arad, Teatrul Național, Sombor, Serbia 
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EXIT de Arpad Schilling și Annamaria Lang, traducerea: Notaris Ludovic, 

regia: Schilling Árpád 

durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

ABC Company, Bergamo, Italia (în coproducție cu Allegra Brigata 
Cinematica şi CSC Anymore) 

Blackout – In the wonderful world of Uoz (App) / (Amnezie – În lumea 
minunată a lui Oz – App) 

regia şi coregrafia: Serena Marossi, scenografia: Simone Moretti, 

muzica originală: Marco Bonati,  dansul: Luca Citron și Federica Madeddu,  

video: Luca Citron, light design: Simone Moretti 

durata: 50 min 

Teatrul Tăndărică, București 

Scufița roșie, scenariul: Felix Alexa, după Charles Perrault și Frații Grimm, 

regia: Felix Alexa, scenografia: Marian Sandu, muzica: Alexei Țurcan 

durata: 50 min (fără pauză) 

Teatrul Tineretului, Piatra Neamț 

Visătorul, după Ian McEwan, traducerea: Dana Crăciun, 

spectacol-concert de Ada Milea, scenografia: Alina Herescu,  
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desenele și animația: Paul Mureșan 

durata: 1h  

Compania Le Chat Foin, Rouen,  Franța 

Qui suis je? (Cine sunt eu?) de Thomas Gornet 

regia: Yann Dacosta 

durata: 1 h  

Teatrul pentru Copii și Tineret GONG, Sibiu 

Visând glasuri cu texte de Ted Hughes și Lavinia Braniște 

regia: Nicoleta Lefter, animația și grafica: Paul Mureșan  

compoziția muzicală: Claudiu Urse 

durata: 40 min  

Secțiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Teatrul Nottara, București 

Cum vă place de William Shakespeare, traducerea: Petre Grimm, 

regia: Alexandru Mâzgăreanu, decorul: Adrian Damian,   

costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu,  

coregrafia: Florin Fieroiu 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 
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Teatrul Fani Tardini, Galați  

Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant de Anthony Neilson 

traducerea și regia: Dragoș Alexandru Mușoiu, scenografia: Andreea Simona 

Negrilă, muzica: Eugen Dan Drăgoi 

durata: 1h 50 min  

Teatrul de Revistă Ginta latină, Chișinău, Republica Moldova 

Cherchez la femme, după Ivan Turbincă de Ion Creangă 

direcția de scenă: Tudor Țărnă, regia: Anatol Burlacu, 

scenografia: Adrian Suruceanu, coregrafia: Victoria Bucun   

durata: 1h 45 min  

Teatrul Nottara, București 

Despre olteni, cu dragoste, după La lilieci de Marin Sorescu 

scenariul și regia: Constantin Fugașin, scenografia: Luana Drăgoiescu, 

ilustrația muzicală (folclor românesc): Ilie Vorvoreanu  

durata: 1h 40 min 

Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova  

Elefantul din cameră de Sarah Ruhl 

regia și traducerea: Dragoș Alexandru Mușoiu, decorul: Andreea Simona 

Negrilă  



 62 

costumele: Elena Gheorghe, muzica: Tibor Cári  

durata: 2h 40 min (cu pauză)  

Teatrul de Nord, Trupa Harag György, Satu Mare  

Comedia erorilor de William Shakespeare 

regia: Bocsárdi László, decorul: Bartha József 

costumele: Kiss Zsuzsanna, compozitor: Benedek Zsolt 

durata: 2h 40 min (cu pauză)  

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(in) 

Teatrul Nottara, București 

Molière (titlu provizoriu), conceptul și regia: Roman Feodori 

scenografia: Olga Nikitina, coregrafia: Aleksandr Andriașkin 

muzica originală: Tibor Cári 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Teatrul Nottara, București 

Balul sinucigașior, creație colectivă (trupa Splendid: Josiane Balasko, Marie-

Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermittt și Bruno 

Moynot); traducerea și regia: Iulian Furtună, scenografia: Ioana Pashca,  

muzica: Bobo Burlăcianu și Bogdan Marinescu, coregrafia: Mălina Andrei,  
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consultat magie: Andrei Teașcă 

durata: 2h 20 min  

Teatrul Nottara, București și Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad 

Disputa de Pierre de Marivaux, traducerea: Doru Mareș  

regia: Vlad Massaci, scenografia: Iuliana Vîlsan,  

coregrafia: Florin Fieroiu,  muzica: Vlaicu Golcea  

durata: 1h 20 min  

Teatrul Nottara, București 

Asta-i ciudat! (Păguboșii) de Eugen Rotaru 

regia: Diana Lupescu, muzica: Laurențiu Profeta, scenografia: Luana 

Drăgoiescu  

coregrafia: Roxana Colceag, muzica live: Alexandru Prică, Vlad Gălățianu, 

aranjamentul instrumental: Radu Mihalache 

durata: 2h 10 min (cu pauză) 

Teatrul Nottara, București 

În cădere liberă de Oleg Bogaev, traducerea: Elvira Rîmbu 

regia: Alexandru Maftei, decorul: Andrada Chiriac, costumele: Brândușa Ioan, 

muzica: Alexandru Suciu, mișcarea scenică: Arcadie Rusu  

durata: 1h 30 min  
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Teatrul Nottara, București 

Praf de stele de Norm Foster, traducerea: Claudia Motea  

regia: Lucian Sabados,  scenografia: Vladimir Turturica, coregrafia: Ioana 

Marchidan 

Durata: 1h 50 min  

Teatrul Nottara, București 

Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara 

traducerea: Claudiu Sfirschi-Lăudat 

regia: Alexandru Jitea, decorul: Ștefan Caragiu, costumele: Liliana Cenean 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 

Secțiunea INVITAȚI  SPECIALI 

Teatrul Municipal Matei Vișniec, Suceava 

3 Surori, după A.P. Cehov 

traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu 

regia: Catinca Drăgănescu, scenografia: Andreea Simona Negrilă 

coregrafia: Simona Deaconescu, Mariana Gavriciuc  

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 
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Un om ca oricare de Goran Stefanovski 

traducerea: Ioana Ieronim, 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Sikó Dorottya-Agota, Katalin Huszár 

muzica: Daniel Csikos 

durata: 1h 30 min  

Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 

Ce zile frumoase!, după Samuel Beckett, traducerea: Anca Măniuțiu 

regia: Radu Olăreanu, scenografia: Măriuca Ignat,  

vorbirea scenică: Cristinela Olăreanu, video design-ul: Ovidiu Rusu 

durata: 1h 10 min 

Teatrul Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria 

Zbor de Olga Muhina  

regia: prof. Vazkresia Vihrova, scenografia: Zarkov Uzunov,  

coregrafia: Rosen Mihailov 

durata: 1h 30 min 

 

Sursa: playu.ro 
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13. ZiareLive  
din data de 28 Iunie 2018 

https://www.ziarelive.ro/stiri/toamna-incepe-cu-festin-pe-bulevard-la-
teatrul-nottara.html 
 

 
 

Toamna începe cu FEST(in) pe Bulevard la Teatrul Nottara 

 

 
Spectacolul "Praf de stele" în regia lui Lucian Sabados 

 
  Teatrul Nottara anunță cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru FEST(in) pe Bulevard, ce va avea loc anul acesta în perioada 12 - 21 
octombrie. Festivalul se desfăşoară în trei etape. Prima a avut deja loc, între 27 
aprilie - 6 mai: Secţiunea "Planeta Shakespare" (invitaţi de onoare); în parteneriat 
cu Teatrul Naţional "Marin Sorescu" din Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare. În 
cadrul acestei secţiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat şase 
spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Shakespeare: 
cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), 
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Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a 
Teatrului Nottara). 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii scenice, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din 
nouă ţări: România, Franţa, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela 
Ţepuş. Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). Juriul 
Secţiunii "Criza comunicării" este format din personalităţi ale teatrului românesc: 
Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului Internaţional 
Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. Roxana 
Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina Modola 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
  Secţiuni de tradiţie sunt "Criza comunicării" - secţiune competitivă, în 
cadrul căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii a căror temă este 
comunicarea; "Bulevardul Comediei" - secţiune competitivă, care vă propune 
spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
"Premiere în FEST(in)" - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; "Invitaţi speciali" - producţii de bună 
calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere şi care completează, prin 
temele abordate, tematicile Festivalului; "Multi Art EXIT" - festivalul de teatru 
pentru persoane private de libertate a devenit una dintre secţiunile festivalului în 
anul 2015, se va desfăşura în  zilele de 21 şi 22 noiembrie; "In memoriam" - 
dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă 
la evoluţia teatrului românesc. 
 
  Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO și aniversări ale unor personalităţi teatrale. Detalii despre 
spectacolele pe care le puteți vedea la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului 
Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard gasiți pe www.festinpebulevard.ro 
 
 

Sursa: Antena 3 
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14. Sursa Zilei  
din data de 28 Iunie 2018, ora 14:14  

http://www.sursazilei 
.ro/nottara-anunta-selectia-oficiala-pentru-festin-pe-bulevard-2018/ 

 
 

NOTTARA ANUNȚĂ SELECȚIA OFICIALĂ PENTRU 
FEST(IN) PE BULEVARD 2018 

 

 

  Teatrul Nottara anunță cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru FEST(in) pe Bulevard, ce va avea loc anul acesta în perioada 12 – 21 

octombrie. Festivalul se desfăşoară în trei etape. Prima a avut deja loc, între 27 

aprilie – 6 mai: Secţiunea “Planeta Shakespare” (invitaţi de onoare); în parteneriat 

cu Teatrul Naţional “Marin Sorescu” din Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare. În 

cadrul acestei secţiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat şase 

spectacole selecţionate în cadrul celei de-a XI-a ediţii a Festivalului Shakespeare: 
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cinci producţii invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), 

Africa (Africa de Sud), Australia şi Statele Unite ale Americii şi o producţie a 

Teatrului Nottara). 

  În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 

30 de producţii scenice, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din 

nouă ţări: România, Franţa, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 

Italia, Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela 

Ţepuş. Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 

teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog).  

  Juriul Secţiunii “Criza comunicării” este format din personalităţi ale 

teatrului românesc: Emil Boroghină (actor, directorul fondator al Festivalului 

Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. 

Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina 

Modola (critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 

 

  Secţiuni de tradiţie sunt “Criza comunicării” – secţiune competitivă, 

în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii a căror temă este 

comunicarea; “Bulevardul Comediei” – secţiune competitivă, care vă propune 

spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 

“Premiere în FEST(in)” – cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 

cele legate de temele celorlalte secţiuni; “Invitaţi speciali” – producţii de bună 

calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere şi care completează, 

prin temele abordate, tematicile Festivalului; “Multi Art EXIT” – festivalul de 

teatru pentru persoane private de libertate a devenit una dintre secţiunile 

festivalului în anul 2015, se va desfăşura în zilele de 21 şi 22 noiembrie; “In 



 70 

memoriam” – dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o 

contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc. 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 

pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 

evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 

întâlnirile AICT.RO și aniversări ale unor personalităţi teatrale.  

 

 

de: Olimpia Diaconiuc 
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15. Agenția de carte  
din data de 28 Iunie 2018 

http://www.agentiadecarte.ro/2018/06/”festin-pe-bulevard”-ediția-
a-vi-a/ 
 

 
 

”FEST(in) pe Bulevard”, ediția a VI-a 

 
În perioada 12 – 21 octombrie 2018, Primăria Municipiului București, 

prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a VI-a ediție a Festivalului 
Internaţional de Teatru ”FEST(in) pe Bulevard”. În acest an, ”FEST(in) pe 
Bulevard” se desfășoară în trei etape: 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea 
PLANETA SHAKESPEARE (Invitați de onoare); în parteneriat cu Teatrul 
Național ”Marin Sorescu” din Craiova și cu Fundația Shakespeare. (În 
cadrul acestei secțiuni, pe cele două scene ale Teatrului Nottara, s-au jucat, 
cu mult succes, șase spectacole selecționate în cadrul celei de-a XI-a ediții a 
Festivalului Shakespeare: cinci producții invitate din: Europa (Marea 
Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa de Sud), Australia și Statele 
Unite ale Americii și o producție a Teatrului Nottara.); 12 – 21 octombrie: 
”FEST(in) pe Bulevard”, ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 21 – 22 
noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în colaborare cu 
Administrația Națională a Penitenciarelor). 
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În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din 
nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș. 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale teatrului 
românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina 
Modola (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru) . 

Secțiuni de tradiție: 

– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– Multi Art EXIT – festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a 
devenit una dintre secțiunile festivalului în anul 2015. Se va desfășura în zilele de 
21 și 22 noiembrie; 

– In memoriam- dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

Selecția spectacolelor care vor participa la cea de-a VI-a ediție a 
Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard, 2018 
Selecționeri: Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist 
teatral), Marinela Țepuș (teatrolog) 
Secțiunea CRIZA COMUNICĂRII 
Teatrul Municipal, Baia Mare 



 73 

Dragă doamnă profesoară de Ludmila Razumovskaia 

traducerea: Lia Crișan, Tudor Steriade, 

regia: Andrei Măjeri, scenografia: Irina Chirilă, coregrafia: Raul Hotcaș 

durata: 1h 25 min 

Teatrul Maghiar de Stat, Cluj 
Ilegitim, adaptarea scenică: Adrian Sitaru, după un text colectiv de Adrian Sitaru 
și Alina Grigore, traducerea în limba maghiară: Andor Horváth, 

regia: Adrian Sitaru, scenografia: Carmencita Brojboiu 

durata: 1h 30 min 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Theater an der Parkaue, Berlin, Germania 
Language of the Water ( Limbajul apei) de Sarah Crossan 

dramaturgia: Eva Stöhr, 

regia și decorul: Sylvia Sobottka, costumele: Mascha Mihoa Bischoff, 

coregrafia: Hanna Hegenscheidt 

durata: 1h 

Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia 
Room for Revolution (Camera Revoluţiei) 

dramaturgia: Igor Koruga, 

conceptul și coregrafia: Isidora Stanišić, scenografia: Ljubomir Radivojević, 

muzica: Darja Ianošević 

durata: 1h 

Teatrul Odeon, București 
Gardenia de Elżbieta Chowaniec, traducerea: Luiza Săvescu, 

regia: Zoltán Balázs, decorul: Constantin Ciubotariu, costumele: Andrada Chiriac 

durata: 1h 15 min 

(în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Teatrul Maria Filotti, Brăila 
Tartuffe de Molière, traducerea: Doru Mareș, 
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regia și versiunea scenică: Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul: Andrada Chiriac, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, 

muzica: Alexandru Dan Suciu 

durata: 1h 45 min 

Compania StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan 
„86”, creație colectivă coordonată de Farhat Mildalali 

regia și scenografia: Farhat Mildalali, coregrafia: Shyryn Mustafina, 

compozitor: Rahat Terezhan 

durata: 50 min 

Studio M, Sfântu Gheorghe 
Lift – boys will be boys 

coregrafia și muzica: Ferenc Fehér 

durata: 45 min 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Compania Dialog Dance, Kostroma, Rusia 
the_Marusya 

un spectacol de Aleksandr Andriașkin 

durata: 1h 10 min 

Teatrul Nottara, București 
Hamlet ȋn sos picant de Aldo Nicolaj, traducerea: Carmen Velcu, 

regia: Alexandru Jitea, scenografia: Liliana Cenean 

durata: 1h 45 min 

Teatrul Tony Bulandra, Târgoviște 
Carmen, după Prosper Mérimée 

regia și adaptarea: Suren Shahverdyan, scenografia: Mc Ranin, 

coregrafia: Hugo Wolff 

durata: 1h 

Teatrul Maghiar Csiky Gergely, Timișoara, Teatrul Clasic Ioan Slavici, 
Arad, Teatrul Național, Sombor, Serbia 
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EXIT de Arpad Schilling și Annamaria Lang, traducerea: Notaris Ludovic, 

regia: Schilling Árpád 

durata: 1h 40 min (fără pauză) 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
ABC Company, Bergamo, Italia (în coproducție cu Allegra Brigata 
Cinematica şi CSC Anymore) 
Blackout – In the wonderful world of Uoz (App) / (Amnezie – În lumea 
minunată a lui Oz – App) 

regia şi coregrafia: Serena Marossi, scenografia: Simone Moretti, 

muzica originală: Marco Bonati, dansul: Luca Citron și Federica Madeddu, 

video: Luca Citron, light design: Simone Moretti 
durata: 50 min 

Teatrul Tăndărică, București 
Scufița roșie, scenariul: Felix Alexa, după Charles Perrault și Frații Grimm, 

regia: Felix Alexa, scenografia: Marian Sandu, muzica: Alexei Țurcan 

durata: 50 min (fără pauză) 

Teatrul Tineretului, Piatra Neamț 
Visătorul, după Ian McEwan, traducerea: Dana Crăciun, 

spectacol-concert de Ada Milea, scenografia: Alina Herescu, 

desenele și animația: Paul Mureșan 

durata: 1h 

Compania Le Chat Foin, Rouen, Franța 
Qui suis je? (Cine sunt eu?) de Thomas Gornet 

regia: Yann Dacosta 

durata: 1 h 

Teatrul pentru Copii și Tineret GONG, Sibiu 
Visând glasuri cu texte de Ted Hughes și Lavinia Braniște 

regia: Nicoleta Lefter, animația și grafica: Paul Mureșan 

compoziția muzicală: Claudiu Urse 

durata: 40 min 



 76 

Secțiunea BULEVARDUL COMEDIEI 
Teatrul Nottara, București 
Cum vă place de William Shakespeare, traducerea: Petre Grimm, 

regia: Alexandru Mâzgăreanu, decorul: Adrian Damian, 

costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Suciu, 

coregrafia: Florin Fieroiu 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 
Teatrul Fani Tardini, Galați 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant de Anthony Neilson 

traducerea și regia: Dragoș Alexandru Mușoiu, scenografia: Andreea Simona 
Negrilă, muzica: Eugen Dan Drăgoi 

durata: 1h 50 min 

Teatrul de Revistă Ginta latină, Chișinău, Republica Moldova 
Cherchez la femme, după Ivan Turbincă de Ion Creangă 

direcția de scenă: Tudor Țărnă, regia: Anatol Burlacu, 

scenografia: Adrian Suruceanu, coregrafia: Victoria Bucun 
durata: 1h 45 min 

Teatrul Nottara, București 
Despre olteni, cu dragoste, după La lilieci de Marin Sorescu 

scenariul și regia: Constantin Fugașin, scenografia: Luana Drăgoiescu, 

ilustrația muzicală (folclor românesc): Ilie Vorvoreanu 

durata: 1h 40 min 

Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova 
Elefantul din cameră de Sarah Ruhl 

regia și traducerea: Dragoș Alexandru Mușoiu, decorul: Andreea Simona Negrilă 

costumele: Elena Gheorghe, muzica: Tibor Cári 

durata: 2h 40 min (cu pauză) 

Teatrul de Nord, Trupa Harag György, Satu Mare 
Comedia erorilor de William Shakespeare 

regia: Bocsárdi László, decorul: Bartha József 
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costumele: Kiss Zsuzsanna, compozitor: Benedek Zsolt 

durata: 2h 40 min (cu pauză) 

Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Secțiunea PREMIERE ÎN FEST(in) 
Teatrul Nottara, București 
Molière (titlu provizoriu), conceptul și regia: Roman Feodori 

scenografia: Olga Nikitina, coregrafia: Aleksandr Andriașkin 

muzica originală: Tibor Cári 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 
Teatrul Nottara, București 
Balul sinucigașior, creație colectivă (trupa Splendid: Josiane Balasko, Marie-
Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermittt și Bruno 
Moynot); traducerea și regia: Iulian Furtună, scenografia: Ioana Pashca, 

muzica: Bobo Burlăcianu și Bogdan Marinescu, coregrafia: Mălina Andrei, 

consultat magie: Andrei Teașcă 

durata: 2h 20 min 

Teatrul Nottara, București și Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad 
Disputa de Pierre de Marivaux, traducerea: Doru Mareș 

regia: Vlad Massaci, scenografia: Iuliana Vîlsan, 

coregrafia: Florin Fieroiu, muzica: Vlaicu Golcea 

durata: 1h 20 min 

Teatrul Nottara, București 
 
Asta-i ciudat! (Păguboșii) de Eugen Rotaru 
regia: Diana Lupescu, muzica: Laurențiu Profeta, scenografia: Luana 
Drăgoiescu 
coregrafia: Roxana Colceag, muzica live: Alexandru Prică, Vlad Gălățianu, 
aranjamentul instrumental: Radu Mihalache 

durata: 2h 10 min (cu pauză) 

Teatrul Nottara, București 
În cădere liberă de Oleg Bogaev, traducerea: Elvira Rîmbu 

regia: Alexandru Maftei, decorul: Andrada Chiriac, costumele: Brândușa Ioan, 
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muzica: Alexandru Suciu, mișcarea scenică: Arcadie Rusu 

durata: 1h 30 min 

Teatrul Nottara, București 
Praf de stele de Norm Foster, traducerea: Claudia Motea 

regia: Lucian Sabados, scenografia: Vladimir Turturica, coregrafia: Ioana 
Marchidan 

Durata: 1h 50 min 

Teatrul Nottara, București 
Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara 

traducerea: Claudiu Sfirschi-Lăudat 

regia: Alexandru Jitea, decorul: Ștefan Caragiu, costumele: Liliana Cenean 

* durată necunoscută, spectacol în repetiții 
Secțiunea INVITAȚI SPECIALI 
Teatrul Municipal Matei Vișniec, Suceava 
3 Surori, după A.P. Cehov 

traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu 

regia: Catinca Drăgănescu, scenografia: Andreea Simona Negrilă 

coregrafia: Simona Deaconescu, Mariana Gavriciuc 

Durata: 2h 45 min (cu pauză) 

Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 
Un om ca oricare de Goran Stefanovski 

traducerea: Ioana Ieronim, 

regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Sikó Dorottya-Agota, Katalin Huszár 

muzica: Daniel Csikos 

durata: 1h 30 min 

Teatrul Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 
Ce zile frumoase!, după Samuel Beckett, traducerea: Anca Măniuțiu 

regia: Radu Olăreanu, scenografia: Măriuca Ignat, 

vorbirea scenică: Cristinela Olăreanu, video design-ul: Ovidiu Rusu 
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durata: 1h 10 min 

Teatrul Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria 
Zbor de Olga Muhina 

regia: prof. Vazkresia Vihrova, scenografia: Zarkov Uzunov, 

coregrafia: Rosen Mihailov 

durata: 1h 30 min 

 

Sursa: Agenția de carte  
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16. Academia Cațavencu 
din data de 02 Iulie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/fest-in--pe-bulevard--
editia-a-vi-a-41136 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard ediția a VI-a 
 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a VI-a 
ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, în perioada 12 
- 21 octombrie 2018. 
 
În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: 

• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea PLANETA SHAKESPEARE  (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu 
Fundația Shakespeare. (În cadrul acestei secțiuni, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara, s-au jucat, cu mult succes, șase spectacole selecționate 
în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare: cinci producții 
invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa 
de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului 
Nottara.); 

• 12 – 21 oct.: FEST(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
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• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 
colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 
 

În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 
30 de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști 
din nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, 
Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș. 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale 
teatrului românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu(teatrolog), prof.univ.dr. 
Doina Modola (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

Secțiuni de tradiție: 

 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 
decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

–  Multi Art EXIT – festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a 
devenit una dintre secțiunile festivalului în anul 2015. Se va desfășura în  zilele 
de 21 și 22 noiembrie; 

– In memoriam- dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

 
  
Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de 
teatru, întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

În selecția spectacolelor care vor face parte din cea de-a VI-a ediție a Festivalului, 
pot interveni unele schimbări independent de voința organizatorilor, urmând ca 
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programul și alte materiale despre eveniment să fie anunțate la o dată comunicată 
în curând pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

 
 
 
 
 
 

Sursa : Teatrul Nottara 
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17. Casamea.ro  
din data de 02 Iulie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/evenimente/fest-in--pe-bulevard--
editia-a-vi-a-19682 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard ediția a VI-a 
 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a VI-a 
ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, în perioada 12 
- 21 octombrie 2018. 
 
În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: 

• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea PLANETA SHAKESPEARE  (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu 
Fundația Shakespeare. (În cadrul acestei secțiuni, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara, s-au jucat, cu mult succes, șase spectacole selecționate 
în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare: cinci producții 
invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa 
de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului 
Nottara.); 

• 12 – 21 oct.: FEST(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 
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În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 

30 de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști 
din nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, 
Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș. 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale 
teatrului românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu(teatrolog), prof.univ.dr. 
Doina Modola (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

Secțiuni de tradiție: 

 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 
decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

–  Multi Art EXIT – festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a 
devenit una dintre secțiunile festivalului în anul 2015. Se va desfășura în  zilele 
de 21 și 22 noiembrie; 

– In memoriam- dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

 
  
Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de 
teatru, întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

În selecția spectacolelor care vor face parte din cea de-a VI-a ediție a Festivalului, 
pot interveni unele schimbări independent de voința organizatorilor, urmând ca 
programul și alte materiale despre eveniment să fie anunțate la o dată comunicată 
în curând pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 
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Sursa : Teatrul Nottara 
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18. România Liberă 
din data de 02 Iulie 2018, ora 17:20 

https://romanialibera.ro/cultura/festin-pe-bulevard-editia-a-vi-a-
738614 
 

â 
FEST(in) pe Bulevard ediția a VI-a 

 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-a VI-a 
ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, în perioada 12 
- 21 octombrie 2018. 
 
În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: 

• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea PLANETA SHAKESPEARE  (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu 
Fundația Shakespeare. (În cadrul acestei secțiuni, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara, s-au jucat, cu mult succes, șase spectacole selecționate 
în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare: cinci producții 
invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa 
de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului 
Nottara.); 

• 12 – 21 oct.: FEST(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 
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În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 

30 de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști 
din nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, 
Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș. 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale 
teatrului românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu(teatrolog), prof.univ.dr. 
Doina Modola (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

Secțiuni de tradiție: 

 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 
decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

–  Multi Art EXIT – festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a 
devenit una dintre secțiunile festivalului în anul 2015. Se va desfășura în  zilele 
de 21 și 22 noiembrie; 

– In memoriam- dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

 
  
Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de 
teatru, întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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19. Viața liberă 
din data de 02 Iulie 2018, ora 12:00 

https://www.viata-libera.ro/vlg-cultura/111397-teatrul-fani-tardini-se-
impune-pe-scenele-tarii 
 
 

 
 
 

Teatrul Fani Tardini se impune pe scenele ţării! 
 

O parte din trupa Teatrului Dramatic „Fani Tardini” tocmai s-a întors pe 
aplauze de la Festivalul Internaţional de Teatru „Miturile Cetăţii”, al Teatrului de 
Stat Constanţa, pe scena căruia a jucat, în seara de 26 iunie, cu uluitorul spectacol 
„Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant”, piesă a scoţianului 
Anthony Nielsen: un text marquezian, surprinzător, o regie meticuloasă, joc 
actoricesc formidabil, decorul şi muzică excelente! Dramaticul nostru începe 
astfel să se impună, printr-un şir de turnee, pe scenele ţării, unde se va mai auzi 
de el! 

Gazdă al celui mai important festival naţional de comedie teatrul nostru  a 
început deja o serie de turnee prin ţară, ca să poate fi cunoscut şi aplaudat şi de 
publicul altor oraşe. Deja, pe 6 iunie, o parte a trupei gălăţene a fost răsplătită la 
final cu aplauze pentru excelenta prestaţie din spectacolul de studio „Fat Pig”, la 
Festivalul  Internaţional de Teatru ATELIER  de la Baia Mare, pe scena Teatrului 
Municipal de acolo. Gălăţenii au fost selectaţi în festival, alături de trupe din 
Belgia, Italia, Spania, Ungaria, Coreea de Sud şi din România. Şi credeţi că, intrat 
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oficial în vacanţă, teatrul gălăţean va sta cu mâinile în sân? Nu! După Constanţa, 
va participa şi la Festivalul Internaţional de Teatru de la Turda, care deja a început 
şi se va termina pe 8 iulie. În toamnă, pe actorii noştri îi aşteaptă alte lungi 
drumuri, eforturi şi emoţii, la Festivalul de la Oradea şi apoi la acela al Teatrului 
Nottara. 

 
  Actorul Florin Toma, managerul teatrului gălăţean, mi-a povestit, la 
întoarcerea din Constanţa, şi despre dificultăţile întâmpinate acolo. Scena 
Teatrului de Stat din Constanţa, fără culise (este o fostă sală de teatru de 
revistă)  fiind mai mică decât a noastră, a trebuit adaptat jocul şi decorul. S-a mai 
pierdut din adâncime, din perspectivă, căci turnul de scenă, de care sunt agăţate 
unele decoruri, era ceva mai în spate. Jucând astfel şi mai departe de public, actorii 
noştri s-au confruntat şi cu probleme de ordin fonic, datorită acusticii nefericite a 
sălii de spectacole. Însă „spectacolul nostru a fost foarte bine primit de public, cu 
multe aplauze, chiar s-a strigat de vreo zece ori „bravo!” din sală”, a conchis 
managerul teatrului gălăţean. În această piesă, montată de foarte tânărul regizor 
Dragoş Alexandru Muşoiu, în scenografia superbă - în metal! - semnată de 
Andreea Negrilă, arhitect, peisagist şi scenograf, antrenaţi de muzica învăluitoare 
compusă de maestrul Eugen Dan Drăgoi, au jucat cu patimă Cristian Gheorghe, 
Oana Mogoş, Ionuţ Moldoveanu şi Vlad Volf. Am mai aflat de la directorul Florin 
Toma şi remarcile unor specialişti. Regizorul Radu Dinulescu, director de teatru, 
coordonator de proiecte culturale europene, un obişnuit al Festivalului de teatru 
de la Avignon, remarca de pildă „trendul vestic al spectacolului”, modernitatea 
montării. Iar criticul de teatru Doru Mareş, unul dintre cei mai acizi critici de 
altfel, cooptat în juriul multor festivaluri teatrale din ţară, a apreciat un alt 
spectacol proaspăt al teatrului nostru, „Tectonica norilor”, în care  gălăţenii au 
făcut o figură foarte frumoasă, cu un spectacol îndrăzneţ, cu aspect „vestic”. 

 

 

de: Victor Cilincă 
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20. Feedler.ro 
din data de 02 Iulie 2018 

http://www.feedler.ro/feed/8127414--fest-in-pe-bulevard-editia-a-
vi-a 

 
 

FEST(in) pe Bulevard ediția a VI-a 
 
  Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea de-
a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, în 
perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
În acest an, FEST(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: 

• 27 aprilie – 6 mai: Secțiunea PLANETA SHAKESPEARE  (Invitați de 
onoare); în parteneriat cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și cu 
Fundația Shakespeare. (În cadrul acestei secțiuni, pe cele două scene ale 
Teatrului Nottara, s-au jucat, cu mult succes, șase spectacole selecționate 
în cadrul celei de-a XI-a ediții a Festivalului Shakespeare: cinci producții 
invitate din: Europa (Marea Britanie), Asia (Coreea de Sud), Africa (Africa 
de Sud), Australia și Statele Unite ale Americii și o producție a Teatrului 
Nottara.); 

• 12 – 21 oct.: FEST(in) pe Bulevard,  ediţia a VI-a – secțiuni de tradiție; 
• 21 – 22 noiembrie: Secțiunea MultiArt EXIT (secțiune organizată în 

colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor). 
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În perioada 12 – 21 octombrie, FEST(in) pe Bulevard va cuprinde peste 
30 de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști 
din nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, 
Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș. 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale 
teatrului românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu(teatrolog), prof.univ.dr. 
Doina Modola (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

Secțiuni de tradiție: 

 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 
decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

–  Multi Art EXIT – festivalul de teatru pentru persoane private de libertate a 
devenit una dintre secțiunile festivalului în anul 2015. Se va desfășura în  zilele 
de 21 și 22 noiembrie; 

– In memoriam- dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc. 

  
Manifestarea mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură 
pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de 
teatru, întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

În selecția spectacolelor care vor face parte din cea de-a VI-a ediție a Festivalului, 
pot interveni unele schimbări independent de voința organizatorilor, urmând ca 
programul și alte materiale despre eveniment să fie anunțate la o dată comunicată 
în curând pe site-ul www.festinpebulevard.ro. 

Sursa: casamea.ro 
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21. AGERPRES 
din data de 01 August 2018 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/08/01/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--154002 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 

 
   

  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
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România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
 
  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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22. Radio România Cultural  
din data de 01 August 2018 

https://radioromaniacultural.ro/festin-de-preturi-la-festin-pe-
bulevard-2018/ 
 

 
 
 

Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

   
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
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România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
 
  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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23. Rfi 
din data de 01 August 2018 

https://www.rfi.ro/eveniment-105089-festin-de-preturi-festin-pe-
bulevard-2018 
 

 
 

Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

   
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
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  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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24. România liberă 
din data de 01 August 2018, ora 16:29 

https://romanialibera.ro/cultura/festin-de-preturi-la-festin-pe-bulevard-
2018-744604 
 

 
 

Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

   
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
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  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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25. Ziare Live 
din data de 01 August 2018, ora 16:44 

https://www.ziarelive.ro/stiri/biletele-pentru-festivalul-international-
de-teatru-festin-pe-bulevard-s-au-pus-in-vanzare.html 
 

 
 

Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

   
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
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  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
 

 
Sursa: stiripesurse.ro 
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26. România News 
din data de 01 August 2018 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1656478 
 

 
 
 
 

Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

   
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
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România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
 
  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
 

 
Sursa: stiripesurse.ro 
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27. Feedler,ro 
din data de 01 August 2018 

http://www.feedler.ro/feed/8275378--festin-de-preturi-la-fest-in-pe-
bulevard-2018 
 

 
 

Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

   
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
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  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 

 
 
 
 

Sursa: casamea.ro 
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28. Casamea.ro 
din data de 01 August 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/altele/-festin-de-preturi-la-fest-in--
pe-bulevard-2018--19818 
 

 
 
 

Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

   
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
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România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
 
  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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29. Diacaf.ro 
din data de 01 August 2018, ora 16:58 

http://www.diacaf.com/stiri/cultura/biletele-pentru-festivalul-
international-de-teatru-festin-pe-bulevard_76208300.html 
 

 
 
 

Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

   
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
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România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
 
  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
 

 
Sursa: stiripesurse.ro 
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30. Amos News  
din data de 01August 2018, ora 12:45 

http://www.amosnews.ro/festin-de-preturi-la-festin-pe-bulevard-2018-
2018-08-01 
 

 
 

Festin de preţuri la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

   
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018. 
 
   Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 lei şi 32,40 lei, în funcţie de categorie şi de 
locul de desfăşurare a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile şi la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
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  Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: 
 
- Criza comunicării - secţiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este comunicarea 
 
- Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din public; 
 
- Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secţiuni; 
 
- Invitaţi speciali - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre 
partenere şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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31. DC News  
din data de 02 August 2018, ora 08:03 

https://www.dcnews.ro/fest-in-pe-bulevard-2018_605561.html 
 

 
 

Fest(in) pe Bulevard 2018 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 
2018. 
 
  Primii cumpărători se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt disponibile 
la prețuri speciale: 17, 28 lei și 32,40 lei, în funcție de categorie și de locul de desfășurare 
a spectacolului. 

  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro și www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea vor fi 
disponibile și la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru nr.20), deschisă 
zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
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  În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de 
producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, 
Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

  Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, directorul Teatrului 

Nottara. 

   Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), 
Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Secțiuni de tradiție ale festivalului sunt: 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât cele 
legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe texte 
adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente stradale, 
lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO și 
aniversări ale unor personalități teatrale. 

   

 

 

de: Flaviu Predescu  
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32. Știri pe surse  
din data de 01 August 2018 

https://www.stiripesurse.ro/biletele-pentru-festivalul-international-
de-teatru-fest-in-pe-bulevard-s-au-pus-in-vanzare_1280991.html 
 

 
 

Biletele pentru Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard s-au pus în vânzare 

 
Sursa foto: www.cityfemme.com 

Biletele pentru cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie și va prezenta 
spectacole noi din nouă țări, au fost puse în vânzare online, miercuri, arată un 
comunicat al Teatrului Nottara din București. 

Biletele pentru reprezentațiile programate la Festivalul Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard sunt deja disponibile, iar primii cumpărători se vor 
bucura de o promoție. Sute de bilete sunt disponibile la prețuri speciale, de 17 lei, 
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28 de lei și 32,40 de lei, în funcție de categorie și de locul de desfășurare. Pentru 
început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, iar, din 21 august, 
acestea vor fi disponibile și la agenţia Teatrului Nottara, scrie Mediafax. 

Fest(in) pe Bulevard are loc în perioada 12 - 21 octombrie și va cuprinde 
peste 30 de producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din 
nouă țări: România, Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, 
Serbia, Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, directorul 
Teatrului Nottara, iar selecția spectacolelor a fost realizată de Narcisa Mocanu 
(curator teatral) și Raluca Rădulescu (jurnalist teatral). 

Montările sunt prezentate pe secțiuni. Astfel, va fi un grupaj cu tema "Criza 
comunicării", secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții pe tema comunicării. 

"Bulevardul Comediei" este o altă secțiune competitivă, care propune 
spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public. 

În seria "Premiere în Fest(in)" sunt prezentate cele mai noi producții ale 
Teatrului Nottara, altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni. 

 

 
de: Loredana Codruț 
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33. News.ro 
din data de 01 August 2018, ora 15:32 

https://www.news.ro/cultura-media/biletele-pentru-fest-in-pe-
bulevard-2018-puse-in-vanzare-1922403201442018081518297509 
 

 
 

Biletele pentru Fest(in) pe Bulevard 2018, puse în vânzare 

 
 

Biletele pentru cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie, au fost puse 
în  

Primii cumpărători se vor bucura de o promoţie. Sute de bilete sunt 
disponibile la preţuri speciale: 17, 28 de lei şi 32,40 de lei, în funcţie de categorie 
şi de locul de desfăşurare a spectacolului. 
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Tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro şi www.nottara.ro. 

Începând cu data de 21 august, acestea vor fi disponibile şi la Agenţia de 
bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru nr.20), deschisă zilnic, între orele 
10.00 - 20.00. 

În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparţine teatrologului Marinela Ţepuş, directorul 
Teatrului Nottara. 

Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Ţepuş (teatrolog). 

Secţiuni de tradiţie ale festivalului sunt: Criza comunicării - secţiune 
competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei spectatorilor producţii a căror 
temă este comunicarea; Bulevardul Comediei - secţiune competitivă, care vă 
propune spectacole de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleşi din 
public; Premiere în Fest(in) - cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, altele 
decât cele legate de temele celorlalte secţiuni; Invitaţi speciali - producţii de bună 
calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere şi care completează, prin 
temele abordate, tematicile Festivalului.  

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale.  

Mai multe informaţii despre spectacolele programate la cea de-a VI-a ediţie 
a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard se găsesc pe 
www.festinpebulevard.ro.  

 
 

Sursa: NEWS.RO 
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34. Ziua News 
din data de 01 August 2018, ora 15:00 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/se-pun-in-vanzare-biletele-
pentru-fest-in-pe-bulevard-promo-ii-pentru-primii-cumparatori-
978006 
 

 
 

SE PUN ÎN VÂNZARE BILETELE PENTRU FEST(IN) PE 
BULEVARD. PROMOȚII PENTRU PRIMII CUMPĂRĂTORI 

 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță punerea în 

vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 – 21 octombrie 2018. 
 

Primii cumpărători se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt 
disponibile la prețuri speciale: 17, 28 lei și 32,40 lei, în funcție de categorie și de 
locul de desfășurare a spectacolului.  

Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de 
pe www.festinpebulevard.ro și www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, 
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acestea vor fi disponibile și la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. 
Magheru nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 – 20:00. 

 
În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 

de producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: 
România, Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 

 
Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara. 
 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

 
Secțiuni de tradiție ale festivalului sunt: 
 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 
– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
– Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 
– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO și aniversări ale unor personalități teatrale. Mai multe informaţii despre 
spectacolele programate la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard se găsesc pe www.festinpebulevard.ro. 
 
 

Sursa: sursazilei.ro 
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35. Sursa Zilei  
din data de 01 August 2018, ora 14:54 

http://www.sursazilei.ro/se-pun-in-vanzare-biletele-pentru-festin-pe-
bulevard-promotii-pentru-primii-cumparatori/ 
 

 
 

SE PUN ÎN VÂNZARE BILETELE PENTRU FEST(IN) PE 
BULEVARD. PROMOȚII PENTRU PRIMII CUMPĂRĂTORI 

 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță punerea în 

vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 – 21 octombrie 2018. 
 

Primii cumpărători se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt 
disponibile la prețuri speciale: 17, 28 lei și 32,40 lei, în funcție de categorie și de 
locul de desfășurare a spectacolului.  

Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de 
pe www.festinpebulevard.ro și www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, 
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acestea vor fi disponibile și la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. 
Magheru nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 – 20:00. 

 
În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 

de producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: 
România, Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 

 
Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara. 
 

Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

 
Secțiuni de tradiție ale festivalului sunt: 
 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 
– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
– Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 
– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO și aniversări ale unor personalități teatrale. Mai multe informaţii despre 
spectacolele programate la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard se găsesc pe www.festinpebulevard.ro. 
 
 
 

de: Olimpia Diaconiuc 
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36. Star Gossip 
din data de 02 August 2018 

http://star-gossip.com/2018/08/02/s-au-pus-in-vanzare-biletele-pentru-
noua-editie-de-festin-pe-bulevard-eveniment-gazduit-de-teatrul-
nottara 
 

 
 

S-au pus in vanzare biletele pentru noua editie de Fest(in) pe 
Bulevard – eveniment gazduit de Teatrul Nottara 

 

 
 

  Primaria Municipiului Bucuresti, prin Teatrul Nottara, anunta punerea in 
vanzare a biletelor la cea de-a VI-a editie a Festivalului International de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc in perioada 12 – 21 octombrie 2018. Primii 
cumparatori se vor bucura de o promotie. Sute de bilete sunt disponibile la preturi 
speciale: 17, 28 lei si 32,40 lei, in functie de categorie si de locul de desfasurare 
a spectacolului. 
 
  Pentru început, tichetele vor putea fi cumparate doar in sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro si www.nottara.ro. Incepand din 21 august, acestea vor 
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fi disponibile si la Agentia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru nr.20), 
deschisa zilnic, intre orele 10:00 – 20:00. 
 
  In perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de productii, grupate in mai multe sectiuni, la care participa artisti din noua tari: 
Romania, Franta, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 
  
  Conceptul festivalului apartine teatrologului Marinela Tepus, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
  Selectia spectacolelor a fost realizata de catre Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Radulescu (jurnalist teatral), Marinela Tepus (teatrolog). 
Sectiuni de traditie ale festivalului sunt: 
 
– Criza comunicarii – sectiune competitiva, in cadrul careia vor fi supuse atentiei 
spectatorilor productii a caror tema este comunicarea 
 
– Bulevardul Comediei – sectiune competitiva, care va propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcatuit din cinci membri alesi din public; 
 
– Premiere in Fest(in) – cele mai noi productii ale Teatrului Nottara, altele decat 
cele legate de temele celorlalte sectiuni; 
 
– Invitati speciali – productii de buna calitate si de succes, care apartin unor teatre 
partenere si care completeaza, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectura pe texte 
adecvate temei centrale, discutii cu publicul dupa reprezentatii, evenimente 
stradale, lansari de carte (de teatru), expozitii de fotografie de teatru, intalnirile 
AICT.RO si aniversari ale unor personalitati teatrale. 
 
 

Sursa: Star-gossip 
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37. Infoziare  
din data de 02 August 2018 

http://www.infoziare.ro/stire/19065003/Fest(in)+pe+Bulevard+2018 
 

 
 
 

Fest(in) pe Bulevard 2018 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 
2018. 
 
  Primii cumpărători se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt disponibile 
la prețuri speciale: 17, 28 lei și 32,40 lei, în funcție de categorie și de locul de desfășurare 

a spectacolului. 

  Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro și www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, acestea vor fi 
disponibile și la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru nr.20), deschisă 
zilnic, între orele 10:00 - 20:00. 
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  În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de 
producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, 
Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

  Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, directorul Teatrului 

Nottara. 

   Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), 
Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Secțiuni de tradiție ale festivalului sunt: 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât cele 
legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

  Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe texte 
adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente stradale, 
lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO și 
aniversări ale unor personalități teatrale. 

 
 

Sursa: DC NEWS 
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38. Antena 3 
din data de 03 August 2018, ora 13:35 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/s-au-pus-invanzare-biletele-
la-fest-in-pe-bulevard-2018-481412.html 
 

 
 

S-au pus în vânzare biletele la Fest(in) pe Bulevard 2018 

 

 
Biletele pentru cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie, au fost puse 
în vânzare, anunţă Teatrul Nottara. Primii cumpărători se vor bucura de o 
promoţie. Sute de bilete sunt disponibile la preţuri speciale: 17, 28 de lei şi 32,40 
de lei, în funcţie de categorie şi de locul de desfăşurare a spectacolului.  
 
  Începând cu data de 21 august, acestea vor fi disponibile şi la Agenţia de 
bilete a Teatrului Nottara, deschisă zilnic, între orele 10.00 - 20.00. 
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  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-
lectură pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
  Tema ediției Fest(in) pe Bulevard 2018 este Criza comunicării. Mai multe 
informaţii despre spectacolele programate se găsesc pe www.festinpebulevard.ro. 

 
Antena 3 este partener media al Fest(in) pe Bulevard 2018. 

 
 
 

Sursa: Antena 3 
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39. Press Mania  
din data de 03 August 2018, ora 13:35 

http://www.press-mania.ro/stiri/cultura/s-au-pus-invanzare-biletele-la-
fest-in-pe-bulevard-2018-2708978.html 
 

 
 

S-au pus în vânzare biletele la Fest(in) pe Bulevard 2018 

 

 
Biletele pentru cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie, au fost puse 
în vânzare, anunţă Teatrul Nottara. Primii cumpărători se vor bucura de o 
promoţie. Sute de bilete sunt disponibile la preţuri speciale: 17, 28 de lei şi 32,40 
de lei, în funcţie de categorie şi de locul de desfăşurare a spectacolului.  
 
  Începând cu data de 21 august, acestea vor fi disponibile şi la Agenţia de 
bilete a Teatrului Nottara, deschisă zilnic, între orele 10.00 - 20.00. 



 129 

 
    
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-
lectură pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
  Tema ediției Fest(in) pe Bulevard 2018 este Criza comunicării. Mai multe 
informaţii despre spectacolele programate se găsesc pe www.festinpebulevard.ro. 

 
Antena 3 este partener media al Fest(in) pe Bulevard 2018. 

 
 
 

Sursa: Antena 3 
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40. Ziare Live  
din data de 03 August 2018, ora 13:45 

https://www.ziarelive.ro/stiri/s-au-pus-invanzare-biletele-la-festin-pe-
bulevard-2018.html 
 

 
 

S-au pus în vânzare biletele la Fest(in) pe Bulevard 2018 

 

 
Biletele pentru cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie, au fost puse 
în vânzare, anunţă Teatrul Nottara. Primii cumpărători se vor bucura de o 
promoţie. Sute de bilete sunt disponibile la preţuri speciale: 17, 28 de lei şi 32,40 
de lei, în funcţie de categorie şi de locul de desfăşurare a spectacolului.  
 
  Începând cu data de 21 august, acestea vor fi disponibile şi la Agenţia de 
bilete a Teatrului Nottara, deschisă zilnic, între orele 10.00 - 20.00. 
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  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-
lectură pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
  Tema ediției Fest(in) pe Bulevard 2018 este Criza comunicării. Mai multe 
informaţii despre spectacolele programate se găsesc pe www.festinpebulevard.ro. 

 
Antena 3 este partener media al Fest(in) pe Bulevard 2018. 

 
 
 

Sursa: Antena 3 
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41. Pescurt.ro 
din data de 03 August 2018 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/s-au-pus-in-vanzare-biletele-la-festin-pe-
bulevard-2018_03-08-2018_13298129 
 

 
 

S-au pus în vânzare biletele la Fest(in) pe Bulevard 2018 

 

 
Biletele pentru cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie, au fost puse 
în vânzare, anunţă Teatrul Nottara. Primii cumpărători se vor bucura de o 
promoţie. Sute de bilete sunt disponibile la preţuri speciale: 17, 28 de lei şi 32,40 
de lei, în funcţie de categorie şi de locul de desfăşurare a spectacolului.  
 
  Începând cu data de 21 august, acestea vor fi disponibile şi la Agenţia de 
bilete a Teatrului Nottara, deschisă zilnic, între orele 10.00 - 20.00. 
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  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-
lectură pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
  Tema ediției Fest(in) pe Bulevard 2018 este Criza comunicării. Mai multe 
informaţii despre spectacolele programate se găsesc pe www.festinpebulevard.ro. 

 
Antena 3 este partener media al Fest(in) pe Bulevard 2018. 

 
 
 

Sursa: Antena 3 
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42. Ziare Online 
din data de 03 August 2018 

http://www.ziareonline.com/stire-s-au-pus-invanzare-biletele-la-fest-
in-pe-bulevard-2018-257632393.html 
 

 
 
 

S-au pus în vânzare biletele la Fest(in) pe Bulevard 2018 

 

 
Biletele pentru cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie, au fost puse 
în vânzare, anunţă Teatrul Nottara. Primii cumpărători se vor bucura de o 
promoţie. Sute de bilete sunt disponibile la preţuri speciale: 17, 28 de lei şi 32,40 
de lei, în funcţie de categorie şi de locul de desfăşurare a spectacolului.  
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  Începând cu data de 21 august, acestea vor fi disponibile şi la Agenţia de 
bilete a Teatrului Nottara, deschisă zilnic, între orele 10.00 - 20.00. 
 
    
  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-
lectură pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
  Tema ediției Fest(in) pe Bulevard 2018 este Criza comunicării. Mai multe 
informaţii despre spectacolele programate se găsesc pe www.festinpebulevard.ro. 

 
Antena 3 este partener media al Fest(in) pe Bulevard 2018. 

 
 
 

Sursa: Antena 3 
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43. Revista Presei 
din data de 03 August 2018 

http://www.revista-presei.com/stire-s-au-pus-invanzare-biletele-la-
fest-in-pe-bulevard-2018-257632393.html 
 

 
 

S-au pus în vânzare biletele la Fest(in) pe Bulevard 2018 

 

 
Biletele pentru cea de-a VI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie, au fost puse 
în vânzare, anunţă Teatrul Nottara. Primii cumpărători se vor bucura de o 
promoţie. Sute de bilete sunt disponibile la preţuri speciale: 17, 28 de lei şi 32,40 
de lei, în funcţie de categorie şi de locul de desfăşurare a spectacolului.  
 
  Începând cu data de 21 august, acestea vor fi disponibile şi la Agenţia de 
bilete a Teatrului Nottara, deschisă zilnic, între orele 10.00 - 20.00. 
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  În perioada 12 - 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producţii, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: 
România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-
lectură pe texte adecvate temei centrale, discuţii cu publicul după reprezentaţii, 
evenimente stradale, lansări de carte (de teatru), expoziţii de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO şi aniversări ale unor personalităţi teatrale. 
 
  Tema ediției Fest(in) pe Bulevard 2018 este Criza comunicării. Mai multe 
informaţii despre spectacolele programate se găsesc pe www.festinpebulevard.ro. 

 
Antena 3 este partener media al Fest(in) pe Bulevard 2018. 

 
 
 

Sursa: Antena 3 
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44. Teatrul Nottara 
din data de 02 August 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=316 
 

 
 

Primarul Capitalei 

        vă invită la teatru! 

Suntem  în anul Centenarului și celebrăm Marea Unire 
atât prin omagiul pe care îl aducem înaintașilor noștri 
care, în urmă cu 100 de ani, au pus bazele României 
Moderne, cât și prin încercarea de a-i aduce pe oameni 
unul lângă celălalt și de a-i face să simtă, la unison, 
românește. 

Teatrul se numără, prin excelență, printre fenomenele care 
îi apropie pe oameni, făcându-i să uite, chiar și pentru 
puțin timp, lucrurile care îi dezbină. Luminile rampei îi 
stimulează deopotrivă, pe actori și spectatori, să dea din ei 
ce au mai bun și să împartă acest lucru cu cei din jur. Atât 
actul artistic în sine, cât și aplauzele de la final, sunt 

dovezi incontestabile că putem fi mai buni. 

Salut inițiativa Teatrului Nottara de a-și deschide porțile și mai larg decât o face 
de obicei către public, oferindu-i un festival fără pereche, un adevărat festin 
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cultural, o piesă importantă în giganticul puzzle alcătuit de instituțiile de spectacol 
ale Primăriei Capitalei în acest an aniversar. 

Le doresc mult succes tuturor celor implicați în festivalul Teatrului Nottara și am 
convingerea că locuitorii și oaspeții Capitalei vor savura din plin toate 
spectacolele din program! 

  

Gabriela Firea, 

Primarul General al Municipiului București 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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45. Teatrul Nottara 
din data de 02 August 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=317 
 

 
 

O personalitate 

        teatrală ne salută! 

  

  

 

 

Având o mare încredere în calităţile manageriale ale directoarei Marinela 
Ţepuş, urmăresc cu deosebit interes ceea ce se întâmplă de mai mulţi ani la Teatrul 
Nottara din Bucureşti. 

  Asta a făcut ca pentru unele dintre strădaniile mele de la Craiova, care am 
dorit să aibă o mai mare vizibilitate, atunci când am avut posibilitatea de a alege, 
să înclin spre colaborarea cu Marinela Ţepuş şi Teatrul Nottara. 
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  Totul a început cu prezentarea câtorva recitaluri personale, venite după o 
renunţare pentru aproape un sfert de secol la activitatea mea de actor, găzduite în 
sălile „George Constantin” şi „Horia Lovinescu”, ajungându-se la realizarea, de 
curând, printr-un parteneriat al Teatrului Nottara cu Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” Craiova, a importantului Proiect dedicat Centenarului, itinerat până 
acum la Alba Iulia, Bucureşti şi Craiova, dar şi la Paris, Bruxelles, Haga, Viena 
şi Chişinău, urmând până la sfârşitul acestui an deplasările de la Stockholm, Tel 
Aviv, Cernăuţi, Bălţi, Cahul şi probabil şi altele. 

  Cred că cea mai elocventă dovadă a încrederii de care vorbeam la început 
a fost alegerea, împreună cu Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummell, Ambasadorul 
Marii Britanii la Bucureşti şi cu Domnul Nigel Bellingham, Directorul British 
Council Romania, pentru considerente pe care le-am expus cu alte prilejuri, a 
Teatrului Nottara, drept organizator al manifestărilor de Închidere a Anului 
„Shakespeare 400” în România, din decembrie 2016, când, printre altele, scena 
sălii „Horia Lovinescu” a găzduit extraordinarul recital al marelui actor britanic 
Michael Pennington, strălucit interpret al rolului Hamlet în spectacolul de la 
începutul anilor ’80 de la Royal Shakespeare Company, catalogat între cei mai 
mari interpreţi din toate timpurile al acestui rol, un clasament în care, spre mândria 
noastră, se înscrie printre primii şi Ion Caramitru. 

  Cred că cea mai importantă expresie a bunei noastre colaborări este 
reluarea, după o întrerupere de 4 ani, a prezentării spectacolelor din cadrul 
Festivalului Internaţional Shakespeare de la Craiova şi la Bucureşti, secţiunea din 
Capitală fiind organizată şi găzduită în acest an de Teatrul Nottara, o asumare care 
onorează această importantă instituţie de cultură cu o impresionantă istorie. 

  Trăim cu speranţa ca, începând din anul 2020, sprijinul acordat de Primăria 
Generală a Capitalei, personal de Doamna Primar General, de Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, să poată fi unul acoperitor pentru costurile marilor 
spectacole pe care intenţionăm să le programăm în Capitală, ce impun scene cu 
mult mai mari decât ale Teatrului Nottara, care a găzduit în acest an cele 6 
spectacole din Europa, Asia, Australia, Africa şi America, prezentate sub 
genericul „Planeta Shakespeare”. 

  Ne-a onorat faptul că Festivalul Shakespeare s-a bucurat în această 
primăvară de Statutul de Invitat al Festivalului „Fest-in pe Bulevard” şi că Teatrul 
Nottara doreşte ca această experienţă să aibă continuitate, ceea ce credem sincer 
că poate aduce un plus de imagine atât de specialei manifestări teatrale care este 
„Fest-in pe Bulevard”. 

  Ediţia din acest an este una valoroasă şi incitantă în sensul cel mai pozitiv 
şi generos al cuvântului, pe care o aşteptăm cu deschidere şi interes, „Fest-in pe 
Bulevard” câştigându-şi şi conturându-şi personalitatea şi culoarul propriu între 
toate manifestările de gen din România. 
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                     Emil Boroghină 

  Director fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare 

Vice-preşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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46. Teatrul Nottara 
din data de 02 August 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=318 
 

 
 

Craiova salută 

        Bucureştiul! 

Din anul 2013, grație inimoasei Marinela 
Țepuș, FEST(in) pe Bulevard a devenit sinonim cu 
festivalul comediei și al bunei dispoziții în vremuri de... 
criză. Una dintre armele naturii umane în vremuri de criză 
este râsul, acel râs sănătos de care s-au temut întotdeauna 
sistemele totalitare, și care desfide acreala, nervii, proasta 
dispoziție dată de epoca tulbure în care trăim cu toții. 
Când oamenii se adună pentru a exorciza urâtul prin râs și 
voie bună este semn că societatea își regăsește echilibrul, 
un echilibru conferit de arta adevărată care invită la 
toleranță și la dialog. 

Sute de artiști, zeci de companii de prestigiu din România 
și din străinătate au invadat până acum, în 2018, Bucureștiul pentru a revărsa pe 
străzile și în sălile orașului buna dispoziție și acea sănătoasă joi de vivre pe care 
civilizația epocii noastre trebuie s-o prețuiască și s-o cultive ca mod de viață... 
contagios. 
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De aceea, ne-am bucurat foarte mult când Teatrul Național “Marin Sorescu”, 
Festivalul Internațional Shakespeare au putut colabora cu teatrul gazdă, Nottara, 
la ediția din acest an a festivalului Internațional Shakespeare, prin includerea în 
program a cinci spectacole străine care au fost selecționate în festivalul craiovean. 
Aniversarea a 70 de ani de existență în 2017 a acestui teatru de referință în 
România îmi oferă încă o dată prilejul de a felicita echipa de conducere, ca și trupa 
excelenților actori de aici, pentru tot ceea ce fac într-un prezent care consolidează 
viitorul teatrului românesc. 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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47. Yorick 
din data de 03 August 2018 

https://yorick.ro/s-au-pus-in-vanzare-biletele-pentru-la-festin-pe-
bulevard-2018/ 
 

 
 

S-au pus în vânzare biletele pentru la Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

Teatrul Nottara anunță punerea în vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a 
Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în 
perioada 12-21 octombrie 2018. 

Primii cumpărători se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt disponibile la 
prețuri speciale: 17, 28 lei și 32,40 lei, în funcție de categorie și de locul de 
desfășurare a spectacolului. 

Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în sistem online, de pe 
www.festinpebulevard.ro și www.nottara.ro.  Începând de pe 21 august, acestea 
vor fi disponibile și la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. Magheru 
nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00-20:00. 

În perioada 12-21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de 
producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: 
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România, Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, directorul Teatrului 
Nottara.  Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Secțiuni de tradiție ale festivalului sunt: 

– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni;– Invitați speciali – producții de bună 
calitate și de succes, care aparțin unor teatre partenere și care completează, prin 
temele abordate, tematicile Festivalului. 

Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe texte 
adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO și aniversări ale unor personalități teatrale. 

 

 

Sursa: yorick.ro 
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48. GoKid 
din data de 29 August 2018 

https://www.gokid.ro/festivalul-international-de-teatru-festin-pe-
bulevard-editia-a-vi-a-12-21-octombrie-2018-bucuresti/ 
 

 
 
Festivalul Internaţional de Teatru – FEST(in) pe Bulevard. Ediţia 

a VI-a, 12 – 21 octombrie 2018, Bucureşti 
 

Festivalul Internaţional de Teatru – FEST(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a, 
are loc în perioada 12 – 21 octombrie 2018 la Bucureşti. Un festival anual iniţiat 
în anul 2013 de Teatrul Nottara, cu două secţiuni principale şi mai multe secţiuni 
şi activităţi conexe. 

 
La Sala Horia Lovinescu se va monta, cu precădere, comedie de bună 

calitate, specie extrem de apreciată şi dorită de către public, vom avea 
Secţiunea Bulevardul Comediei, şi vom încerca să selectăm comedii de mare 
succes, din ţară şi din străinătate, la care se adaugă producţii ale teatrului gazdă. 
Cea de-a doua secţiune, extrem de importantă, va avea, în fiecare an, o temă de 
actualitate. Această secţiune se va desfăşura la Sala George Constantin şi va fi 
competitivă. 

 
Teatrul este o artă vie şi care trebuie să rămână cât mai aproape de public, 

de cetăţeni, aducându-le şi relaxare, dar şi teme apropiate care să-i facă să 
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gândească, să-şi pună întrebări. Mai multe companii din străinătate vor fi invitate 
să prezinte câte un spectacol, pe un text adecvat temelor propuse. 

 
 

ora 17.00: prin București, cu plecare de la Nottara 
#TRECĂTORUL# SPECTATOR (Eveniment stradal) 
conceptul și regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu 
  
Vineri, 12 octombrie 
ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Deschiderea Festivalului 
  
ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Molière | eréiloM, după Jean-Baptiste Molière și Mihail Bulgakov 
scenariul: Roman Feodori și Raluca Rădulescu (cu participarea Olgăi 
Topunova), 
traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu, regia: Roman Feodori, 
scenografia: Olga Nikitina, coregrafia: Aleksandr Andriașkin, 
muzica originală: Cári Tibor, light-design: Taras Mihalevski, 
asistența de regie: Iulia Grigoriu, 
cu: Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, 
Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabel Neamțu, Filip Ristovski, 
Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu 
* durată necunoscută, spectacol în repetiții 
Producție a Teatrului Nottara, București 
Spectacolul, semnat de regizorul rus Roman Feodori, creionează un portret 
inedit, original al lui Molière, dramaturgul a cărui celebritate a întrecut-o pe cea 
a Regelui Soare. O ocazie de a descoperi neașteptata modernitate a lui Molière. 
  
Sâmbătă, 13 octombrie 
ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 
Spectacol-lectură, concept și coordonator proiect: Mihai Lungeanu 
  
ora 16.00: în fața Teatrului Nottara 
#TRECĂTORUL# SPECTATOR (Eveniment stradal) 
conceptul și regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu 
  
ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Cum vă place de William Shakespeare, traducerea: Petre Grimm, 
regia: Alexandru Mâzgăreanu, 
decorul: Adrian Damian, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, 
muzica: Alexandru Suciu, coregrafia: Florin Fieroiu, 
cu: Rareș Andrici, Vlad Galer, Ion Haiduc, Cristian Șofron, Alexandru Călin, 
Crenguța Hariton, Reka Szasz, Șerban Gomoi, Alexandru Mike Gheorghiu, 
Vlad Bălan, Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu, Cosmin Pană, Alma Boiangiu 
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* durată necunoscută, spectacol în repetiții 
Producție a Teatrului Nottara, București 
O poveste despre iubire, iertare, dreptate, Cum vă placereamintește că „lumea-
ntreagă e o scenă și toți oamenii-s actori”. 
  
ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
the_Marusya 
un spectacol de Aleksandr Andriașkin, 
light-design: Ivan Estegneev, Natalia Kuznețova, 
cu: Maria Sokolnikova 
durata: 1h 10 min 
Producție a Companiei Dialog Dance, Kostroma, Rusia 
Câștigător al Premiului Masca de Aur, the_Marusya propune un dialog inedit 
între cuvânt și mișcare, un exercițiu de descoperire de sine prin intermediul 
dansului. 
  
ora 21.30: Teatrul Tăndărică, Sala Mare 
Blackout de Serena Marossi și Luca Citron, 
regia, scenografia și coregrafia: Serena Marossi, muzica originală: Marco 
Bonati,  dansul: Luca Citron și Federica Madeddu, 
video: Luca Citron, light design: Simone Moretti, 
cu: Federica Madeddu, Luca Citron 
durata: 1h 
Producție a Smartlt Soc. Coop Impresa Sociale, Italia 
Un exercițiu de imaginație – cum am mai relaționa cu cel de lângă noi dacă, 
brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit parte 
integrantă din noi? 
  
Duminică, 14 octombrie 
ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 
Spectacol-lectură, concept și coordonator proiect: Mihai Lungeanu 
  
ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 
Lansare de carte 
  
ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Disputa de Pierre de Marivaux, traducerea: Doru Mareș, 
regia: Vlad Massaci, scenografia: Iuliana Vîlsan, 
coregrafia: Florin Fieroiu, muzica: Vlaicu Golcea, 
cu: Isabela Neamțu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, Cecilia Donat, 
Alex Mărgineanu, Cristina Juncu, Răzvan Bănică 
durata: 1h 20 min 
Producție a Teatrului Nottara, București și a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 
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Un spectacol despre descoperirea de sine și despre complexitatea raportării la 
Celălalt, Disputa readuce în prim-plan necesitatea de a gândi și judeca dincolo 
de clișee și tipare, dincolo de ceea ce este, tradițional, atribuit fiecărui sex. 
  
ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 
Gardenia de Elżbieta Chowaniec, traducerea: Luiza Săvescu, 
regia: Zoltán Balázs, decorul: Constantin Ciubotariu, costumele: Andrada 
Chiriac, 
cu: Antoaneta Zaharia, Paula Niculiță, Simona Popescu, Mădălina Ciotea 
(în parteneriat cu Institutul Balassi) 
durata: 1h 15 min 
Producție a Teatrului Odeon, București 
33 de ani – o vârstă simbolică, încărcată de semnificații, de la care pornesc 
poveștile celor patru personaje feminine din Gardenia, un spectacol despre 
destin și despre cât de mult influențează condițiile exterioare, contextul familial, 
fundalul istoric traseul personal. 
  
ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
În cădere liberă de Oleg Bogaev, traducerea: Elvira Rîmbu, 
regia: Alexandru Maftei, decorul: Andrada Chiriac, costumele: Brândușa Ioan, 
muzica: Alexandru Suciu, mișcarea scenică: Arcadie Rusu, 
cu: Arcadie Rusu, Lucian Pavel, Vali Pena, Ciprian Chiricheș / Cristian Ioniță, 
Adrian Văncică / Liviu Cheloiu, Bogdan Dumitrescu, Sorin Cociş, 
Ioana Calotă / Teodora Calagiu, Laura Anghel, Dana Voicu 
durata: 1h 30 min 
Producție a Teatrului Nottara, București 
Uneori, fără să ne dăm seama, necunoscutul care ne apare în față este, de fapt, 
vocea propriei noastre conștiințe, un semnal de trezire din amorțirea și 
indeferența în care ne-am adâncit. 
  
ora 21.30: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 
Dragă doamnă profesoară de Ludmila Razumovskaia 
traducerea: Lia Crișan, Tudor Steriade, regia: Andrei Măjeri, 
scenografia: Irina Chirilă, coregrafia: Raul Hotcaș, 
cu: Inna Andriucă, Denisa Blag, Eduard Trifa, Andrei Dinu, Eduard Bîndiu 
durata: 1h 25 min 
Producție a Teatrului Municipal, Baia Mare 
Un clasic conflict bine-rău reflectat în relația profesor-elev, un joc de putere 
mental, în care granița dintre adevăr și minciună se disipează. 
  
Luni, 15 octombrie 
ora 11.00: Librăria Cărturești-Verona 
Spectacol-lectură, concept și coordonator proiect: Mihai Lungeanu 
  
ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 
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Visătorul, după Ian McEwan, traducerea: Dana Crăciun, 
spectacol-concert de Ada Milea, 
scenografia: Alina Herescu, desenele și animația: Paul Mureșan, 
cu: Emanuel Becheru, Corina Grigoraș, Nora Covali, Rareș Pîrlog, Gina Gulai, 
Maria Hibovski, Cătălina Ieșanu, Cătălina Bălălău, Andrei Merchea Zapotoțki, 
Dragoș Ionescu, Valentin Florea 
durata: 1h 
Producție a Teatrului Tineretului, Piatra Neamț 
Un spectacol despre necesitatea de a da frâu liber 
imaginației, Visătorul reamintește că există mereu în noi capacitatea de visa, de 
a ne asculta copilul din noi, de a citi realitatea dincolo de ceea ce ne oferă 
aceasta la prima vedere. 
  
ora 19.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 
Elefantul din cameră de Sarah Ruhl 
regia și traducerea: Dragoș Alexandru Mușoiu, decorul: Andreea Simona 
Negrilă, costumele: Elena Gheorghe, muzica: Tibor Cári, 
cu: Cerasela Iosifescu, Claudiu Bleonţ, Iulia Lazăr, Vlad Udrescu, 
Angel Rababoc, Ramona Drăgulescu, Alina Mangra 
durata: 2h 40 min (cu pauză) 
Producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 
Un spectacol îndrăzneț, ironic, inteligent despre tabuurile din jurul 
sexualității, Elefantul din cameră este o comedie spumoasă care tratează 
tabuurile cu umor și deschidere. 
  
ora 19.30: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 
Carmen, după Prosper Mérimée, regia și adaptarea: Suren Shahverdyan, 
scenografia: Mc Ranin, coregrafia: Hugo Wolff, 
cu: Bianca Pintea, Liviu Cheloiu, Andreea Tănase, Andrada Fuscaș, 
Iulia Verdeș, Radu Câmpean, Daniel Nuţă, Mario Garcia, Radu Ilicea 
durata: 1h 
Producție a Teatrului Tony Bulandra, Târgoviște 
O poveste despre puterile nebănuite pe care ți oferă dragostea, Carmen vorbește, 
pasional și furtunos, despre barierele care se pot depăși în numele iubirii, dar și 
despre eternul conflict dintre impulsul de a supune și nevoia de libertate. 
  
ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
86, creație colectivă coordonată de Farhat Mildalali 
regia și scenografia: Farhat Mildalali, coregrafia: Shyryn Mustafina, 
muzica originală: Rahat Terezhan, acompaniament muzical: Nurbol Askarov, 
cu: Raziev Asylkhan, Karimov Adilzhan, Oserbaeva Madina, Kasym Aybol, 
Adikenov Duman, Khasanova Madina, Torejan Rahat, Kurmasheva Aisulu, 
Tulegenov Amangeldy, Saullet Balgyn, Kabyl Ulan, Alot Gulmira, Zhaksylyk 
Islam 
durata: 50 min 
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Producție a Companiei StarTDramaLab  Petropavlovsk, Kazahstan 
Un spectacol despre evenimentele dramatice din timpul protestelor din 
decembrie 1986 din Alma-Alta, 86 este o docudramă prin care istoria mare se 
reflectă în istoria mică. 
  
ora 21.30: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
Praf de stele de Norm Foster, traducerea: Claudia Motea, regia: Lucian 
Sabados,  scenografia: Vladimir Turturica, coregrafia: Ioana Marchidan, 
cu: Alexandru Jitea, Luminiţa Erga, Diana Roman, Ada Navrot 
Durata: 1h 50 min 
Producție a Teatrului Nottara, București 
Trei povești de viață topite în singurătatea marelui oraș și o nevoie imensă de 
comunicare cu celălalt, de înțelegere a sufletului celui de lângă tine. 
  
Marți, 16 octombrie 
ora 11.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 
Visând glasuri, cu texte de Ted Hughes și Lavinia Braniște 
regia: Nicoleta Lefter, animația și grafica: Paul Mureșan, 
compoziția muzicală: Claudiu Urse, 
cu: Claudia Stühler, Raluca Maria Şerbu, Emanuel Furdui, Claudiu Urse, 
Nicoleta Lefter / Paul Bondane 
durata: 40 min 
Producție a Teatrului pentru Copii și Tineret GONG, Sibiu 
Un spectacol unic în România, în care copii cu deficiențe de auz participă în 
actul artistic, făcând ca gestul să capete semnificații mai profunde, iar povestea 
să fie mai încărcată de emoție. 
  
ora 12.30 și 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 
Ilegitim, adaptarea scenică: Adrian Sitaru, 
după un text colectiv de Adrian Sitaru și Alina Grigore, 
traducerea în limba maghiară: Andor Horváth, 
regia: Adrian Sitaru, scenografia: Carmencita Brojboiu, 
cu: Miklós Bács, Ferenc Sinkó, Anikó Pethö, András Buzási, 
Tímea Jerovszki / Éva Imre, Andrea Kali / Tekla Tordai, 
Enikö Györgyjakab, Csaba Marosán 
durata: 1h 30 min 
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 
Ce putem face pentru a ieși din ciclul nefast al prejudecăților, al ignoranței și al 
complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiționată este salvarea? 
  
ora 18.00: Institutul Balassi 
Spectacol-lectură, concept și coordonator proiect: Alexandru Mâzgăreanu 
  
ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
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Despre olteni, cu dragoste, după La Lilieci de Marin Sorescu 
scenariul și regia: Constantin Fugașin, scenografia: Luana Drăgoiescu, 
ilustrația muzicală (folclor românesc): Ilie Vorvoreanu, 
cu: Ion Haiduc, Ada Navrot, Daniela Minoiu, Ion Grosu, Sorin Cociş, Dani 
Popescu, Alexandra Aga / Mihaela Subţirică, Dan Alexandru Năstase, Gigi 
Iordache, 
Eduard Cârlan, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Tiţa, Eduard Epure 
durata: 1h 40 min 
Producție a Teatrului Nottara, București 
Despre olteni, cu dragoste este un spectacol care are darul de a aduce relaxare, 
de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-una așezată și să își aducă 
aminte de părinți, de bunici, de copilarie. 
  
ora 19.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 
3 Surori, după A.P. Cehov, traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu, 
regia: Catinca Drăgănescu, scenografia: Andreea Simona Negrilă, 
coregrafia: Simona Deaconescu, Mariana Gavriciuc, 
cu: Cosmin Panaite, Delu Lucaci, Cristina Florea, Diana Lazăr, Clara Popadiuc, 
Sergiu Moraru, Cătălin Ștefan Mîndru, Horia Butnaru, 
Alexandru Marin, Sebastian Bădărău 
Durata: 2h 45 min (cu pauză) 
Producție a Asociației Punctart, București și a Teatrului Municipal Matei 
Vișniec, Suceava 
O poveste clasică despre nevoia de iubire și despre căutarea fericirii, în 
încercarea disperată de desprindere de un trecut tern, spusă dintr-o perspectivă 
modernă, în care sunt integrate noile tehnologii. 
  
ora 19.45: Teatrul Nottara, în foaierul Salii Horia Lovinescu 
Lansare de carte 
  
ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant de Anthony Neilson, 
traducerea și regia: Dragoș Alexandru Mușoiu, scenografia: Andreea Simona 
Negrilă, muzica: Eugen Dan Drăgoi 
cu: Cristian Gheorghe, Oana Mogoș, IonuțMoldoveanu, Vlad Volf 
durata: 1h 50 min 
Producție a Teatrului Fani Tardini, Galați 
În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, puterea 
de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care își pierde 
încerederea în fantezie se stinge. 
  
Miercuri, 17 octombrie 
ora 18.00: Institutul Balassi 
Spectacol-lectură, concept și coordonator proiect: Alexandru Mâzgăreanu 
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ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Salii Horia Lovinescu 
Lansare de carte 
ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Balul sinucigașior, creație colectivă (trupa Splendid: Josiane Balasko, 
Marie-Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermittt și 
Bruno Moynot), traducerea și regia: Iulian Furtună, scenografia: Ioana Pashca, 
muzica: Bobo Burlăcianu și Bogdan Marinescu, coregrafia: Mălina Andrei, 
consultant magie: Andrei Teașcă 
cu: Şerban Gomoi, Laura Vasiliu, Mihai Marinescu, Ioana Calotă, 
Răzvan Bănică / Dan Clucinschi, Alexandru Mike Gheorghiu, Filip Ristovski 
durata: 2h 20 min 
Producție a Teatrului Nottara, București 
O comedie spumoasă, cu elemente de magie, Balul sinucigașilor îl invită pe 
spectator într-un carusel de situații neprevăzute, care îl vor ține cu sufletul la 
gură. 
  
ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 
Tartuffe de Molière, traducerea: Doru Mareș, 
regia și versiunea scenică: Alexandru Mâzgăreanu, decorul: Andrada Chiriac, 
costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: Alexandru Dan Suciu, 
cu: Emilian Oprea, Valentin Terente, Andreea Vasile, Corina Borș, Liviu 
Pintileasa, Narcisa Novac, Adrian Ștefan, Emilia Mocanu, Vlad Galer 
durata: 1h 45 min 
Producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 
O satiră la adresa imposturii și falsității, Tartuffe-ul lui Alexandru Mâzgăreanu 
este o comedie dulce-amară despre cât de ușor ne putem crea falși idoli și despre 
imposibilitatea, uneori, de a mai primi a doua șansă. 
  
ora 18.30: Teatrul Odeon, Sala Studio 
Regina frumuseții din Leenane de Martin McDonagh, traducerea: Cristi Juncu, 
regia, scenografia și ilustrația muzicală: Vlad Cristache, 
cu: Liliana Ghiță, Irina Naum, Ștefan Mihai, Cristi Naum 
durata: 1h 30 min 
Producție a Teatrului Jean Bart, Tulcea 
Într-un oraș în care nu se întâmplă niciodată nimic, oamenii își urmează visurile, 
iubesc, suferă, se ridică și continuă să spere că destinul le-a rezervat ceva mai 
bun. 
  
ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
Thailanda de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara 
traducerea: Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Jitea, 
decorul: Ștefan Caragiu, costumele: Liliana Cenean, 
cu: Andreea Măcelaru Șofron, Victoria Cociaș, Cristina Stoica Ivanciuc 
durata: 1h 40 min 
Producție a Teatrului Nottara, București 
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O dramă în cheie comică, despre trei femei în pragul unei crize de nervi, visând 
la o călătorie ce le va schimba viața, într-un moment în care desprinderea de 
trecut se dovedește dificilă. 
  
Joi, 18 octombrie 
ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Salii Horia Lovinescu 
Lansare de carte 
  
ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Zbor de Olga Muhina 
regia: prof. Vazkresia Vihrova, scenografia: Zarkov Uzunov, 
coregrafia: Rosen Mihailov, 
cu: Teodor Sofroniev, Georgi Grozev, Emona Ilieva, Veneta Ivanova, Viktor 
Ganchev, 
Krasen Handziev, Stefani Ivaylo, Milena Milcheva 
durata: 1h 30 min 
Producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria 
Povestea a şase angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret 
BCH, a unei fete proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a 
participat la războiul din Afganistan – toate aceste destine își găsesc numitorul 
comun în salvarea venită din dragoste. 
  
ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 
Comedia erorilor de William Shakespeare 
regia: Bocsárdi László, decorul: Bartha József, 
costumele: Kiss Zsuzsanna, muzica originală: Benedek Zsolt, 
cu: Kovács Nikolett, Rappert-Vencz Gábor, Diószegi Attila, Nagy Csongor 
Zsolt, Orbán Zsolt, Bodea Tibor, Bessenyei István, Nagy Orbán, Frumen Gergő, 
Varga Sándor, Nagy Tamás, Méhes Kati, Moldován Blanka, Budizsa Evelyn, 
Keresztes Ágnes, Ferenczik György Balogh, Géza Budai, József Peleș 
durata: 2h 40 min (cu pauză) 
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Producție a Teatrului de Nord, Trupa Harag György, Satu Mare 
Comedia și tragedia sunt două fețe ale aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți 
vezi viața, iar dacă reușești să te detașezi puțin, îți vei da seama că micile drame 
nu sunt decât zbateri inutile. 
  
ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 
Scufița roșie, scenariul: Felix Alexa, după Charles Perrault și Frații Grimm, 
regia: Felix Alexa, scenografia: Marian Sandu, muzica: Alexei Țurcan, 
cu: Olga Bela, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu, Daniel Stanciu, Adrian 
Lefter, 
Dan Codreanu, Ana-Maria Bălescu 
durata: 50 min (fără pauză) 
Producție a Teatrului Tăndărică, București 
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O poveste clasică spusă prin mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a 
secolului nostru ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați 
de imaginație. 
  
ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
Ce zile frumoase!, după Samuel Beckett 
traducerea: Anca Măniuțiu, 
regia: Radu Olăreanu, scenografia: Măriuca Ignat, 
vorbirea scenică: Cristinela Olăreanu, video design-ul: Ovidiu Rusu, 
cu: Cătălina Mihăilă, Rareș Porca 
durata: 1h 10 min 
Producție a Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș 
Ce zile frumoase! amintește despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă 
dezamăgirile și neîmplinirile și de a vedea în ziua de mâine o nouă șansă la 
iubire. 
  
ora 21.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 
Room for Revolution (Camera Revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, 
conceptul și coregrafia: Isidora Stanišić, scenografia: Ljubomir Radivojević, 
muzica: Darja Ianošević, 
cu: Ana Ignjatović Zagorac, Nataša Gvozdenović, Boris Vidakovic, Tamara 
Pjević, 
Miona Petrović, Jakša Filipovac, Nikola Živanović 
durata: 1h 
Producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia 
Spectacolul de dans contemporan Camera revoluţieiexaminează posibilitatea 
unei reformări interioare, morale, personale şi raţionale a individului influențat 
de ideologia narcisistă a epocii new age, dar şi a unei reformări a ordinii sociale. 
  
Vineri, 19 octombrie 
ora 18.00: Institutul Balassi 
Spectacol-lectură, concept și coordonator proiect: Alexandru Mâzgăreanu 
  
ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 
EXIT de Arpad Schilling și Annamaria Lang, traducerea: Notaris Ludovic, 
regia: Schilling Árpád, 
cu: Balázs Attila, Bandi András Zsolt, Csata Zsolt, Éder Enikő, Mátrai Lukács 
Sándor, Tokai Andrea, Vass Richárd, Andrei Elek, Carmen Vlaga-Bogdan, 
Ninoslav Đorđević, Branislav Jerković, Dragana Šuša 
durata: 1h 40 min (fără pauză) 
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Producție a Teatrului Maghiar Csiky Gergely, Timișoara, 
Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad, Teatrului Național, Sombor, Serbia 
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Într-o epocă în care imigrația a devenit un subiect sensibil, Exit vorbește despre 
speranțele, temerile, așteptările celor din Est care speră la un viitor mai bun în 
Vest. 
  
ora 18.45: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Cherchez la femme, după Ivan Turbincă de Ion Creangă 
direcția de scenă: Tudor Țărnă, regia: Anatol Burlacu, 
scenografia: Adrian Suruceanu, coregrafia: Victoria Bucun, 
cu: Alexandru Dicusar, Ion Guzu, Vitalie Jacota, Sergiu Chiriac, Adela Calistru, 
Galina Lazarenco, Ion Munteanu, Alexandru Rusu, Valentin Munteanu, 
Anatol Burlacu, Elena Manoil, Larisa Gonța, Viorel Cozma, Iurie Popușoi, Ion 
Nicov, 
Dorina Tătaru, Tatiana Manoil, Eleonora Dolgii, Olesea Stavilă, 
Mihai Ciobanu, Dorin Gribincea 
durata: 1h 45 min 
Producție a Teatrului de Revistă Ginta latină, Chișinău, Republica Moldova 
O poveste inspirată din Ivan Turbincă de Ion Creangă, Cherchez la 
femme analizează, pe fundalul unui comic spumos, neliniștile interioare ale unui 
personaj ce a fost lipsit de un cămin, de iubire și stabilitate. 
  
ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 
PRIV, textul și dramaturgia: Anka Herbut, regia și coregrafia: Iza Szostak, 
video: Karolina Mełnicka, Stachu Szumski, muzica: Kuba Słomkowski, 
light-design: Michał Głaszczka, 
creatori și performeri: Kamila Banasiak, Magda Jędra, Tatiana Kamieniecka, 
Maciej Hązła, Jan Niemczyk, Dominik Rybiałek 
durata: 1h 45 min 
Producție a Teatrului Fredry, Gnieźno, Polonia 
Un spectacol despre intimitate într-o epocă în care totul pare a fi 
public, Priv analizează felul în care tehnologia influențează relațiile, 
comunicarea cu ceilalți, raportarea la propriul corp, gestionarea emoțiilor. 
  
ora 22.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
LIFT– BOYSWILLBEBOYS, coregrafia și muzica: Ferenc Fehér, 
cu: Deák Zoltán, Szekrényes László, Veres Nagy Attila 
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
durata: 45 min 
Producție Studio M, Sfântu Gheorghe 
Într-un spațiu închis, claustrant, al birourilor în care oamenii devin robotizați, 
singurul loc, paradoxal, în care reușesc să fie ei înșiși și să comunice sincer, 
dincolo de măștile pe care și le pun zilnic, este liftul. 
  
Sâmbătă, 20 octombrie 
ora 18.00: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 
Qui suis je? (Cine sunt eu?) de Thomas Gornet 
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regia: Yann Dacosta, scenografia: Grégoire Faucheux, 
cu: CômeThieulin, Théo Costa-Marini, Manon Thorel 
durata: 1h 
Producție a Companiei Le Chat Foin, Rouen,  Franța 
Un spectacol despre căutarea identității sexuale și despre înțelegerea și 
acceptarea propriului sine într-o lume care se grăbește să te catalogheze „ciudat” 
atunci când nu te încadrezi într-un tipar al „normalității”. 
  
ora 19.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Asta-i ciudat! (Păguboșii) de Eugen Rotaru 
regia: Diana Lupescu, muzica: Laurențiu Profeta, scenografia: Luana 
Drăgoiescu, 
coregrafia: Roxana Colceag, muzica live: Alexandru Prică, Vlad Gălățianu, 
aranjamentul instrumental: Radu Mihalache, 
cu: Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Clucinschi, Alexandru 
Prică, Ioana Calotă, Daniela Minoiu, Roxana Colceag, Vlad Gălăţianu, 
Vlad Trifaș, Şerban Gomoi 
durata: 2h 10 min (cu pauză) 
Producție a Teatrului Nottara, București 
Un musical plin de culoare despre viața celor aflați la marginea societății, despre 
„păguboșii” cu inimă mare, ce se dovedesc mai onești și mai buni decât cei care 
îi conduc. 
  
ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
Hamlet ȋn sos picant de Aldo Nicolaj, traducerea: Carmen Velcu, 
regia: Alexandru Jitea, scenografia: Liliana Cenean, 
cu: Gabriel Răuţă, Isabela Neamțu, Anca Dinicu / Oana Carmaciu, Vlad Bălan, 
Bogdan Costea, Luminiţa Erga, Răzvan Bănică, Filip Ristovski, 
Rareș Andrici, Adrian Edu, Corina Dragomir 
durata: 2h 
Producție a Teatrului Nottara, București 
Bine-cunoscuta tragedie shakespeariană se mută în bucătărie… Povestea 
lui Hamlet este spusă din perspectiva bucătarilor și a servitorilor, cu o distanțare 
ironică față de marile întrebări existențiale din piesa originală. 
  
Duminică, 21 octombrie 
ora 19.00 – Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Gala Premiilor FEST(in) 2018, regia: Alexandru Mâzgăreanu 
Gazdă: Andreea Marin 
 

 
 
 

Sursa: gokid.ro 
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49. Revista Bulevard  
din data de 08 August 2018 

http://revistabulevard.ro/2018/08/festivalul-international-de-teatru-
festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță punerea în 
vânzare a biletelor la cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, care va avea loc în perioada 12 – 21 octombrie 2018. 

 

Primii cumpărători se vor bucura de o promoție. Sute de bilete sunt 
disponibile la prețuri speciale: 17, 28 lei și 32,40 lei, în funcție de categorie și de 
locul de desfășurare a spectacolului. 
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Pentru început, tichetele vor putea fi cumpărate doar în online, de 
pe www.festinpebulevard.ro și www.nottara.ro. Începând de pe 21 august, 
acestea vor fi disponibile și la Agenţia de bilete a Teatrului Nottara (B-dul. 
Magheru nr.20), deschisă zilnic, între orele 10:00 – 20:00. 

În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: 
România, Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. 

Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, directorul 
Teatrului Nottara. Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu 
(curator teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 

Secțiunile de tradiție ale festivalului sunt: 

Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse 
atenției spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 

Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele 
decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor 
teatre partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului. 

 

Festivalul cuprinde și evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO și aniversări ale unor personalități teatrale. 
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Sursa: Revista Bulevard  
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50. Facebook Andreea Marin 
din data de 17 Septembrie 2018 

https://www.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/posts/23015040365
43850 
 

 
 
	

 
A mai trecut un an! Stiu antidotul trecerii timpului: un loc in care, pur si simplu, 
nu ai varsta, intri in poveste si tot ce simti e motivatie, miraj si suflet plin. Se 
apropie, din nou, Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, mai e 
putin pana pe 12 octombrie, ati luat bilete? Ai citit programul celor 10 zile pline? 
Sunt onorata sa fiu gazda voastra la evenimentul de deschidere si la Gala finala 
de premiere. Detalii si bilete pentru puzderia de reprezentatii cu actori si regizori 
veniti la Bucuresti din toate conturile tarii si de pe alte continente, gasiti 
pe www.nottara.ro si pe www.festinpebulevard.ro.  
 
Va asteptam la @teatrulnottara ! Pe curand! 
 
 
 
 

de: Andreea Marin	
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51. Teatrul Nottara 
din data de 18 Septembrie 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=322 
 

 
 

Gazda Festivalului  

        argumentează! 

Teatrul – o artă a comunicării 

  

De ce am optat, în acest an, pentru criza 
comunicării ca temă principală a Festivalului 
Internațional de Teatru – Fest(in) pe 
Bulevard?Pentru că, deși teatrul este o artă a 
comunicării, oamenii săi își cheltuiesc, adesea, 
talentul și energia risipându-se în dispute sterile, 
lipsite de o miză artistică. Pentru că, deși ne aflăm 
într-un secol al comunicațiilor, suntem tot mai 
înstrăinați și tot mai singuri în deciziile noastre. 

Pentru că, deși avem la îndemână cele mai moderne mijloace de negociere, 
preferam să ne despărțim unii de alții prin SMS-uri și/sau prin declarații de presă. 
Pentru că, deși rețelele de socializare aveau menirea să ne apropie, au ajuns să ne 
învrăjbească. Pentru că, tot vorbind despre libertatea mass-mediei, am devenit 
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sclavii acesteia, lasându-ne (și parcă plăcându-ne să fim) manipulați. Pentru că 
între misiunile nobile ale teatrului este și aceea de a se implica în viața oamenilor, 
atrăgându-le atenția asupra disfuncționalităților sociale, făcându-i să-și pună 
întrebări și, uneori, să le și ofere răspunsuri. 

Fest(in) pe Bulevard a fost gândit ca un festival destinat tuturor bucureștenilor, cu 
multe ”ingrediente” pentru spectatorii săi fideli sau potențiali: spectacole cu o 
pronunțată tentă socială, urmate de discuții cu publicul, spectacole de comedie, 
premiere ale Teatrului Nottara din stagiunea precedentă, spectacole de teatru-
dans, concerte, evenimente stradale, aniversări ale unor personalități culturale, 
colocvii, spectacole-lectură, expoziții, comemorarea unor artiști dispăruți dintre 
noi și chiar spectacole ale unor persoane private de libertate. Această enumerare 
este aleatorie, pentru că evenimentul autumnal al Teatrului Nottara constituie un 
mixt cultural – sperăm captivant – menit să deschidă apetitul bucureștenilor 
pentru ceea ce urmează în stagiunea pe care dorim s-o deschidem cu fast. 

Începând cu acest  an, statornica noastră prietenie cu  Domnul Emil Boroghină, 
directorul fondator al Festivalului Internațional Shakespeare, și  parteneriatul cu 
Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova, a făcut posibilă îmbogățirea 
secțiunilor tradiționale ale Festivalului cu una nouă: Planeta Shakespeare – 
invitat de onoare. 

Se cuvine ca publicul bucureștean să știe că proiectul nostru nu ar fi prins viață 
fără sprijinul Primăriei Capitalei și al Consiliului General al Municipiului 
București. Datorăm, așadar, mulțumiri pentru faptul că, cel puțin la nivelul 
Capitalei, teatrele sunt suținute cu generozitate și încredere. 

Ca în fiecare an, vă așteptăm, la un Fest(in) bogat în evenimente de toate felurile 
și pentru toate gusturile! 

  

Marinela Țepuș, 

Directorul Festivalului 

Sursa: Teatrul Nottara 
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52. Secolul 21 
din data de 18 Septembrie 2018 

http://secolul21.ro/arhive/2556 
 

 
 

REVISTA SECOLUL 21 la “FEST-in pe Bulevard” 

 

În cadrul proiectului Biblioteca din „Livadă” realizat de Fundația 
Culturală  Secolul 21 prin co-finanțarea asigurată de A.F.C.N. și parteneriatul cu 
Teatrul Nottara, numărul Biblioteci al revistei Secolul 21 va fi lansat pe 21 
octombrie a.c.,orele 18,  în seara de Gală a Festivalului de Teatru FEST-in pe 
Bulevard, ediția a VI-a. 
 

Capitolul “Între Livada cehoviană și legenda bibliotecii”, imaginat și 
coordonat în numărul Biblioteci de criticul și istoricul de teatru GEORGE BANU, 
va constitui principala temă a evenimentului, la care vor participa: GEORGE 
BANU, regizorul TOMPA GABOR, scenografa CARMENCITA BROJBOIU, 
fotograful de artă MIHAELA MARIN, precum și ALINA LEDEANU, director al 
revistei și președinte al FCS 21. 
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O expoziție cu fotografii din spectacolul Livada de vișini de Cehov, 
realizate de MIHAELA MARIN, va fi deschisă cu ocazia evenimentului lansării. 

 

 

Sursa: Secolul 21 
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53. News Bucovina 
din data de 26 Septembrie 2018 

https://www.newsbucovina.ro/evenimente/232880/actorii-teatrului-
municipal-matei-visniec-suceava-vor-sustine-sase-spectacole-la-
chisinau-iasi-bucuresti-si-sfantu-gheorghe 

 

 

Actorii Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava vor susține șase 
spectacole la Chișinău, Iași, București și Sfântu Gheorghe 

 
 
În perioada 15 -17 octombrie, actorii suceveni se vor afla în turneu la București, 
unde vor participa la FEST(in) pe Bulevard, festival internațional de teatru 
organizat de Primăria Capitalei și Teatrul Nottara. 
 
 
 

 
Sursa: newsbucovina.ro 
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54. Teatrologie 
din data de 27 Septembrie 2018 

http://teatrolog.ro/2018/09/28/festin-pe-bulevard-2018/ 
 

 

 

Fest(in) pe Bulevard 2018 

 
  

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează cea 
de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de TeatruFest(in) pe Bulevard, care 
va avea loc în perioada 12 – 21 octombrie 2018. Fest(in) pe Bulevard va 
cuprinde peste 30 de producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă 
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artiști din nouă țări: România, Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, 
Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

 
Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, directorul 

Teatrului Nottara. 
 
Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 

teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). 
 
Secțiuni de tradiție ale festivalului sunt: 
 
– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 
 
– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
 
– Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 
 
– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe texte 
adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO și aniversări ale unor personalități teatrale. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrologie.ro 
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55. Glasul Aradului 
din data de 02 Octombrie 2018, ora 14:58 

https://glsa.ro/octombrie-luna-festivalurilor-pentru-tcis-arad/ 
 

 
 

Octombrie – luna festivalurilor pentru TCIS Arad 

 
 
Duminică, 14 octombrie, Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 
de la București, găzduiește spectacolul „Disputa”, de Pierre Mariavaux, în regia 
lui Vlad Massaci – o coproducție Teatrul Nottara și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 
Arad. Același festival găzduiește, doar câteva zile mai târziu, în 19 octombrie, 
spectacolul „Exit” – o producție în care actorii arădeni evoluează alături de colegii 
lor de la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara și Teatrul 
Național din Sombor, Serbia. 
 
 

Sursa: Glasul Aradului 
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56. Viva Suceava fm 
din data de 02 Octombrie 2018 

https://vivafm.ro/2018/10/02/4-turnee-in-luna-octombrie-pentru-
actorii-teatrului-municipal-matei-visniec-suceava/ 
 

 
 

4 TURNEE ÎN LUNA OCTOMBRIE, PENTRU ACTORII TEATRULUI 

MUNICIPAL „MATEI VIȘNIEC” SUCEAVA 

 

Între 15 şi 17 octombrie, trupa Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava 
va fi prezentă la FEST(in) pe Bulevard, festival internațional de teatru 
organizat de Primăria Capitalei și Teatrul Nottara, unde, pe 16 octombrie, 
ora 19:00, vor susţine o reprezentaţie cu „3 Surori”, de A. Cehov, regia 
Catinca Drăgănescu, o producție Asociația Punctart și TMMVS (spectacol 
susținut în Sala mare a Teatrului ODEON). 
 
 

Sursa: VivaSuceava.ro 
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57. Turnul Sfatului 
din data de 02 Octombrie 2018, ora 16:23 

http://www.turnulsfatului.ro/2018/10/02/cele-mai-noi-productii-
ale-teatrului-gong-se-joaca-luna-aceasta-la-bucuresti/ 
 

 
 
 

Cele mai noi producții ale Teatrului „Gong” se joacă luna aceasta la 
București 

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă în turneu, la București, 
spectacolele „Visând glasuri” și „Wanda”. 
 
Actorii sibieni participă pentru prima dată la două dintre cele mai prestigioase 
festivaluri de teatru de la București: „Excelsior TeenFest” și „Fest(in) pe 
Bulevard”. 
 
În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de 
producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: 
România, Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, 
directorul Teatrului Nottara, iar Teatrul „Gong” a fost invitat în cadrul secțiunii 
„criza comunicării” cu spectacolul „Visând glasuri” după un concept de Nicoleta 
Lefter (marți, 16 octombrie, ora 11:00, la Teatrul Țăndărică). 
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„Visând Glasuri” este o călătorie senzorială în lumea surzilor, un performance ce 
explorează bogăția și plasticitatea semnelor într-o montare emoționantă ce 
vorbește despre oamenii din jurul nostru pe care îi cunoaștem prea puțin, despre 
vise și frici, într-un limbaj accesibil atât celor mici, cât și celor cu deficiențe de 
auz. Producția Teatrului „Gong” din Sibiu îi aduce pe scenă pe Raluca Maria 
Șerbu și Emanuel Furdui, elevi la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 din 
Sibiu, alături de actorii Claudia Stühler, Claudiu Urse, Nicoleta Lefter și Paul 
Bondane. Pornind de la texte semnate de Ted Hughes și Lavinia Braniște, 
universul construit de Nicoleta Lefter este unul puternic vizual și poetic. 
Imaginarul acestui performance se articulează, totodată, prin forța animațiilor 
create de Paul Mureșan și prin muzica lui Claudiu Urse. 
 

 
 
 

de: Cristina Bălău 
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58. Actualități Arad 
din data de 02 Octombrie 2018 

https://www.actualitati-arad.ro/luna-octombrie-luna-festivalurilor-
pentru-actorii-aradeni/ 
 

 
 

Luna octombrie – luna festivalurilor pentru actorii arădeni 
 
 
Duminică, 14 octombrie, Festivalul Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 
de la București, găzduiește spectacolul „Disputa”, de Pierre Mariavaux, în regia 
lui Vlad Massaci – o coproducție Teatrul Nottara și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 
Arad. Același festival găzduiește, doar câteva zile mai târziu, în 19 octombrie, 
spectacolul „Exit” – o producție în care actorii arădeni evoluează alături de colegii 
lor de la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara și Teatrul 
Național din Sombor, Serbia. 
 
 

 
Sursa: Actualități Arad  
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59. RADOR  
din data de 03 Octombrie 2018 

http://www.rador.ro/2018/10/03/calendarul-evenimentelor-3-
octombrie-selectiuni-4/ 
 

 
 
– Cultură 

* Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, organizează o conferință 

de presă cu ocazia celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard 2018, eveniment organizat în perioada 12 – 21 octombrie – 

ora 12:00, la Cafeneaua CafeNott, aflată în incinta Teatrului Nottara 

de: Raluca Ungureanu  

 

 

 

 



 176 

60. AGERPRES 
din data de 03 Octombrie 2018, ora 15:54 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/10/03/spectacole-din-noua-tari-
la-festivalul-fest-in-pe-bulevard-tema-editiei-criza-comunicarii--
186579 

 

Spectacole din nouî țăro, la Festivalul „FEST(IN) pe Bulevard”, 
tema ediției – „Criza comunicării” 

 
  Un număr de 34 de spectacole din nouă ţări - România, Franţa, Polonia, 
Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan - vor putea fi 
văzute la cea de-a VI-a ediţie a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard", care va avea 
loc în perioada 12 - 21 octombrie, în mai multe spaţii din Capitală. 
 
  "La ediţia din acest an avem 34 de spectacole din 9 ţări - România, Franţa, 
Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan -, 4 
colocvii - două organizate de Oltiţa Cântec şi dedicate întâlnirilor AICT.RO pe 
care le găzduim de câţiva ani, şi două organizate de teatrul nostru -, şase 
spectacole lectură coordonate şi concepute de Mihai Lungeanu şi de Alexandru 
Mâzgăreanu, două evenimente stradale şi 12 discuţii cu publicul după spectacole", 
a declarat directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, miercuri, la o conferinţă 
de presă. 



 177 

 
 
  Tema ediţiei este "Criza comunicării", pentru că, spune Marinela Ţepuş, 
deşi suntem într-un secol al comunicaţiilor, iată că acele instrumente menite să ne 
facă să comunicăm la distanţă, să nu mai simţim distanţele, până la urmă au ajuns 
să ne alieneze". 
 
  Ea a precizat că noutăţile ediţiei sunt "Bursa de spectacole", care se va 
desfăşura în perioada 9 - 12 octombrie, la Teatrul Ţăndărică, şi la care vor 
participa peste 20 de invitaţi din Rusia, Armenia, Italia, Japonia, Israel, 
China, Franţa, Iran, precum şi colaborarea realizată cu Teatrul Naţional 
"Marin Sorescu" din Craiova. 
 
  Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional "Marin Sorescu" 
din Craiova şi fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare, a arătat că 
festivalul FEST(in) pe Bulevard "are personalitate şi nu seamănă cu niciun 
festival din România". 
 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral) şi Marinela Ţepuş (teatrolog). 
 
  "Am convenit de la început, dincolo de părerile noastre despre un spectacol 
sau altul, a fost că ne dorim foarte tare ca la această ediţie de festival să-i susţinem 
pe tinerii creatori de teatru. Aşa se explică şi faptul că avem o companie foarte-
foarte tânără venită din Kazahstan. (...) Vorbind despre spectacolele din România, 
noi am fi vrut să facem un festival cam de două ori mai mare. În fiecare an, avem 
această discuţie, pentru că noi vrem de fiecare dată mai mult", a declarat Raluca 
Rădulescu. 
 
  Deschiderea festivalului va fi făcută cu prezentarea în premieră, pe 12 
octombrie, a spectacolului "Moliere" după Jean-Baptiste Moliere şi Mihail 
Bulgakov, semnat de regizorul rus Roman Feodori, producţie a Teatrului 
Nottara. 
 
  Din distribuţie fac parte Şerban Gomoi, Rareş Andrici, Vlad Bălan, Răzvan 
Bănică, Dani Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabel 
Neamţu, Filip Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu şi Laura Vasiliu. 
 
  Printre spectacolele din programul festivalului se numără şi "the_Marusya" 
de Aleksandr Andriaşkin (producţie a Companiei Dialog Dance, Kostroma, 
Rusia), "Blackout" de Serena Marossi şi Luca Citron (producţie a Smartlt Soc. 
Coop Impresa Sociale, Italia), "Disputa" de Pierre de Marivaux, regia Vlad 
Massaci (producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic ''Ioan Slavici'', Arad), 
"Elefantul din cameră" de Sarah Ruhl, regia Dragoş Alexandru Muşoiu (producţie 
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a Teatrului Naţional "Marin Sorescu", Craiova), "Praf de stele" de Norm Foster, 
regia: Lucian Sabados (producţie a Teatrului Nottara), "Ilegitim" regia Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 
 
 
  Potrivit site-ului Teatrului Nottara, a VI-a ediţie a festivalului va cuprinde 
secţiunile "Criza comunicării", "Bulevardul Comediei", "Premiere în FEST(in)" - 
secţiune care cuprinde cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, "Planeta 
Shakespeare" - secţiune care se referă la parteneriatul pe care îl are Teatrul 
Nottara, începând cu această ediţie, cu Festivalul Internaţional Shakespeare, 
"Invitaţi speciali", "Multi Art EXIT" - fostul festival de teatru pentru persoane 
private de libertate, "Spectacole-lectură" - pe texte care tratează criza comunicării, 
"Evenimente stradale" şi "In memoriam", secţiune dedicată unor personalităţi 
teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia teatrului 
românesc. 
 
  Spectacolele şi evenimentele conexe din cadrul festivalului vor avea loc la 
Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Ţăndărică, Excelsior, Institutul Balassi, 
librăria Cărtureşti - Verona, la care se adaugă şi două evenimente stradale. 
AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor 
online: Ady Ivaşcu) 

 

de: Petronius Craiu  
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61. PRO TV 
din data de 03 Octombrie 2018, ora 17:16 

https://www.protv.ro/stiri/incepe-fest-in-pe-bulevard-festivalul-de-
teatru-dedicat-comediei-bulevardiere.html 
 

 

Începe Fest(in) pe bulevard, festivalul de teatru dedicat comediei 
bulevardiere 

 

Teatrul Nottara din Capitală găzduiește în perioada 12-21 octombrie 2018 câteva zeci de 
piese de teatru de excepție. Cea de șasea ediție a Fest(in) pe bulevard aduce în atenția 
publicului 34 de piese originale ce tratează teme actuale care te-ar putea ajuta să înțelegi 
mai bine tot ce se întâmplă în jurul tău. 

Ajuns la șasea ediție, festivalul organizat de Teatrul Nottara nu mai 
încape în cele două săli ale instituției de pe Bd. Magheru. Țăndărică, Odeon și 
Excelsior au răspuns afirmativ la cererea celor de la Nottara de a găzdui o parte 
a pieselor pregătite publicului bucureștean. Din 12 octombrie, cele patru 
instituții de cultură își deschid porțile pentru amatorii de comedie 
bulevardieră, dar și de piese care tratează subiecte sensibile ale societății 
românești actuale. Tema de anul acesta a festivalului este „Criza comunicări”, 
care se va regăsi în toate piesele pregătite de organizatori în acest an. 
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Pentru al doilea an la rând, vedeta de televiziune Andreea Marin este 
ambasador al festivalului de teatru Fest(in) pe bulevard. 

Nu mai puțin de nouă trupe de teatru din străinătate au fost invitate să-și 
prezinte lucrările la București. Totodată, pe scenele teatrelor amintite vor urca și 
deținuți ai penitenciarelor din țară, care și-au descoperit după gratii vocația de 
actori. De altfel, cu sprijijul Administrației Naționale a Penitenciarelor, deținuții 
au, din 2015, propriul festival de teatru. 

„Nouățile acestei ediții sunt Planeta Shakespeare și Bursa de spectacole, 
pe care o facem între 9 și 12 octombrie pentru directori de festivaluri și 
pentru selecționări de festivaluri din străinătate. Sunt spectacolele noastre de 
mare impact. Această bursă de spectacole o facem în parteneriat cu Teatrul 
Țăndărică, prietenul Teatrului Nottara încă de la început și al festivalului, tot de 
la început”, a declarat Marinela Țepuș, directorul festivalului și al Teatrului 
Nottara. 

 

 
  Bietele de acces au fost puse în vânzare la prețuri cuprinse între 22,5 și 47,5 
lei. Tichetele sunt disponibile atât online, pe site-ul Teatrului Nottara 
(www.nottara.ro), cât și la casele de bilete ale tuturor instituțiilor care găzduiesc 
piese de teatru în cadrul festivalului. 

 
Fest(in) pe bulevard 2018. Ce să nu ratezi anul acesta 

Vineri, 12 octombrie 

Ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Molière | eréiloM, după Jean-Baptiste Molière și Mihail Bulgakov; scenariul: 
Roman Feodori și Raluca Rădulescu (cu participarea Olgăi Topunova); traducerea 
și adaptarea: Raluca Rădulescu, regia: Roman Feodori. Cu actorii: Șerban Gomoi, 
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Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguța Hariton, 
Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabel Neamțu, Filip Ristovski, Mihaela Subțirică, 
Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu.  

Sâmbătă, 13 octombrie  

Ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

the_Marusya, un spectacol de Aleksandr Andriașkin, light-design: Ivan 
Estegneev, Natalia Kuznețova. Cu: Maria Sokolnikova. Durata: 1h 10 min. O 
producție a Companiei Dialog Dance, Kostroma, Rusia. Câștigător al Premiului 
Masca de Aur, the_Marusya propune un dialog inedit între cuvânt și mișcare, un 
exercițiu de descoperire de sine prin intermediul dansului. 

Ora 21.30: Teatrul Țăndărică, Sala Mare 

Blackout, de Serena Marossi și Luca Citron; regia, scenografia și coregrafia: 
Serena Marossi; muzica originală: Marco Bonati; dansul: Luca Citron și Federica 
Madeddu; video: Luca Citron; light design: Simone Moretti. Cu: Federica 
Madeddu, Luca Citron. Durata: 1h. O producție a Smartlt Soc. Coop Impresa 
Sociale, Italia. 

 

imagine din spectacolul Blackout 

 
Duminică, 14 octombrie 

Ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Gardenia, de Elżbieta Chowaniec, traducerea: Luiza Săvescu, regia: Zoltán 
Balázs, decorul: Constantin Ciubotariu, costumele: Andrada Chiriac. Cu actorii: 
Antoaneta Zaharia, Paula Niculiță, Simona Popescu, Mădălina Ciotea (în 
parteneriat cu Institutul Balassi). durata: 1h 15 min. O producție a Teatrului 
Odeon, București. 33 de ani – o vârstă simbolică, încărcată de semnificații, de la 
care pornesc poveștile celor patru personaje feminine din Gardenia, un spectacol 
despre destin și despre cât de mult influențează condițiile exterioare, contextul 
familial, fundalul istoric traseul personal. 

de: Dan Brumar  

 



 182 

62. Perfecte.ro 
din data de 03 Octombrie 2018 

http://www.perfecte.ro/mame-perfecte/andreea-marin-despre-cum-
evita-crizele-de-comunicare-cu-fiica-ei-violeta.html 
 

 
 

Andreea Marin, despre cum evită crizele de comunicare cu fiica 
ei, Violeta 

Andreea Marin (43 de ani) e o mamă fericită, iar motivul principal e că în 
ultimii 11 ani a reușit să construiască o relație specială cu fiica ei, Violeta. Vedeta 
de televiziune a explicat cum a ajunge la un numitor comun cu fiica ei și cum 
evită crizele de comunicare. 
 

 
 

11 ani are fetița Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. Ana Violeta a 
devenit o domnișoară în toată regula, un adolescent care își face loc în lumea 
adulților, pe care încearcă să o înțeleagă și să și-o modeleze după bunul plac. 
„Copiii din ziua de azi sunt mult mai evoluați decât am fost noi la 11 ani”, spune 
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Andreea Marin, care explică într-un interviu acordat Perfecte.to cum o ajută în 
fiecare zi pe Ana Violeta să se descopere în lumea celor mari și să-și contruiască 
drumul ei în viață. 

 
Fiica dumneavoatră e la vârsta marilor întrebări. Ce fel de relație aveți cu 
Violeta și cum evitați crize de comunicare cu ea? 
 

„De când era copil am tratat-o cu maturitate și i-am dat dreptul la opinie, 
o doză de independență, de care are nevoie fiindcă este o tânără 
descurcăreață, care simte nevoia să-și pună propriile idei în practică. Am 
încurajat acest lucru, deși există și limite, pe care i le spun cu aceeași maturitate 
și îi explic de ce există aceste limite. O asigur mereu, de zece ori pe zi dacă e 
nevoie, de dragostea mea, iar ea trebuie să înțeleagă că mama nu e un stăpân al ei, 
nici măcar un gardian, ci un om care o ghidează în viață, așa cum se pricepe, spre 
binele ei.” 
 
Cine inițiază discuțiile când apar probleme? Vi se confesează vreodată? 
 

„Am încurajat-o în această direcție; discuțiile sunt inițiate de ambele părți, 
de cine simte nevoia. Ea se deschide către mine, îmi povestește, poate nu totul, 
unele lucruri le mai miros eu ca mamă, dar dacă eu sunt cinstită și nu îi 
ascund lucruri, ea ia exemplul meu. Nu am siguranța că îmi spune chiar totul, 
dar până la urmă fiecare dintre noi are nevoie de intimitate, iar eu îi respect această 
intimitate.” 

 
Cum iau naștere crizele de comunicare între oameni? Dar în sânul familiilor? 
 

„Trăim într-o lume în care totul se întâmplă într-un ritm foarte alert. Nu mai 
avem timp să stăm de vorbă nici cu noi înșine, să fim sinceri. Când mai vorbim 
cu noi înșine despre lucrurile care ne supără, despre probleme? Tot ce facem e pe 
fugă. Din ce în ce mai mulți oameni maturi se plâng de relațiile lor 
defectuoase cu copiii lor; nu mai găsesc calea de comunicare cu ei, e o lume 
nouă, cu internet – care grăbește lucrurile – iar părinții și bunicii nu mai 
găsesc o cale de comunicare sau drumul ușor către inima copiilor. Teatrul e o 
soluție, pentru că te inspiră, te ajută să comunici prin poveste. Pentru că e mai 
ușor să privești povestea altora și să te regăsești în ea”, spune Andreea Marin 
pentru Perfecte.ro 
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Crizele de comunicare este și tema festivalului de teatrul FestIN pe Bulevard, 
găzduit de Teatrul Nottara din Capitală, al cărui ambasador este Andreea Marin. 
Vedeta de televiziune a explicat pentru Perfecte.ro care e relația ei specială cu 
teatrul, în general, și cu Nottara, în special. 
 

„De Teatrul Nottara în sine mă leagă povestea copilăriei mele. Eu sunt 
dintr-un oraș mic, Roman, unde fenomenul teatral nu avea amplitudinea celui din 
Capitală. O dată pe an aveam șansa să vin aici, pentru că perechea de bunici 
din partea mamei locuia la București și îmi amintesc foarte bine cum bunicii 
îmi cumpărau rochița de mers la teatru și cum mă așezam pe scaun cu atâta 
emoție. În momentul în care primul actor pășea pe scenă, pur și simpu îmi 
dădeau lacrimile. N-am o explicație, nu mi-am dorit niciodată să devin actriță. 
Până la urmă, deși sunt informatician la bază, lucrurile s-au aranjat așa în viața 
mea, încât tot am ajuns pe o scenă, cea a televiziunii, dar e total diferită.” 
 

 

FOTO: Arhivă personală 
 

„Peste ani au venit către mine oamenii din echipa aceasta minunată a 
Teatrului Nottara, probabil din conștientizarea faptului că în organizarea unui 
festival nu e de ajuns să ai alături doar oamenii care sunt specialiști. Nu doar 
actorii, nu doar regizorii, ci e nevoie și de un ochi din afară, ochiul 
spectatorului, dar și priceperea omului care poate să aducă sponsori. Pentru 
că trăim într-o lume în care fără sprijinul real al oamenilor care pot să aducă bani 
într-un festival, acesta nu poate avea amplitudine. Acesta este unul din rolurile 
mele. Pe de altă parte, rolul meu este acela de a promova acest festival cum pot 
eu mai bine”, ne-a mărturisit Andreea Marin. 

 
de: Dan Brumar 
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63. Antena 3 
din data de 04 Octombrie 2018, ora 13:02 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/incepe-festivalul-
international-de-teatru-festin-pe-bulevard-489348.html 
 

 
 

Începe Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

 

 
Foto: Captură Antena 3 

 
Festivalul Internaţional de Teatru FESTin pe Bulevard își deschide porțile 

săptămâna viitoare, pe 12 octombrie. Teatrul Nottara ne invită la cea de-a șasea 
ediţie, care reuneşte spectacole din noua ţări, evenimente stradale, colocvii, 
lansări de carte şi expozitii foto. 

Tema principală a festivalului din acest an este criza comunicării. Trăim în 
secolul comunicării și al comunicațiilor, dar suntem tot mai înstrăinați. Avem la 
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îndemână cele mai moderne mijloace de negociere, dar preferăm să ne despărțim 
unii de alții prin SMS-uri. Fest(in) pe Bulevard şi-a propus să trateze acest subiect 
şi să dea posibilitatea spectatorilor să găsească soluţii la întrebări cât se poate de 
actuale. 

''Uităm să ne mai spunem cuvinte care să însemne cu adevărat ceva pentru 
noi şi dacă eşti spectator în sală, oamenii de pe scenă te inspiră în asemenea 
măsură încât când ieşi, tu simţi nevoia să îi spui celui de alături, ceva ce nu i-ai 
spune altfel'', a spus Andreea Marin, ambasador Fest(in) pe Bulevard. 

În perioada 12-21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde 34 de 
producţii scenice. 

 
 

Sursa: Antena 3 
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64. Europa FM  
din data de 03 Octombrie 2018, ora 12:43 

https://www.europafm.ro/festin-pe-bulevard-intre-12-si-21-
octombrie-la-bucuresti/ 
 

 
 

FEST(in) pe Bulevard, între 12 şi 21 octombrie, la Bucureşti 

   

 

4 de spectacole din 9 ţări – România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, 
Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan – vor putea fi văzute la cea de-a VI-a 
ediţie a Festivalului “FEST(in) pe Bulevard”, programată în perioada 12 – 21 
octombrie, în mai multe spaţii din Capitală. 

“La ediţia din acest an avem 34 de spectacole din 9 ţări – România, Franţa, 
Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan -, 4 
colocvii – două organizate de Oltiţa Cântec şi dedicate întâlnirilor AICT.RO pe 
care le găzduim de câţiva ani, şi două organizate de teatrul nostru -, şase 
spectacole lectură coordonate şi concepute de Mihai Lungeanu şi de Alexandru 
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Mâzgăreanu, două evenimente stradale şi 12 discuţii cu publicul după spectacole”, 
a declarat directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, relatează Agerpres. 

Tema ediţiei este “Criza comunicării”, pentru că, spune Marinela Ţepuş, 
deşi suntem într-un secol al comunicaţiilor, iată că acele instrumente menite să ne 
facă să comunicăm la distanţă, să nu mai simţim distanţele, până la urmă au ajuns 
să ne alieneze”. 

Ea a precizat că noutăţile ediţiei sunt “Bursa de spectacole”, care se va 
desfăşura în perioada 9 – 12 octombrie, la Teatrul Ţăndărică, şi la care vor 
participa peste 20 de invitaţi din Rusia, Armenia, Italia, Japonia, Israel, China, 
Franţa, Iran, precum şi colaborarea realizată cu Teatrul Naţional “Marin Sorescu” 
din Craiova. 

  Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional “Marin Sorescu” 
din Craiova şi fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare, a arătat că 
festivalul FEST(in) pe Bulevard “are personalitate şi nu seamănă cu niciun 
festival din România”. 

Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral) şi Marinela Ţepuş (teatrolog). 

“Am convenit de la început, dincolo de părerile noastre despre un spectacol 
sau altul, a fost că ne dorim foarte tare ca la această ediţie de festival să-i susţinem 
pe tinerii creatori de teatru. Aşa se explică şi faptul că avem o companie foarte-
foarte tânără venită din Kazahstan. (…) Vorbind despre spectacolele din 
România, noi am fi vrut să facem un festival cam de două ori mai mare. În fiecare 
an, avem această discuţie, pentru că noi vrem de fiecare dată mai mult”, a declarat 
Raluca Rădulescu. 

Deschiderea festivalului va fi făcută cu prezentarea în premieră, pe 12 
octombrie, a spectacolului “Moliere” după Jean-Baptiste Moliere şi Mihail 
Bulgakov, semnat de regizorul rus Roman Feodori, producţie a Teatrului Nottara. 

Din distribuţie fac parte Şerban Gomoi, Rareş Andrici, Vlad Bălan, Răzvan 
Bănică, Dani Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabel 
Neamţu, Filip Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu şi Laura Vasiliu. 

Printre spectacolele din programul festivalului se numără şi “the_Marusya” 
de Aleksandr Andriaşkin (producţie a Companiei Dialog Dance, Kostroma, 
Rusia), “Blackout” de Serena Marossi şi Luca Citron (producţie a Smartlt Soc. 
Coop Impresa Sociale, Italia), “Disputa” de Pierre de Marivaux, regia Vlad 
Massaci (producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic ”Ioan Slavici”, Arad), 
“Elefantul din cameră” de Sarah Ruhl, regia Dragoş Alexandru Muşoiu (producţie 
a Teatrului Naţional “Marin Sorescu”, Craiova), “Praf de stele” de Norm Foster, 
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regia: Lucian Sabados (producţie a Teatrului Nottara), “Ilegitim” regia Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Potrivit site-ului Teatrului Nottara, a VI-a ediţie a festivalului va cuprinde 
secţiunile “Criza comunicării”, “Bulevardul Comediei”, “Premiere în FEST(in)” 
– secţiune care cuprinde cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, “Planeta 
Shakespeare” – secţiune care se referă la parteneriatul pe care îl are Teatrul 
Nottara, începând cu această ediţie, cu Festivalul Internaţional Shakespeare, 
“Invitaţi speciali”, “Multi Art EXIT” – fostul festival de teatru pentru persoane 
private de libertate, “Spectacole-lectură” – pe texte care tratează criza 
comunicării, “Evenimente stradale” şi “In memoriam”, secţiune dedicată unor 
personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia 
teatrului românesc. 

Spectacolele şi evenimentele conexe din cadrul festivalului vor avea loc la 
Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Ţăndărică, Excelsior, Institutul Balassi, 
librăria Cărtureşti – Verona, la care se adaugă şi două evenimente stradale. 

 

Sursa: Europa fm 
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65. Antena 1 
din data de 04 Octombrie 2018, ora 12:50 

https://a1.ro/video/antena-3/obiectiv/incepe-festivalul-
international-de-teatru-festin-pe-bulevard-id807184.html 
 

 
 

Începe Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

 
Festivalul Internaţional de Teatru FESTin pe Bulevard își deschide porțile 
săptămâna viitoare, pe 12 octombrie! Teatrul Nottara ne invită la cea de-a șasea 
ediţie, care reuneşte spectacole din noua ţări, evenimente stradale, colocvii, 
lansări de carte şi expozitii foto. 
 
 

 
 

Sursa: Antena 1 
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66. Național TV 
din data de 04 Octombrie 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=FC52JFgXI04 
 

 
 
 

Fest in, pe bulevard 
 

Fest In pe bulevard, la teatrul Nottara. În această ediţie, tema este criza 
comunicării. Ajuns la a 6-a ediţie, festivalul va prezenta bucureştenilor piese din 
ţară şi din străinătate, la care se adaugă producţii ale teatrului gazdă.  
 

 
MARINELA ŢEPUŞ, director teatrul Nottara  

 
 
Oamenii au nevoie de sărbători, pe lângă spectacolele politice, oamenii au 

nevoie să meargă undeva să se poată expune, am văzut că încă se mai practică în 
festivaluri ca oamenii să vină frumos îmbrăcaţi, ca de sărbătoare.  
 

 
Fest(in) pe Bulevard a fost gândit ca un festival destinat tuturor 

bucureștenilor, atât pentru spectatorii săi fideli cât şi pentru cei potențiali. 
Spectacolele au o pronunțată tentă socială, de teatru-dans, concerte, evenimente 
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stradale, aniversări ale unor personalități culturale, colocvii, spectacole-lectură, 
expoziții, comemorarea unor artiști dispăruți. Festivalul se va desfăşura în cele 
două săli ale teatrului Nottara, dar şi în săli ale altor teatre din Capitală, între 12 
şi 21 octombrie. Biletele se pot cumpăra exclusiv de pe pagina teatrului Nottara. 

 
 
 

Sursa: Youtube Național TV  

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 193 

67. Cuvântul Libertății 
din data de 04 Octombrie 2018 

http://www.cvlpress.ro/04.10.2018/teatrul-national-din-craiova-
participa-la-festivalul-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

Teatrul Național din Craiova participă la Festivalul „FEST(in) pe 
Bulevard” 

34 de spectacole din nouă ţări – România, Franţa, Polonia, Republica 
Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan – vor putea fi văzute la 
cea de-a VI-a ediţie a Festivalului „FEST(in) pe Bulevard”, care va avea loc 
în perioada 12 – 21 octombrie, în București. Printre acestea se numără şi 
„Elefantul din cameră sau The Vibrator Play” de Sarah Ruhl (regia: Dragoş 
Alexandru Muşoiu), producţie a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din 
Craiova. La această ediție, „FEST(in) pe Bulevard” inaugurează secțiunea 
„Planeta Shakespeare”, grație parteneriatului pe care Teatrul Nottara l-a 
încheiat cu Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova, al cărui 
director fondator este actorul Emil Boroghină. 
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„La ediţia din acest an avem 34 de spectacole din 9 ţări – România, Franţa, 
Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan -, 4 
colocvii – două organizate de Oltiţa Cântec şi dedicate întâlnirilor AICT.RO pe 
care le găzduim de câţiva ani, şi două organizate de teatrul nostru -, şase 
spectacole lectură coordonate şi concepute de Mihai Lungeanu şi de Alexandru 
Mâzgăreanu, două evenimente stradale şi 12 discuţii cu publicul după spectacole”, 
a declarat directorul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, citat de Agerpres. 

Tema ediţiei este „Criza comunicării”, pentru că, spune Marinela Ţepuş, 
deşi suntem într-un secol al comunicaţiilor, iată că acele instrumente menite să ne 
facă să comunicăm la distanţă, să nu mai simţim distanţele, până la urmă au ajuns 
să ne alieneze”. Ea a precizat că noutăţile ediţiei sunt „Bursa de spectacole”, care 
se va desfăşura în perioada 9 – 12 octombrie, la Teatrul Ţăndărică, şi la care vor 
participa peste 20 de invitaţi din Rusia, Armenia, Italia, Japonia, Israel, China, 
Franţa, Iran, precum şi colaborarea realizată cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
din Craiova. Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional „Marin 
Sorescu” din Craiova şi fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare, a 
arătat că festivalul FEST(in) pe Bulevard” are personalitate şi nu seamănă cu 
niciun festival din România”. 

Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral) şi Marinela Ţepuş (teatrolog). „Am 
convenit de la început, dincolo de părerile noastre despre un spectacol sau altul, a 
fost că ne dorim foarte tare ca la această ediţie de festival să-i susţinem pe tinerii 
creatori de teatru. Aşa se explică şi faptul că avem o companie foarte-foarte tânără 
venită din Kazahstan. (…) Vorbind despre spectacolele din România, noi am fi 
vrut să facem un festival cam de două ori mai mare. În fiecare an, avem această 
discuţie, pentru că noi vrem de fiecare dată mai mult”, a declarat Raluca 
Rădulescu în cadrul unei conferințe de presă. 

Deschiderea festivalului va fi făcută cu prezentarea în premieră, pe 12 
octombrie, a spectacolului „Moliere” după Jean-Baptiste Moliere şi Mihail 
Bulgakov, semnat de regizorul rus Roman Feodori, producţie a Teatrului Nottara. 
Din distribuţie fac parte Şerban Gomoi, Rareş Andrici, Vlad Bălan, Răzvan 
Bănică, Dani Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabel 
Neamţu, Filip Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu şi Laura Vasiliu. 

Printre spectacolele din programul festivalului se numără şi „the_Marusya” 
de Aleksandr Andriaşkin (producţie a Companiei Dialog Dance, Kostroma, 
Rusia), „Blackout” de Serena Marossi şi Luca Citron (producţie a Smartlt Soc. 
Coop Impresa Sociale, Italia), „Disputa” de Pierre de Marivaux, regia Vlad 
Massaci (producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic ”Ioan Slavici”, Arad), 
„Elefantul din cameră” de Sarah Ruhl, regia Dragoş Alexandru Muşoiu (producţie 
a Teatrului Naţional „Marin Sorescu”, Craiova), „Praf de stele” de Norm Foster, 
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regia: Lucian Sabados (producţie a Teatrului Nottara), „Ilegitim” regia Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Potrivit site-ului Teatrului Nottara, a VI-a ediţie a festivalului va cuprinde 
secţiunile „Criza comunicării”, „Bulevardul Comediei”, „Premiere în FEST(in)” 
– secţiune care cuprinde cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara, „Planeta 
Shakespeare” – secţiune care se referă la parteneriatul pe care îl are Teatrul 
Nottara, începând cu această ediţie, cu Festivalul Internaţional Shakespeare, 
„Invitaţi speciali”, „Multi Art EXIT” – fostul festival de teatru pentru persoane 
private de libertate, „Spectacole-lectură” – pe texte care tratează criza 
comunicării, „Evenimente stradale” şi „In memoriam”, secţiune dedicată unor 
personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie importantă la evoluţia 
teatrului românesc. 

Spectacolele şi evenimentele conexe din cadrul festivalului vor avea loc la 
Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Ţăndărică, Excelsior, Institutul Balassi, 
librăria Cărtureşti – Verona, la care se adaugă şi două evenimente stradale. 

 

de: Magda Bratu  
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68. Happy TV  
din data de 04 Octombrie 2018 

http://tvhappy.ro/video/antena-3/obiectiv/incepe-festivalul-
international-de-teatru-festin-pe-bulevard-id348276.html 
 

 
 

Începe Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

 
Festivalul Internaţional de Teatru FESTin pe Bulevard își deschide porțile 
săptămâna viitoare, pe 12 octombrie! Teatrul Nottara ne invită la cea de-a șasea 
ediţie, care reuneşte spectacole din noua ţări, evenimente stradale, colocvii, 
lansări de carte şi expozitii foto.   
	

 

Sursa: tvhappy.ro 
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69. Național TV  
din data de 03 Octombrie 2018 

https://www.nationaltv.ro/stiri/fest-in-pe-bulevard 
 

 
 

 

 

Fest in, pe bulevard 

 
Fest In pe bulevard, la teatrul Nottara. În această ediţie, tema este criza 

comunicării. Ajuns la a 6-a ediţie, festivalul va prezenta bucureştenilor piese din 
ţară şi din străinătate, la care se adaugă producţii ale teatrului gazdă. 

MARINELA ŢEPUŞ, director teatrul Nottara 

Oamenii au nevoie de sărbători, pe lângă spectacolele politice, oamenii au 
nevoie să meargă undeva să se poată expune, am văzut că încă se mai practică în 
festivaluri ca oamenii să vină frumos îmbrăcaţi, ca de sărbătoare.  

Fest(in) pe Bulevard a fost gândit ca un festival destinat tuturor 
bucureștenilor, atât pentru spectatorii săi fideli cât şi pentru cei potențiali. 
Spectacolele au o pronunțată tentă socială, de teatru-dans, concerte, evenimente 
stradale, aniversări ale unor personalități culturale, colocvii, spectacole-lectură, 
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expoziții, comemorarea unor artiști dispăruți. Festivalul se va desfăşura în cele 
două săli ale teatrului Nottara, dar şi în săli ale altor teatre din Capitală, între 12 
şi 21 octombrie. Biletele se pot cumpăra exclusiv de pe pagina teatrului Nottara. 

 

 

Sursa: Național TV 
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70. PressMania 
din data de 04 Octombrie 2018 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/incepe-festivalul-
international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-2785559.html 
 

 
 
 

Începe Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

 

 
Foto: Captură Antena 3 

 
Festivalul Internaţional de Teatru FESTin pe Bulevard își deschide porțile 

săptămâna viitoare, pe 12 octombrie. Teatrul Nottara ne invită la cea de-a șasea 
ediţie, care reuneşte spectacole din noua ţări, evenimente stradale, colocvii, 
lansări de carte şi expozitii foto. 
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Tema principală a festivalului din acest an este criza comunicării. Trăim în 
secolul comunicării și al comunicațiilor, dar suntem tot mai înstrăinați. Avem la 
îndemână cele mai moderne mijloace de negociere, dar preferăm să ne despărțim 
unii de alții prin SMS-uri. Fest(in) pe Bulevard şi-a propus să trateze acest subiect 
şi să dea posibilitatea spectatorilor să găsească soluţii la întrebări cât se poate de 
actuale. 

''Uităm să ne mai spunem cuvinte care să însemne cu adevărat ceva pentru 
noi şi dacă eşti spectator în sală, oamenii de pe scenă te inspiră în asemenea 
măsură încât când ieşi, tu simţi nevoia să îi spui celui de alături, ceva ce nu i-ai 
spune altfel'', a spus Andreea Marin, ambasador Fest(in) pe Bulevard. 

În perioada 12-21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde 34 de 
producţii scenice. 

 
 

Sursa: Antena 3 
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71. Ciocu-mic.RO 
din data de 06 Octombrie 2018 

http://ciocu-mic.ro/wordpress/?p=21238 
 

 
 

Festin la NOTTARA 

Prima zi 

Vineri, 12 octombrie 

ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Deschiderea Festivalului 

ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 

Molière | eréiloM, după Jean-Baptiste Molière și Mihail Bulgakov 

scenariul: Roman Feodori și Raluca Rădulescu (cu participarea Olgăi 
Topunova) 

traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu, 
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regia: Roman Feodori, 

scenografia: Olga Nikitina, 

coregrafia: Aleksandr Andriașkin, 

muzica originală: Cári Tibor, 

light-design: Taras Mihalevski, 

asistența de regie: Iulia Grigoriu, 

cu: Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani 
Popescu, Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabel Neamțu, 
Filip Ristovski, Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu 

Producție a Teatrului Nottara, București 

Spectacolul, semnat de regizorul rus Roman Feodori, creionează un portret inedit, 
original al lui Molière, dramaturgul a cărui celebritate a întrecut-o pe cea a 
Regelui Soare. O ocazie de a descoperi neașteptata modernitate a lui Molière. 

 

Sursa: ciocu-mic.ro 
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72. Ora de Sibiu  
din data de 03 Octombrie 2018 

https://www.oradesibiu.ro/2018/10/03/cele-mai-noi-productii-ale-
teatrului-gong-se-joaca-luna-aceasta-la-bucuresti/ 
 

 
 

Cele mai noi producții ale Teatrului „Gong” se joacă luna aceasta la 
București 

 
În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de 
producții, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: 
România, Franța, Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, 
Kazahstan. Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, 
directorul Teatrului Nottara, iar Teatrul „Gong” a fost invitat în cadrul secțiunii 
„criza comunicării” cu spectacolul „Visând glasuri” după un concept de Nicoleta 
Lefter (marți, 16 octombrie, ora 11:00, la Teatrul Țăndărică). 
 

 
Sursa: oradesibiu.ro 
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73. Click! 
din data de 06 Octombrie 2018 

https://www.click.ro/news/national/legenda-muzicii-grecesti-
vasilis-karras-pentru-prima-data-romania 

 

Hai la teatru! Începe Fest(in) pe Bulevard 

 
Molière se va juca vineri, 12 octombrie, de la ora 18.30, la Nottara 

  

În perioada 12-21 octombrie, are loc cea de-a şasea ediţie a Festivalului 
Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Vor fi 30 de producţii, grupate în 
mai multe secţiuni, la care participă artişti din nouă ţări: România, Franța, Polonia, 
Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. Festivalul mai 
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cuprinde evenimente stradale, lansări de carte, discuţii cu publicul şi multe alte 
surprize. Programul spectacolelor îl găsiţi pe -festinpebulevard.ro. 

 

 

Sursa: click.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206 

74. Evenimentul Zilei  
din data de 08 Octombrie 2018 

https://evz.ro/10-zile-de-festin-cultural-la-festin-pe-bulevard.html 

 

10 zile de festin cultural la Fest(in) pe Bulevard 

 
 

În perioada 12-21 octombrie 2018 va avea loc cea de-a VI-a ediție a 
Festivalului Internaţional de Teatru „Fest(in) pe Bulevard”. În acest an, 
tema principală este criza comunicării. Biletele s-au pus deja în vanzare, iar 
în funcție de categorie și locul de desfășurarea a spectacolului, prețurile încep 
de la 17 lei. Evenimentele vor avea loc la Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, 
Institutul Balassi și Librăria Cărturești-Verona. 
 
F est(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții, grupate în mai multe 
secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, Franța, Polonia, 
Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

Secțiunile festivalului 

● Criza comunicării este o secțiune competitivă, iar tema producțiilor este 
comunicarea. Spectacolul care deschide secțiunea este câștigătorul Premiului 
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Masca de Aur, „the_Marusya”, și propune un dialog inedit între cuvânt și 
mișcare, un exercițiu de descoperire de sine prin intermediul 
dansului. Printre cele 18 spectacole din „Criza comunicării”, va fi prezent și 
Molière, prin opera „Tartuffe”, care este o producție a Teatrului Maria 
Filotti din Brăila, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. Piesa este o satiră la 
adresa imposturii și falsității, o comedie despre cât de ușor ne putem crea 
falși idoli. „Tartuffe are puțin din realitatea politică, puțin din dualitatea 
religiozității, puțin din slăbiciunile umane, puțin din instinctul carnal, puțină 
intrigă, puțin egoism, puțină singurătate, puțină confuzie, puțină născocire… 
și toate sunt, de fapt, despre putere. Într-un fel sau altul, căutăm cu toții acest 
sentiment periculos, fie că pentru unii înseamnă lucruri materiale, iar pentru 
alții lucruri spirituale. „Tartuffuliți” suntem cu toții, că recunoaștem sau 
nu”, se arată în descrierea piesei. 

● Bulevardul Comediei este secțiunea cu spectacole de mare succes. Juriul va 
fi alcătuit din cinci membri aleși din public și va trebuie să aleagă un 
câștigător dintre: „Elefantul din cameră”, o producție a Teatrului Național 
Marin Sorescu, Craiova; „Despre olteni, cu dragoste”, o producție a 
Teatrului Nottara din București; „Comedia erorilor”, de William 
Shakespeare, o producție a Teatrului de Nord, Trupa Harag György, din 
Satu Mare și „Veselul humuleștean”, o producție a Teatrului de Revistă 
Ginta Latină din Chișinău, Republica Moldova. 

● Premiere în Fest(in) este secțiunea unde se vor prezenta șapte noi producții 
ale Teatrului Nottara. 

● Invitații speciali nu vor lipsi, care vor prezenta producții de bună calitate 
de la teatre partenere din Tulcea, Mureș, Arad, Suceava, Galați și Bulgaria. 

Pe parcursul festivalului se vor desfășura colocvii, spectacole-lectură pe texte 
adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte sau de teatru, expoziții de fotografie de teatru și 
aniversări ale unor personalități teatrale. 

Emoția din sala de teatru 

Andreea Marin (foto) va fi gazda evenimentului de deschidere și a Galei de 
Premiere. „Merg la teatru de când eram copil, bunicii mei din Capitală mă 
aduceau cu drag să descopăr povești și oameni frumoși care să mă inspire și 
mă bucur și astăzi, ca un copil, de emoția din sala de teatru”, a transmis 
Andreea Marin. 

 

de: Cătălina Iordache 
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75. Știri pe surse 
din data de 10 Octombrie 2018, ora 10:17 

https://www.stiripesurse.ro/bursa-de-spectacole-parte-a-
festivalului-international-de-teatru-fest-in-la-teatrele-nottara-si-
tandarica_1295424.html 
 

 
 

 
Bursă de spectacole, parte a Festivalului Internaţional de Teatru 

Fest(in), la Teatrele Nottara şi Ţăndărică 

 

  "Bursa de spectacole", parte a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard 2018, se desfăşoară miercuri şi joi la Bucureşti, când 24 de 
selecţioneri şi directori de festivaluri din străinătate vor putea viziona cele mai 
bune producţii ale Teatrelor Nottara şi Ţăndărică, informează news.ro. 
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  De asemenea, miercuri, 10 octombrie, între orele 13.00-16.00, la sediul 
UNATC vor avea loc conferinţa şi workshop-ul susţinute de Akihiro Yamamoto, 
actor al şcolii Noh Kanze şi director al Teatrului Noh Yamamoto. 

  Noh, teatrul clasic japonez cu o tradiţie de şapte secole, este cea mai veche 
formă de teatru de măşti care încă se joacă în forma sa originală, fără nicio 
întrerupere. Ca purtător al acestei moşteniri culturale intangibile, Yamamoto 
Akihiro consideră că teatrul Noh aparţine întregii lumi şi şi-a dedicat viaţa 
conservării şi diseminării artei. 

  În conferinţa pe care o va susţine Yamamoto Akihiro, se va vorbi despre 
natura şi istoria teatrului Noh, despre rolul său în Japonia şi în lume, precum şi 
despre responsabilitatea pe care o presupune activitatea unui actor Noh. 

  Conferinţa va fi urmată de un workshop, în cadrul căruia publicul va vedea 
o demonstraţie de elemente de expresie în limbajul Noh - mişcare, cântec, măşti 
şi costume. 

  Spectacolele care vor fi urmărite de selecţioneri sunt "Alcool", producţie a 
Teatrului Nottara, miercuri, de la ora 19.00; "Burlaci şi burlăciţe", programat la 
ora 21.00, iar la Teatrul Ţăndărică - "Omul de zăpadă", de la ora 10.00. Joi, la 
Teatrul Nottara - "Somnambulism", de la ora 20.00, iar la Teatrul Ţăndărică - 
"Scufiţa roşie" (ora 10.00) şi "Migranţii" (ora 18.00). 

 
 

de: George Traicu  
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76. Cotidianul.ro 
din data de 10 Octombrie 2018, ora 14:17 

https://www.cotidianul.ro/bursa-de-spectacole-la-nottara-si-
tandarica/ 
 

 
 

Bursă de spectacole, la Nottara și Țăndărică 
 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să 
anunțe începerea Bursei de spectacole, ca parte a Festivalului Internațional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard 2018. Astfel, în perioada 9 – 11 octombrie, 24 de 
selecționeri și directori de festivaluri din străinătate vor putea viziona cele mai 
bune producții ale Teatrului Nottara și ale Teatrului Țăndărică. 

Astăzi, 10 octombrie, de la ora 19.00, are loc spectacolul Alcool la 
Teatrul Nottara, Sala Mare, iar de la ora 21.00, la Sala Radio, are loc 
spectacolul Burlaci și burlăcițe. 
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Burlaci şi burlăciţe 

  Pentru joi, 11 octombrie, sunt programate la      
Teatrul Țăndărică spectacolele Scufița Roșie, de la ora 10.00, și Migraaaanții, 
de la ora 18.00, iar la Teatrul Nottara, Sala Studio, va avea loc 
spectacolul Somnambulism, de la ora 20.00. 

  

 
Somnambulism 

  De asemenea, miercuri, 10 octombrie, orele 13.00-16.00, la sediul UNATC 
vor avea loc conferința și workshop-ul ținute de Akihiro Yamamoto, actor al 
școlii Noh Kanze și director al Teatrului Noh Yamamoto.   

  Noh, teatrul clasic japonez cu o tradiție de șapte secole, este cea mai veche 
formă de teatru de măști care încă se joacă în forma sa originală, fără nici o 
întrerupere. Ca purtător al acestei moșteniri culturale intangibile, Yamamoto 
Akihiro consideră că teatrul Noh aparține întregii lumi și și-a dedicat viața 
conservării și diseminării artei. În conferința pe care o va susține domnul 
Yamamoto, se va vorbi despre natura și istoria teatrului Noh, despre rolul său în 
Japonia și în lume, precum și despre responsabilitatea pe care o presupune 
activitatea unui actor Noh. Conferința va fi urmată de un workshop, în cadrul 
căruia publicul va avea șansa  unică să vadă o demonstrație de elemente de 
expresie în limbajul Noh – mișcare, cîntec, măști și costume. 

 
 

de: Magdalena Popa Buluc  
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77. News.ro 
din data de 10 Octombrie 2018, ora 09:53 

https://www.news.ro/cultura-media/bursa-de-spectacole-la-
teatrele-nottara-si-tandarica-1922405310582018100918571803 
 

 
 

Bursă de spectacole, la Teatrele Nottara şi Ţăndărică 

 
"Alcool", de Mihai Măniuţiu 

"Bursa de spectacole", parte a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard 2018, se desfăşoară miercuri şi joi la Bucureşti, când 24 de 
selecţioneri şi directori de festivaluri din străinătate vor putea viziona cele mai 
bune producţii ale Teatrelor Nottara şi Ţăndărică. 
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  De asemenea, miercuri, 10 octombrie, între orele 13.00-16.00, la sediul 
UNATC vor avea loc conferinţa şi workshop-ul susţinute de Akihiro Yamamoto, 
actor al şcolii Noh Kanze şi director al Teatrului Noh Yamamoto. 

  Noh, teatrul clasic japonez cu o tradiţie de şapte secole, este cea mai veche 
formă de teatru de măşti care încă se joacă în forma sa originală, fără nicio 
întrerupere. Ca purtător al acestei moşteniri culturale intangibile, Yamamoto 
Akihiro consideră că teatrul Noh aparţine întregii lumi şi şi-a dedicat viaţa 
conservării şi diseminării artei. 

  În conferinţa pe care o va susţine Yamamoto Akihiro, se va vorbi despre 
natura şi istoria teatrului Noh, despre rolul său în Japonia şi în lume, precum şi 
despre responsabilitatea pe care o presupune activitatea unui actor Noh. 

  Conferinţa va fi urmată de un workshop, în cadrul căruia publicul va vedea 
o demonstraţie de elemente de expresie în limbajul Noh - mişcare, cântec, măşti 
şi costume.  

  Spectacolele care vor fi urmărite de selecţioneri sunt "Alcool", producţie a 
Teatrului Nottara, miercuri, de la ora 19.00; "Burlaci şi burlăciţe", programat la 
ora 21.00, iar la Teatrul Ţăndărică - "Omul de zăpadă", de la ora 10.00. Joi, la 
Teatrul Nottara - "Somnambulism", de la ora 20.00, iar la Teatrul Ţăndărică - 
"Scufiţa roşie" (ora 10.00) şi "Migranţii" (ora 18.00). 

 

de: Aura Marinescu  
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78. Facebook Andreea Marin  
din data de 09 Octombrie 2018 

https://www.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/posts/23333079
76696789 
 

 
 
	

	

Andreea Marin  
Sentimentul acela minunat cand, inainte de ridicarea cortinei si de intrarea 
spectatorilor in sala de teatru, reusesti sa ai cateva clipe de liniste deplina. De 70 
de ani, aceasta sala a Teatrului Nottara trezeste emotii profunde, nostalgie, 
inspiratie, motivatie, admiratie, aplauze bine meritate, bucurie, pur si simplu. 
Incepand din aceasta vineri, 12 octombrie, aici va fi gazduit Festivalul 
International de Teatru FEST(in) pe Bulevard, devenit traditie. Un bilet la teatru 
e un dar minunat, care aduce cu sine emotii si sentimente nebanuite. Daruieste-ti 
si daruieste-le celor dragi macar o seara la teatru pe timpul festivalului, intre 12 si 
21 octombrie, va fi un cadou de neuitat. Biletele sunt aici: new.nottara.ro. An de 
an, mii de oameni se bucura de zecile de reprezentatii de succes, cu trupe de teatru 
venite din tara sau de pe diverse continente, dar si de expozitii, colocvii, lansari si 
alte evenimente conexe organizate pe timpul festivalului. 
Bucuria de a vedea la noi acasa piese pe care nu le poti viziona decat cu aceasta 
ocazie e oferita de #festinpebulevard. Multumesc sponsorilor care sustin aceasta 
miscare teatrala, raspunzand pozitiv invitatiei mele: Automobile Bavaria 
Group (BMW este masina festivalului anul acesta), Negro 2000 Romania, Top 
Line Romania si Clinica Medicum , care ofera premii importante la Gala si sustin 
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desfasurarea festivalului. De asemenea, multumesc tuturor partenerilor teateului 
ce au raspuns pozitiv. Organizator: Primaria Capitalei, prin Teatrul Nottara . 
Succes, abia astept, voi fi gazda serii de deschidere si a Galei de premiere! 
 
 

Sursa: Facebook Andreea Marin  
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79. LiterNet  
din data de 10 Octombrie 2018 

https://agenda.liternet.ro/articol/23070/Comunicat-de-
presa/Programul-Festivalului-International-de-Teatru-FESTin-pe-
Bulevard-2018.html 
 

 
 
Programul Festivalului Internaţional de Teatru FEST(in) pe 

Bulevard, 2018 
 

 

Joi, 27 septembrie 2018 
 ora 17.00: prin Bucureşti, cu plecare de la Nottara 

#TRECĂTORUL# SPECTATOR (Eveniment stradal) 
conceptul şi regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu 
 
Vineri, 12 octombrie 2018 

 ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Deschiderea Festivalului 
 

 ora 18.30: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Molière | eréiloM, după Jean-Baptiste Molière şi Mihail Bulgakov 
scenariul: Roman Feodori şi Raluca Rădulescu (cu participarea Olgăi 
Topunova), 
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traducerea şi adaptarea: Raluca Rădulescu, regia: Roman Feodori, 
scenografia: Olga Nikitina, coregrafia: Aleksandr Andriaşkin, / muzica 
originală: Cári Tibor, light-design: Taras Mihalevski, / asistenţa de regie: Iulia 
Grigoriu, 
cu: Şerban Gomoi, Rareş Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, 
Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamţu, Filip Ristovski, 
Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu, Laura Vasiliu 
* spectacol în premieră 
Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 
Spectacolul, semnat de regizorul rus Roman Feodori, creionează un portret 
inedit, original al lui Molière, dramaturgul a cărui celebritate a întrecut-o pe cea 
a Regelui Soare. O ocazie de a descoperi neaşteptata modernitate a lui Molière. 
 
Sâmbătă, 13 octombrie 2018 

 ora 11.00: Librăria Cărtureşti-Verona 
Spectacol-lectură, concept şi coordonator proiect: Mihai Lungeanu 
 

 ora 16.00: în faţa Teatrului Nottara 
#TRECĂTORUL# SPECTATOR (Eveniment stradal) 
conceptul şi regia: Mihai Lungeanu, scenografia: Victor Diaconu 
 

 ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Tatăl de Florian Zeller, traducerea şi regia: Radu Iacoban 
scenografia: Tudor Prodan 
cu: Ovidiu Ghiniţă, Roxana Sabău, Andrei Elek, Iulia Dinu 
Producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 
Tatăl - un mister tragic-comic, o poveste de familie sobră şi realistă, o privire 
emoţională şi emoţionantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de 
demenţă, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele 
mentale. 
 

 ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
the_Marusya 
un spectacol de Aleksandr Andriaşkin, 
light-design: Ivan Estegneev, Natalia Kuzneţova, 
cu: Maria Sokolnikova 
durata: 1h 10 min 
Producţie a Companiei Dialog Dance, Kostroma, Rusia 
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Câştigător al Premiului Masca de Aur, the_Marusya propune un dialog inedit 
între cuvânt şi mişcare, un exerciţiu de descoperire de sine prin intermediul 
dansului. 
 

 ora 21.30: Teatrul Tăndărică, Sala Mare 
Blackout de Serena Marossi şi Luca Citron, 
regia, scenografia şi coregrafia: Serena Marossi, 
muzica originală: Marco Bonati, dansul: Luca Citron şi Federica Madeddu / 
video: Luca Citron, light design: Simone Moretti, 
cu: Federica Madeddu, Luca Citron 
durata: 1h 
Producţie a Smartlt Soc. Coop Impresa Sociale, Italia 
Un exerciţiu de imaginaţie - cum am mai relaţiona cu cel de lângă noi dacă, 
brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit parte 
integrantă din noi? 
 
Duminică, 14 octombrie 2018 

 ora 11.00: Librăria Cărtureşti-Verona 
Spectacol-lectură, concept şi coordonator proiect: Mihai Lungeanu 
 

 ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Sălii Horia Lovinescu 
Lansare de carte 
 

 ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Disputa de Pierre de Marivaux, traducerea: Doru Mareş, 
regia: Vlad Massaci, scenografia: Iuliana Vîlsan, 
coregrafia: Florin Fieroiu, muzica: Vlaicu Golcea, 
cu: Isabela Neamţu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, Cecilia Donat, 
Alex Mărgineanu, Cristina Juncu, Răzvan Bănică 
durata: 1h 20 min 
Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti şi a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 
Un spectacol despre descoperirea de sine şi despre complexitatea raportării la 
Celălalt, Disputareaduce în prim-plan necesitatea de a gândi şi judeca dincolo 
de clişee şi tipare, dincolo de ceea ce este, tradiţional, atribuit fiecărui sex. 
 

 ora 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 
Gardenia de Elżbieta Chowaniec, traducerea: Luiza Săvescu, 
regia: Zoltán Balázs, decorul: Constantin Ciubotariu, costumele: Andrada 
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Chiriac, 
cu: Antoaneta Zaharia, Paula Niculiţă, Simona Popescu, Mădălina Ciotea 
durata: 1h 15 min 
Producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti 
33 de ani - o vârstă simbolică, încărcată de semnificaţii, de la care pornesc 
poveştile celor patru personaje feminine din Gardenia, un spectacol despre 
destin şi despre cât de mult influenţează condiţiile exterioare, contextul familial, 
fundalul istoric traseul personal. 
 

 ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
În cădere liberă de Oleg Bogaev, traducerea: Elvira Rîmbu, 
regia: Alexandru Maftei, 
decorul: Andrada Chiriac, costumele: Brânduşa Ioan, muzica: Alexandru Suciu, 
mişcarea scenică: Arcadie Rusu, 
cu: Arcadie Rusu, Lucian Pavel, Vali Pena, Ciprian Chiricheş / Cristian 
Ioniţă, Adrian Văncică / Liviu Cheloiu, Bogdan Dumitrescu, Sorin Cociş, Ioana 
Calotă / Teodora Calagiu, Laura Anghel, Dana Voicu 
durata: 1h 30 min 
Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 
Uneori, fără să ne dăm seama, necunoscutul care ne apare în faţă este, de fapt, 
vocea propriei noastre conştiinţe, un semnal de trezire din amorţirea şi 
indeferenţa în care ne-am adâncit. 
 

 ora 21.30: Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 
Dragă doamnă profesoară de Ludmila Razumovskaia, traducerea: Lia Crişan, 
Tudor Steriade, 
regia: Andrei Măjeri, 
scenografia: Irina Chirilă, coregrafia: Raul Hotcaş, 
cu: Inna Andriucă, Denisa Blag, Eduard Trifa, Andrei Dinu, Eduard Bîndiu 
durata: 1h 25 min 
Producţie a Teatrului Municipal, Baia Mare 
Un clasic conflict bine-rău reflectat în relaţia profesor-elev, un joc de putere 
mental, în care graniţa dintre adevăr şi minciună se disipează. 
 
Luni, 15 octombrie 2018 

 ora 11.00: Librăria Cărtureşti-Verona 
Spectacol-lectură, concept şi coordonator proiect: Mihai Lungeanu 
 



 220 

 ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 
Visătorul, dramatizare de Antoaneta Zaharia, după Ian McEwan, traducerea: 
Dana Crăciun, 
spectacol-concert de Ada Milea, 
scenografia: Alina Herescu, desenele şi animaţia: Paul Mureşan, 
cu: Emanuel Becheru, Corina Grigoraş, Nora Covali, Rareş Pîrlog, Gina Gulai, 
Maria Hibovski, Cătălina Ieşanu, Cătălina Bălălău, Andrei Merchea Zapotoţki, 
Dragoş Ionescu, Valentin Florea 
durata: 1h 
Producţie a Teatrului Tineretului, Piatra Neamţ 
Un spectacol despre necesitatea de a da frâu liber 
imaginaţiei, Visătorul reaminteşte că există mereu în noi capacitatea de visa, de 
a ne asculta copilul din noi, de a citi realitatea dincolo de ceea ce ne oferă 
aceasta la prima vedere. 
 

 ora 19.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 
Elefantul din cameră de Sarah Ruhl 
regia şi traducerea: Dragoș Alexandru Mușoiu, decorul: Andreea Simona 
Negrilă, costumele: Elena Gheorghe, muzica: Tibor Cári, 
cu: Cerasela Iosifescu, Claudiu Bleonţ, Iulia Lazăr, Vlad Udrescu, Angel 
Rababoc, Ramona Drăgulescu, Alina Mangra 
durata: 2h 40 min (cu pauză) 
Producţie a Teatrului Naţional Marin Sorescu, Craiova 
Un spectacol îndrăzneţ, ironic, inteligent despre tabuurile din jurul 
sexualităţii, Elefantul din cameră este o comedie spumoasă care tratează 
tabuurile cu umor şi deschidere. 
 

 ora 19.30: Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 
Carmen, după Prosper Mérimée, 
regia şi adaptarea: Suren Shahverdyan, scenografia: Mc Ranin, coregrafia: Hugo 
Wolff, 
cu: Bianca Pintea, Liviu Cheloiu, Andreea Tănase, Andrada Fuscaş, Iulia 
Verdeş, Radu Câmpean, Daniel Nuţă, Mario Garcia, Radu Ilicea 
durata: 1h 
Producţie a Teatrului Tony Bulandra, Târgovişte 
O poveste despre puterile nebănuite pe care ţi oferă 
dragostea, Carmen vorbeşte, pasional şi furtunos, despre barierele care se pot 
depăşi în numele iubirii, dar şi despre eternul conflict dintre impulsul de a 
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supune şi nevoia de libertate. 
 

 ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
86, creaţie colectivă coordonată de Farhat Mildalali 
regia şi scenografia: Farhat Mildalali, coregrafia: Shyryn Mustafina, 
muzica originală: Rahat Terezhan, acompaniament muzical: Nurbol Askarov, 
cu: Raziev Asylkhan, Karimov Adilzhan, Oserbaeva Madina, Kasym Aybol, 
Adikenov Duman, Khasanova Madina, Torejan Rahat, Kurmasheva Aisulu, 
Tulegenov Amangeldy, Saullet Balgyn, Kabyl Ulan, Alot Gulmira, Zhaksylyk 
Islam 
durata: 50 min 
Producţie a Companiei StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan 
Un spectacol despre evenimentele dramatice din timpul protestelor din 
decembrie 1986 din Alma-Alta, 86 este o docudramă prin care istoria mare se 
reflectă în istoria mică. 
 

 ora 21.30: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
Praf de stele de Norm Foster, traducerea: Claudia Motea, 
regia: Lucian Sabados, scenografia: Vladimir Turturica, coregrafia: Ioana 
Marchidan, 
cu: Alexandru Jitea, Luminiţa Erga, Diana Roman, Ada Navrot 
Durata: 1h 50 min 
Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 
Trei poveşti de viaţă topite în singurătatea marelui oraş şi o nevoie imensă de 
comunicare cu celălalt, de înţelegere a sufletului celui de lângă tine. 
 
Marţi, 16 octombrie 2018 

 ora 11.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 
Visând glasuri, cu texte de Ted Hughes şi Lavinia Branişte 
regia: Nicoleta Lefter, animaţia şi grafica: Paul Mureşan, 
compoziţia muzicală: Claudiu Urse, 
cu: Claudia Stühler, Raluca Maria Şerbu, Emanuel Furdui, Claudiu Urse, 
Nicoleta Lefter / Paul Bondane 
durata: 40 min 
Producţie a Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG, Sibiu 
Un spectacol unic în România, în care copii cu deficienţe de auz participă în 
actul artistic, făcând ca gestul să capete semnificaţii mai profunde, iar povestea 
să fie mai încărcată de emoţie. 
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 ora 12.30 şi 20.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 

Ilegitim, adaptarea scenică: Adrian Sitaru, 
după un text de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, 
traducerea în limba maghiară: Andor Horváth, 
regia: Adrian Sitaru, scenografia: Carmencita Brojboiu, 
cu: Miklós Bács, Ferenc Sinkó, Anikó Pethö, András Buzási, Tímea Jerovszki / 
Éva Imre, Andrea Kali / Tekla Tordai, Enikö Györgyjakab, Csaba Marosán 
durata: 1h 30 min 
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 
Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţei şi al 
complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? 
 

 ora 18.00: Institutul Balassi 
Spectacol-lectură, concept şi coordonator proiect: Alexandru Mâzgăreanu 
 

 ora 18.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
Despre olteni, cu dragoste, după La Lilieci de Marin Sorescu 
scenariul şi regia: Constantin Fugaşin, scenografia: Luana Drăgoiescu, 
ilustraţia muzicală (folclor românesc): Ilie Vorvoreanu, 
cu: Ion Haiduc, Ada Navrot, Daniela Minoiu, Ion Grosu, Sorin Cociş, Dani 
Popescu, Alexandra Aga / Mihaela Subţirică, Dan Alexandru Năstase, Gigi 
Iordache, Eduard Cârlan, Alexandru Mike Gheorghiu, Raluca Tiţa, Eduard 
Epure 
durata: 1h 40 min 
Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 
Despre olteni, cu dragoste este un spectacol care are darul de a aduce relaxare, 
de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-una aşezată şi să îşi aducă 
aminte de părinţi, de bunici, de copilărie. 
 

 ora 19.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 
3 Surori, după A.P. Cehov, traducerea şi adaptarea: Raluca Rădulescu, 
regia: Catinca Drăgănescu, 
scenografia: Andreea Simona Negrilă, coregrafia: Simona Deaconescu, Mariana 
Gavriciuc, 
cu: Cosmin Panaite, Delu Lucaci, Cristina Florea, Diana Lazăr, Clara Popadiuc, 
Sergiu Moraru, Cătălin Ştefan Mîndru, Horia Butnaru, Alexandru Marin, 
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Sebastian Bădărău 
Durata: 2h 45 min (cu pauză) 
Producţie a Asociaţiei Punctart, Bucureşti şi a Teatrului Municipal Matei 
Vişniec, Suceava 
O poveste clasică despre nevoia de iubire şi despre căutarea fericirii, în 
încercarea disperată de desprindere de un trecut tern, spusă dintr-o perspectivă 
modernă, în care sunt integrate noile tehnologii. 
 

 ora 19.45: Teatrul Nottara, în foaierul Salii Horia Lovinescu 
Lansare de carte 
 

 ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant de Anthony Neilson, 
traducerea şi regia: Dragoş Alexandru Muşoiu, scenografia: Andreea Simona 
Negrilă, muzica: Eugen Dan Drăgoi 
cu: Cristian Gheorghe, Oana Mogoş, IonuţMoldoveanu, Vlad Volf 
durata: 1h 50 min 
Producţie a Teatrului Fani Tardini, Galaţi 
În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, puterea 
de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde încrederea 
în fantezie se stinge. 
 
Miercuri, 17 octombrie 2018 

 ora 18.00: Institutul Balassi 
Spectacol-lectură, concept şi coordonator proiect: Alexandru Mâzgăreanu 
 

 ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Salii Horia Lovinescu 
Lansare de carte 
 

 ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Balul sinucigaşilor, creaţie colectivă (trupa Splendid: Josiane Balasko, Marie-
Anne Chazel, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermittt şi Bruno 
Moynot), 
traducerea şi regia: Iulian Furtună, scenografia: Ioana Pashca, 
muzica: Bobo Burlăcianu şi Bogdan Marinescu, coregrafia: Mălina Andrei, 
consultant magie: Andrei Teaşcă 
cu: Şerban Gomoi, Laura Vasiliu, Mihai Marinescu, Ioana Calotă, Răzvan 
Bănică / Dan Clucinschi, Alexandru Mike Gheorghiu, Filip Ristovski 
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durata: 2h 20 min 
Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 
O comedie spumoasă, cu elemente de magie, Balul sinucigaşilor îl invită pe 
spectator într-uncarusel de situaţii neprevăzute, care îl vor ţine cu sufletul la 
gură. 
 

 ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 
Tartuffe de Molière, traducerea: Doru Mareş, 
regia şi versiunea scenică: Alexandru Mâzgăreanu, 
decorul: Andrada Chiriac, costumele: Alexandra Mâzgăreanu, muzica: 
Alexandru Dan Suciu, 
cu: Emilian Oprea, Valentin Terente, Andreea Vasile, Corina Borş, Liviu 
Pintileasa, Narcisa Novac, Adrian Ştefan, Emilia Mocanu, Vlad Galer 
durata: 1h 45 min 
Producţie a Teatrului Maria Filotti, Brăila 
O satiră la adresa imposturii şi falsităţii, Tartuffe-ul lui Alexandru Mâzgăreanu 
este o comedie dulce-amară despre cât de uşor ne putem crea falşi idoli şi despre 
imposibilitatea, uneori, de a mai primi a doua şansă. 
 

 ora 18.30: Teatrul Odeon, Sala Studio 
Regina frumuseţii din Leenane de Martin McDonagh, traducerea: Cristi Juncu, 
regia, scenografia şi ilustraţia muzicală: Vlad Cristache, 
cu: Liliana Ghiţă, Irina Naum, Ştefan Mihai, Cristi Naum 
durata: 1h 30 min 
Producţie a Teatrului Jean Bart, Tulcea 
Într-un oraş în care nu se întâmplă niciodată nimic, oamenii îşi urmează visurile, 
iubesc, suferă, se ridică şi continuă să spere că destinul le-a rezervat ceva mai 
bun. 
 

 ora 21.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
Thailanda de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara 
traducerea: Claudiu Sfirschi-Lăudat, regia: Alexandru Jitea, 
decorul: Ştefan Caragiu, costumele: Liliana Cenean, 
cu: Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş, Cristina Stoica Ivanciuc 
durata: 1h 40 min 
Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 
O dramă în cheie comică, despre trei femei în pragul unei crize de nervi, visând 
la o călătorie ce le va schimba viaţa, într-un moment în care desprinderea de 
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trecut se dovedeşte dificilă. 
 
Joi, 18 octombrie 2018 

 ora 18.00: Teatrul Nottara, în foaierul Salii Horia Lovinescu 
Lansare de carte 
 

 ora 18.15: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Zbor de Olga Muhina 
regia: prof. Vazkresia Vihrova, scenografia: Zarkov Uzunov, 
coregrafia: Rosen Mihailov, 
cu: Teodor Sofroniev, Georgi Grozev, Emona Ilieva, Veneta Ivanova, Viktor 
Ganchev, Krasen Handziev, Stefani Ivaylo, Milena Milcheva 
durata: 1h 30 min 
Producţie a Teatrului Dramatic şi de Păpuşi, Vraţa, Bulgaria 
Povestea a şase angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret 
BCH, a unei fete proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a 
participat la războiul din Afganistan - toate aceste destine îşi găsesc numitorul 
comun în salvarea venită din dragoste. 
 

 ora 18.00: Teatrul Odeon, Sala Mare 
Comedia erorilor de William Shakespeare 
regia: Bocsárdi László, decorul: Bartha József, 
costumele: Kiss Zsuzsanna, muzica originală: Benedek Zsolt, 
cu: Kovács Nikolett, Rappert-Vencz Gábor, Diószegi Attila, Nagy Csongor 
Zsolt, Orbán Zsolt, Bodea Tibor, Bessenyei István, Nagy Orbán, Frumen Gergő, 
Varga Sándor, Nagy Tamás, Méhes Kati, Moldován Blanka, Budizsa Evelyn, 
Keresztes Ágnes, Ferenczik György Balogh, Géza Budai, József Peleş 
durata: 2h 40 min (cu pauză) 
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Producţie a Teatrului de Nord, Trupa Harag György, Satu Mare 
Comedia şi tragedia sunt două feţe ale aceleiaşi monede - tu alegi cum vrei să îţi 
vezi viaţa, iar dacă reuşeşti să te detaşezi puţin, îţi vei da seama că micile drame 
nu sunt decât zbateri inutile. 
 

 ora 18.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 
Scufiţa roşie, scenariul: Felix Alexa, după Charles Perrault şi Fraţii Grimm, 
regia: Felix Alexa, scenografia: Marian Sandu, muzica: Alexei Ţurcan, 
cu: Olga Bela, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu, Daniel Stanciu, Adrian 
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Lefter, 
Dan Codreanu, Ana-Maria Bălescu 
durata: 50 min (fără pauză) 
Producţie a Teatrului Tăndărică, Bucureşti 
O poveste clasică spusă prin mijloacele teatrului de animaţie, Scufiţa roşie a 
secolului nostru ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtaţi 
de imaginaţie. 
 

 ora 20.30: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
Ce zile frumoase!, după Samuel Beckett 
traducerea: Anca Măniuţiu, 
regia: Radu Olăreanu, scenografia: Măriuca Ignat, 
vorbirea scenică: Cristinela Olăreanu, video design-ul: Ovidiu Rusu, 
cu: Cătălina Mihăilă, Rareş Porca 
durata: 1h 10 min 
Producţie a Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureş 
Ce zile frumoase! aminteşte despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă 
dezamăgirile şi neîmplinirile şi de a vedea în ziua de mâine o nouă şansă la 
iubire. 
 

 ora 21.00: Teatrul Odeon, Sala Studio 
Room for Revolution (Camera Revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, 
conceptul şi coregrafia: Isidora Stanišić, scenografia: Ljubomir Radivojević, 
muzica: Darja Ianošević, 
cu: Ana Ignjatović Zagorac, Nataša Gvozdenović, Boris Vidakovic, Tamara 
Pjević, Miona Petrović, Jakša Filipovac, Nikola Živanović 
durata: 1h 
Producţie a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia 
Spectacolul de dans contemporan Camera Revoluţiei examinează posibilitatea 
unei reformări interioare, morale, personale şi raţionale a individului influenţat 
de ideologia narcisistă a epocii new age, dar şi a unei reformări a ordinii sociale. 
 
Vineri, 19 octombrie 2018 

 ora 18.00: Institutul Balassi 
Spectacol-lectură, concept şi coordonator proiect: Alexandru Mâzgăreanu 
 

 ora 18.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 
EXIT de Arpad Schilling şi Annamaria Lang, traducerea: Notaris Ludovic, 
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regia: Schilling Árpád, 
cu: Balázs Attila, Bandi András Zsolt, Csata Zsolt, Éder Enikő, Mátrai Lukács 
Sándor, Tokai Andrea, Vass Richárd, Andrei Elek, Carmen Vlaga-
Bogdan, Ninoslav Đorđević, Branislav Jerković, Dragana Šuša 
durata: 1h 40 min (fără pauză) 
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
Producţie a Teatrului Maghiar Csiky Gergely, Timişoara, Teatrului Clasic Ioan 
Slavici, Arad, Teatrului Naţional, Sombor, Serbia 
Într-o epocă în care imigraţia a devenit un subiect sensibil, Exit vorbeşte despre 
speranţele, temerile, aşteptările celor din Est care speră la un viitor mai bun în 
Vest. 
 

 ora 18.45: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Veselul humuleştean de Tudor Ţărnă 
Producţie a Teatrului de Revistă Ginta latină, Chişinău, Republica Moldova 
Regizorul Tudor Ţărnă a scris scenariul spectacolului Veselul humuleştean pe 
baza capodoperei lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie, şi l-a dedicat, în 2017, 
jubileului de 180 ani de la naşterea marelui povestitor. Şi, pentru că povestirile 
lui Creangă, au o ritmică specială, scenaristul a preluat-o într-un spectacol în 
care incredibilele întâmplări ale copilăriei se desfăşoară într-uncontinuum 
muzical. Vă aşteptăm la o poveste teatrală, ce reuneşte umorul hâtru al operei 
clasice, cu atracţia muzicii şi a dansului, într-un spectacol plin de vervă, Veselul 
humuleştean. 
 

 ora 20.00: Teatrul Excelsior, Sala Mare 
PRIV, textul şi dramaturgia: Anka Herbut, regia şi coregrafia: Iza Szostak, 
video: Karolina Mełnicka, Stachu Szumski, muzica: Kuba Słomkowski, 
light-design: Michał Głaszczka, 
creatori şi performeri: Kamila Banasiak, Magda Jędra, Tatiana Kamieniecka, 
Maciej Hązła, Jan Niemczyk, Dominik Rybiałek 
durata: 1h 45 min 
Producţie a Teatrului Aleksander Fredro, Gniezno, Polonia 
Un spectacol despre intimitate într-o epocă în care totul pare a fi 
public, Priv analizează felul în care tehnologia influenţează relaţiile, 
comunicarea cu ceilalţi, raportarea la propriul corp, gestionarea emoţiilor. 
 

 ora 22.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
LIFT- BOYSWILLBEBOYS, coregrafia şi muzica: Ferenc Fehér, 
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cu: Deák Zoltán, Szekrényes László, Veres Nagy Attila 
Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 
durata: 45 min 
Producţie Studio M, Sfântu Gheorghe 
Într-un spaţiu închis, claustrant, al birourilor în care oamenii devin robotizaţi, 
singurul loc, paradoxal, în care reuşesc să fie ei înşişi şi să comunice sincer, 
dincolo de măştile pe care şi le pun zilnic, este liftul. 
 
Sâmbătă, 20 octombrie 2018 

 ora 18.00: Teatrul Ţăndărică, Sala Mare 
Qui suis je? (Cine sunt eu?) de Thomas Gornet 
regia: Yann Dacosta, scenografia: Grégoire Faucheux, 
cu: CômeThieulin, Théo Costa-Marini, Manon Thorel 
durata: 1h 
Producţie a Companiei Le Chat Foin, Rouen, Franţa 
Un spectacol despre căutarea identităţii sexuale şi despre înţelegerea şi 
acceptarea propriului sine într-o lume care se grăbeşte să te catalogheze "ciudat" 
atunci când nu te încadrezi într-un tipar al "normalităţii". 
 

 ora 19.00: Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Asta-i ciudat! (Păguboşii) de Eugen Rotaru 
regia: Diana Lupescu, muzica: Laurenţiu Profeta, scenografia: Luana 
Drăgoiescu, 
coregrafia: Roxana Colceag, muzica live: Alexandru Prică, Vlad Gălăţianu, 
aranjamentul instrumental: Radu Mihalache, 
cu: Mihai Marinescu, Alexandru Mike Gheorghiu, Dan Clucinschi, Alexandru 
Prică, Ioana Calotă, Daniela Minoiu, Roxana Colceag, Vlad Gălăţianu, Vlad 
Trifaş, Şerban Gomoi 
durata: 2h 10 min (cu pauză) 
Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 
Un musical plin de culoare despre viaţa celor aflaţi la marginea societăţii, despre 
"păguboşii" cu inimă mare, ce se dovedesc mai oneşti şi mai buni decât cei care 
îi conduc. 
 

 ora 20.00: Teatrul Nottara, Sala George Constantin 
Hamlet ȋn sos picant de Aldo Nicolaj, traducerea: Carmen Velcu, 
regia: Alexandru Jitea, scenografia: Liliana Cenean, 
cu: Gabriel Răuţă, Isabela Neamţu, Anca Dinicu / Oana Carmaciu, Vlad Bălan, 
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Bogdan Costea, Luminiţa Erga, Răzvan Bănică, Filip Ristovski, Rareş Andrici, 
Adrian Edu, Corina Dragomir 
durata: 2h 
Producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti 
Bine-cunoscuta tragedie shakespeariană se mută în bucătărie... Povestea 
lui Hamlet este spusă din perspectiva bucătarilor şi a servitorilor, cu o distanţare 
ironică faţă de marile întrebări existenţiale din piesa originală. 
 
Duminică, 21 octombrie 2018 

 ora 19.00 - Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu 
Gala Premiilor FEST(in) 2018, regia: Alexandru Mâzgăreanu 
Gazdă: Andreea Marin. 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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80. Curierul Național 
din data de 10 Octombrie 2018 

https://www.curierulnational.ro/calendar-25/ 
 

 
 
Calendar 
 
Astăzi 
 
La Teatrul Nottara – sala George Constantin, de la ora 21.00, piesa ”Burlaci şi 
burlăciţe”. Distribuție: Vlad Gălăţianu, Daniela Minoiu, Alexandru Mike 
Gheorghiu, Corina Dragomir, Sebastian Ghiţă. Regie: Alessandra Giuntini. 
Scenografie: Ştefan Caragiu, Alessandra Giuntini, Mihaela Popescu. Prețul 
biletelor: 34,56 lei, 17,28 lei. Durată: 1h 30m. 
 
 
Mâine 
 
La Teatrul Nottara – sala George Constantin, de la ora 20.00, piesa 
”Somnambulism”. Distribuție: Ion Grosu, Crenguța Hariton, Karl Baker, Sorin 
Cociș, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea. Regie: Alexandru Mâzgăreanu. 
Scenografie: Rodica Știrbu. Durată: 1h 40m. 

Sursa: Curierul Național 
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81. Monitorul de Suceava  
din data de 10 Octombrie 2018 

https://www.monitorulsv.ro/tipareste/Actorii-teatrului-sucevean-
prezenti-cu-spectacole-la-Iasi-Bucuresti-si-Sf-Gheorghe-256432 
 

 
 

Actorii teatrului sucevean, prezenți cu spectacole la Iași, București și Sf. 
Gheorghe 

 

București, 15 -17 octombrie, participare la FEST(in) pe Bulevard, festival 
internațional de teatru organizat de Primăria Capitalei, și Teatrul Nottara - 16 
octombrie, ora 19:00 – 3 Surori, de A. Cehov, regia Catinca Drăgănescu, o 
producție Asociația Punctart și TMMVS (spectacol susținut în Sala mare a 
Teatrului ODEON). 

 

 

Sursa: Monitorul de Suceava 
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82. Casamea.ro 
din data de 10 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati//bursa-de-spectacole--la-nottara-
si-tandarica-20087 
 

 
 

Bursă de spectacole, la Nottara și Țăndărică 

 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
începerea Bursei de spectacole, ca parte a Festivalului Internațional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard 2018. Astfel, în perioada 9 - 11 octombrie, 24 de 
selecționeri și directori de festivaluri din străinătate vor putea viziona cele mai 
bune producții ale Teatrului Nottara și ale Teatrului Țăndărică. 

Teatrul Nottara 

Marți, 9 octombrie, Sala Studio, ora 21.00: Iarna 
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Miercuri, 10 octombrie, Sala Mare, ora 19.00: Alcool 

                                   Sala Studio. ora 21.00: Burlaci și burlăcițe 

Joi, 11 octombrie, Sala Studio, ora 20.00: Somnambulism 

  

Teatrul Țӑndӑricӑ 

Marți, 9 octombrie, ora 11.00: Oblio; ora 19.00: Adunarea păsărilor  

Miercuri, 10 octombrie, ora 10.00: Omul de zăpadă 

Joi, 11 octombrie, ora 10.00: Scufița roșie; ora 18.00: Migranții 

De asemenea, miercuri, 10 octombrie, orele 13.00-16.00, la sediul UNATC vor 
avea loc conferința și workshop-ul ținute de Akihiro Yamamoto, actor al școlii 
Noh Kanze și director al Teatrului Noh Yamamoto. Noh, teatrul clasic japonez cu 
o tradiție de șapte secole, este cea mai veche formă de teatru de măști care încă se 
joacă în forma sa originală, fără nici o întrerupere. Ca purtător al acestei moșteniri 
culturale intangibile, Yamamoto Akihiro consideră că teatrul Noh aparține întregii 
lumi și și-a dedicat viața conservării și diseminării artei. În conferința pe care o 
va susține domnul Yamamoto, se va vorbi despre natura și istoria teatrului Noh, 
despre rolul său în Japonia și în lume, precum și despre responsabilitatea pe care 
o presupune activitatea unui actor Noh. Conferința va fi urmată de un workshop, 
în cadrul căruia publicul va avea șansa unică să vadă o demonstrație de elemente 
de expresie în limbajul Noh – mișcare, cîntec, măști și costume.  

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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83. Academia Cațavencu  
din data de 10 Octombrie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/bursa-de-spectacole--
la-nottara-si-tandarica-41226 
 

 

Bursă de spectacole, la Nottara și Țăndărică 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
începerea Bursei de spectacole, ca parte a Festivalului Internațional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard 2018. Astfel, în perioada 9 - 11 octombrie, 24 de 
selecționeri și directori de festivaluri din străinătate vor putea viziona cele mai 
bune producții ale Teatrului Nottara și ale Teatrului Țăndărică. 

Teatrul Nottara 

Marți, 9 octombrie, Sala Studio, ora 21.00: Iarna 
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Miercuri, 10 octombrie, Sala Mare, ora 19.00: Alcool 

                                   Sala Studio. ora 21.00: Burlaci și burlăcițe 

Joi, 11 octombrie, Sala Studio, ora 20.00: Somnambulism 

  

Teatrul Țӑndӑricӑ 

Marți, 9 octombrie, ora 11.00: Oblio; ora 19.00: Adunarea păsărilor  

Miercuri, 10 octombrie, ora 10.00: Omul de zăpadă 

Joi, 11 octombrie, ora 10.00: Scufița roșie; ora 18.00: Migranții 

De asemenea, miercuri, 10 octombrie, orele 13.00-16.00, la sediul UNATC vor 
avea loc conferința și workshop-ul ținute de Akihiro Yamamoto, actor al școlii 
Noh Kanze și director al Teatrului Noh Yamamoto. Noh, teatrul clasic japonez cu 
o tradiție de șapte secole, este cea mai veche formă de teatru de măști care încă se 
joacă în forma sa originală, fără nici o întrerupere. Ca purtător al acestei moșteniri 
culturale intangibile, Yamamoto Akihiro consideră că teatrul Noh aparține întregii 
lumi și și-a dedicat viața conservării și diseminării artei. În conferința pe care o 
va susține domnul Yamamoto, se va vorbi despre natura și istoria teatrului Noh, 
despre rolul său în Japonia și în lume, precum și despre responsabilitatea pe care 
o presupune activitatea unui actor Noh. Conferința va fi urmată de un workshop, 
în cadrul căruia publicul va avea șansa unică să vadă o demonstrație de elemente 
de expresie în limbajul Noh – mișcare, cîntec, măști și costume.  

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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84. Infoziare  
din data de 11 Octombrie 2018 

http://www.infoziare.ro/stire/19157668/Bursă+de+spectacole+la+
Nottara+și+Țăndărică 

 

Bursă de spectacole, la Nottara și Țăndărică 
 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să 
anunțe începerea Bursei de spectacole, ca parte a Festivalului Internațional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard 2018. Astfel, în perioada 9 – 11 octombrie, 24 de 
selecționeri și directori de festivaluri din străinătate vor putea viziona cele mai 
bune producții ale Teatrului Nottara și ale Teatrului Țăndărică. 

Astăzi, 10 octombrie, de la ora 19.00, are loc spectacolul Alcool la 
Teatrul Nottara, Sala Mare, iar de la ora 21.00, la Sala Radio, are loc 
spectacolul Burlaci și burlăcițe. 
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Burlaci şi burlăciţe 

  Pentru joi, 11 octombrie, sunt programate la      
Teatrul Țăndărică spectacolele Scufița Roșie, de la ora 10.00, și Migraaaanții, 
de la ora 18.00, iar la Teatrul Nottara, Sala Studio, va avea loc 
spectacolul Somnambulism, de la ora 20.00. 

  

 
Somnambulism 

  De asemenea, miercuri, 10 octombrie, orele 13.00-16.00, la sediul UNATC 
vor avea loc conferința și workshop-ul ținute de Akihiro Yamamoto, actor al 
școlii Noh Kanze și director al Teatrului Noh Yamamoto.   

  Noh, teatrul clasic japonez cu o tradiție de șapte secole, este cea mai veche 
formă de teatru de măști care încă se joacă în forma sa originală, fără nici o 
întrerupere. Ca purtător al acestei moșteniri culturale intangibile, Yamamoto 
Akihiro consideră că teatrul Noh aparține întregii lumi și și-a dedicat viața 
conservării și diseminării artei. În conferința pe care o va susține domnul 
Yamamoto, se va vorbi despre natura și istoria teatrului Noh, despre rolul său în 
Japonia și în lume, precum și despre responsabilitatea pe care o presupune 
activitatea unui actor Noh. Conferința va fi urmată de un workshop, în cadrul 
căruia publicul va avea șansa  unică să vadă o demonstrație de elemente de 
expresie în limbajul Noh – mișcare, cîntec, măști și costume. 

 

Sursa: Cotidianul.ro 
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85. România Liberă 
din data de 10 Octombrie 2018, ora 10:46 

https://romanialibera.ro/cultura/bursa-de-spectacole-la-nottara-si-
tandarica-755996 
 

 
 

Bursă de spectacole, la Nottara și Țăndărică 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
începerea Bursei de spectacole, ca parte a Festivalului Internațional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard 2018. Astfel, în perioada 9 - 11 octombrie, 24 de 
selecționeri și directori de festivaluri din străinătate vor putea viziona cele mai 
bune producții ale Teatrului Nottara și ale Teatrului Țăndărică. 

Teatrul Nottara 

Marți, 9 octombrie, Sala Studio, ora 21.00: Iarna 

Miercuri, 10 octombrie, Sala Mare, ora 19.00: Alcool 
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                                   Sala Studio. ora 21.00: Burlaci și burlăcițe 

Joi, 11 octombrie, Sala Studio, ora 20.00: Somnambulism 

  

Teatrul Țӑndӑricӑ 

Marți, 9 octombrie, ora 11.00: Oblio; ora 19.00: Adunarea păsărilor  

Miercuri, 10 octombrie, ora 10.00: Omul de zăpadă 

Joi, 11 octombrie, ora 10.00: Scufița roșie; ora 18.00: Migranții 

De asemenea, miercuri, 10 octombrie, orele 13.00-16.00, la sediul UNATC vor 
avea loc conferința și workshop-ul ținute de Akihiro Yamamoto, actor al școlii 
Noh Kanze și director al Teatrului Noh Yamamoto. Noh, teatrul clasic japonez cu 
o tradiție de șapte secole, este cea mai veche formă de teatru de măști care încă se 
joacă în forma sa originală, fără nici o întrerupere. Ca purtător al acestei moșteniri 
culturale intangibile, Yamamoto Akihiro consideră că teatrul Noh aparține întregii 
lumi și și-a dedicat viața conservării și diseminării artei. În conferința pe care o 
va susține domnul Yamamoto, se va vorbi despre natura și istoria teatrului Noh, 
despre rolul său în Japonia și în lume, precum și despre responsabilitatea pe care 
o presupune activitatea unui actor Noh. Conferința va fi urmată de un workshop, 
în cadrul căruia publicul va avea șansa unică să vadă o demonstrație de elemente 
de expresie în limbajul Noh – mișcare, cîntec, măști și costume.  

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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86. Bebelu.ro 
din data de 11 Octombrie 2018 

http://www.bebelu.ro/bursa-de-spectacole-la-nottara-si-
tandarica.html 

 

 

Bursă de spectacole, la Nottara și Țăndărică 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
începerea Bursei de spectacole, ca parte a Festivalului Internațional de Teatru 
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Fest(in) pe Bulevard 2018. Astfel, în perioada 9 – 11 octombrie, 24 de 
selecționeri și directori de festivaluri din străinătate vor putea viziona cele mai 
bune producții ale Teatrului Nottara și ale Teatrului Țăndărică. 

Teatrul Nottara 

Marți, 9 octombrie, Sala Studio, ora 21.00: Iarna 

Miercuri, 10 octombrie, Sala Mare, ora 19.00: Alcool 

                                   Sala Studio. ora 21.00: Burlaci și burlăcițe 

Joi, 11 octombrie, Sala Studio, ora 20.00: Somnambulism 

Teatrul Țӑndӑricӑ 

Marți, 9 octombrie, ora 11.00: Oblio; ora 19.00: Adunarea păsărilor  

Miercuri, 10 octombrie, ora 10.00: Omul de zăpadă 

Joi, 11 octombrie, ora 10.00: Scufița roșie; ora 18.00: Migranții 

De asemenea, miercuri, 10 octombrie, orele 13.00-16.00, la sediul UNATC vor 
avea loc conferința și workshop-ul ținute de Akihiro Yamamoto, actor al școlii 
Noh Kanze și director al Teatrului Noh Yamamoto. Noh, teatrul clasic japonez cu 
o tradiție de șapte secole, este cea mai veche formă de teatru de măști care încă se 
joacă în forma sa originală, fără nici o întrerupere. Ca purtător al acestei moșteniri 
culturale intangibile, Yamamoto Akihiro consideră că teatrul Noh aparține întregii 
lumi și și-a dedicat viața conservării și diseminării artei. În conferința pe care o 
va susține domnul Yamamoto, se va vorbi despre natura și istoria teatrului Noh, 
despre rolul său în Japonia și în lume, precum și despre responsabilitatea pe care 
o presupune activitatea unui actor Noh. Conferința va fi urmată de un workshop, 
în cadrul căruia publicul va avea șansa unică să vadă o demonstrație de elemente 
de expresie în limbajul Noh – mișcare, cîntec, măști și costume.  

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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87. Radio România București  
din data de 11 Octombrie 2018 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/11/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-11-octombrie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 11 octombrie 

 

”Somnambulism”, spectacol cu: Ion Grosu, Crenguța Hariton, Karl Baker, Sorin 
Cociș, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, la 
Teatrul Nottara, Sala George Constantin. 

 

de: Andreia Bârsan 
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88. Crai Nou  
din data de 10 Octombrie 2018 

https://www.crainou.ro/2018/10/10/teatrul-municipal-matei-
visniec-suceava-a-incheiat-cu-succes-cel-de-al-doilea-turneu-
international/ 
 

 
 

Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava a încheiat cu succes cel de-al 
doilea turneu internaţional 

 
În perioada 15 – 17 octombrie, actorii suceveni se vor afla în turneu la Bucureşti, 
unde vor participa la FEST(in) pe Bulevard, festival internaţional de teatru 
organizat de Primăria Capitalei şi Teatrul Nottara. 
 

 
 

Sursa: Crai Nou  
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89. România Liberă 
din data de 12 Octombrie 2018, ora 09:59 

https://romanialibera.ro/cultura/spectacolul-moliere-ereilom-
deschide-cea-de-a-sasea-editie-festin-pe-bulevard-
756332?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss
_ultimaora 
 

 
 

Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM deschide cea de-a șasea ediție 
Fest(in) pe Bulevard 

Vineri, 12 octombrie 2018, Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, 
cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al 
UNITER, deschide cea de-a șasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, cu premiera spectacolului MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia 
lui Roman Feodori, la ora 18:30, la Sala Horia Lovinescu. 

Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului de Teatru 
DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului Spectator din 
Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din distribuție fac parte 
Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, 
Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski, 
Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. Scenografia este semnată 
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de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, light designul de Taras 
Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 

Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste Poquelin, 
cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe toate 
scenele lumii de aproape patru secole. În montarea regizorului rus, povestea-cadru 
pornește de la Viața Domnului de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa de 
teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, la care se adaugă scene din patru piese 
esențiale ale dramaturgului francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, 
Tartuffe și Don Juan. Viața lui Molière, un artist care a luptat pentru libertatea de 
expresie în pofida tuturor restricțiilor epocii, poate fi înțeleasă cel mai bine prin 
creațiile sale. „Respiră, trăiește. Molière este nemuritor” – spectacolul lui Roman 
Feodori valorifică modernitatea dramaturgului, potențialul comic din creația 
acestuia, dar și aspectul critic la adresa tarelor societății. 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: ca preambul al 
Festivalului, în perioada 7 aprilie – 6 mai, a avut loc secțiunea „Planeta 
Shakespeare” (Invitați de onoare), în parteneriat cu Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; secțiunile de tradiție sunt 
programate în perioada 12 – 21 octombrie: Fest(in) pe Bulevard, iar pe 21 și 22 
noiembrie, secțiunea MultiArt EXIT (organizată în colaborare cu Administrația 
Națională a Penitenciarelor) va oferi ocazia persoanelor private de libertate să se 
manifeste artistic, pentru a facilita reintegrarea ulterioară a acestora în societate. 

În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de 
producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă 
țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, 
Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, 
iar selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), 
Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). Juriul Secțiunii 
Criza comunicării este format din personalități ale teatrului românesc: Emil 
Boroghină (actor și directorul fondator al Festivalului Internațional Shakespeare 
din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. Roxana Croitoru (critic de 
teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Carmen Mihalache (critic de 
teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

  

Secțiuni de tradiție: 

– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală; 



 246 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc (în acest an: actorii       Gilda 
Marinescu, Vali Preda și scenograful Sică Rusescu). 

            

Festivalul cuprinde și evenimente conexe: evenimente stradale,  colocvii, 
spectacole-lectură pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după 
reprezentații, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 247 

90. AGERPRES 
din data de 11 Octombrie 2018, ora 19:11 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/11/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara--191599 
 

 
 

Concert Paula Seling, la Gala de premiere Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

 
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să 
anunţe concertul extraordinar al Paulei Seling la Gala de închidere a Fest(in) pe 
Bulevard 2018. 
 
 
  Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 19.30, în Sala Horia 
Lovinescu, după decernarea premiilor celei de-a VI-a ediţii. Publicul va avea 
prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină melodiile cunoscutei 
artiste cu prelucrări din folclor. 
 
 
  Amfitrionul serii va fi Andreea Marin, Ambasador al Festivalului şi 
spectator fidel al Teatrului Nottara.  
 
 
  Cele două secţiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala 
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de premiere, zece trofee. Secţiunea Bulevardul Comediei propune publicului 
patru spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleşi 
din public. Secţiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producţii ale unor teatre şi companii din ţară şi 
din străinătate.   
 
 
  Juriul acestei secţiuni este format din personalităţi ale teatrului 
românesc:  Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen Mihalache 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
 
  Bilete la Gala de premiere şi la concertul Paulei Seling pot fi cumpărate de 
pe www.nottara.ro şi de la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00.   
 
 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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91. Academia Cațavencu  
din data de 12 Octombrie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/actualitate/concert-paula-seling--
la-gala-de-premiere-fest-in--pe-bulevard-2018-41235 
 

 
 

Concert Paula Seling, la Gala de premiere Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

 
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să 
anunţe concertul extraordinar al Paulei Seling la Gala de închidere a Fest(in) pe 
Bulevard 2018. 
 
 
  Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 19.30, în Sala Horia 
Lovinescu, după decernarea premiilor celei de-a VI-a ediţii. Publicul va avea 
prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină melodiile cunoscutei 
artiste cu prelucrări din folclor. 
 
 
  Amfitrionul serii va fi Andreea Marin, Ambasador al Festivalului şi 
spectator fidel al Teatrului Nottara.  
 
 
  Cele două secţiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala 
de premiere, zece trofee. Secţiunea Bulevardul Comediei propune publicului 
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patru spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleşi 
din public. Secţiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producţii ale unor teatre şi companii din ţară şi 
din străinătate.   
 
 
  Juriul acestei secţiuni este format din personalităţi ale teatrului 
românesc:  Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen Mihalache 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
 
  Bilete la Gala de premiere şi la concertul Paulei Seling pot fi cumpărate de 
pe www.nottara.ro şi de la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00.   
 
 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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92. YamNews 
din data de 12 Octombrie 2018, ora 06:10 

https://news.yam.ro/ro/story/8113955 
 

 
 

Începe Festivalul “FEST(in) pe Bulevard”; tema ediției – 
“Criza comunicării” 

 

	
Spectacole din nouă ţări - România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, 

Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan - vor putea fi văzute la cea de-a VI-a 
ediţie a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard", care începe vineri, în mai multe 
spaţii din Capitală. 
 
 
  Tema ediţiei din acest an a festivalului, care se va încheia pe 21 octombrie, 
este "Criza comunicării". 
 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral) şi Marinela Ţepuş (teatrolog, director 
al Teatrului Nottara). 
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  În deschiderea festivalului, va fi prezentat, în premieră, spectacolul 
"Moliere" după Jean-Baptiste Moliere şi Mihail Bulgakov, semnat de regizorul 
rus Roman Feodori, producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Printre spectacolele incluse în program se mai numără: "the_Marusya" de 
Aleksandr Andriaşkin (producţie a Companiei Dialog Dance, Kostroma, Rusia), 
"Blackout" de Serena Marossi şi Luca Citron (producţie a Smartlt Soc. Coop 
Impresa Sociale, Italia), "Disputa" de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci 
(producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic ''Ioan Slavici'', Arad), 
"Elefantul din cameră" de Sarah Ruhl, regia Dragoş Alexandru Muşoiu (producţie 
a Teatrului Naţional "Marin Sorescu", Craiova), "Praf de stele" de Norm Foster, 
regia: Lucian Sabados (producţie a Teatrului Nottara), "Ilegitim" regia Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 
 
 
  Spectacolele şi evenimentele conexe din cadrul festivalului vor avea loc la 
Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Ţăndărică, Excelsior, Institutul Balassi, 
Librăria Cărtureşti - Verona, la care se adaugă două evenimente stradale. 
AGERPRES/(AS - editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea) 
 
 

 
 

Sursa: AGERPRES 
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93. AGERPRES 
din data de 12 Octombrie 2018, ora 05:30 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/10/12/incepe-festivalul-fest-
in-pe-bulevard-tema-editiei-criza-comunicarii--191707 
 

 
 

Începe Festivalul “FEST(in) pe Bulevard”; tema ediției – 
“Criza comunicării” 

 
Spectacole din nouă ţări - România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, 

Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan - vor putea fi văzute la cea de-a VI-a 
ediţie a Festivalului "FEST(in) pe Bulevard", care începe vineri, în mai multe 
spaţii din Capitală. 
 
 
  Tema ediţiei din acest an a festivalului, care se va încheia pe 21 octombrie, 
este "Criza comunicării". 
 
 
  Selecţia spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral) şi Marinela Ţepuş (teatrolog, director 
al Teatrului Nottara). 
 
 



 254 

  În deschiderea festivalului, va fi prezentat, în premieră, spectacolul 
"Moliere" după Jean-Baptiste Moliere şi Mihail Bulgakov, semnat de regizorul 
rus Roman Feodori, producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Printre spectacolele incluse în program se mai numără: "the_Marusya" de 
Aleksandr Andriaşkin (producţie a Companiei Dialog Dance, Kostroma, Rusia), 
"Blackout" de Serena Marossi şi Luca Citron (producţie a Smartlt Soc. Coop 
Impresa Sociale, Italia), "Disputa" de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci 
(producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic ''Ioan Slavici'', Arad), 
"Elefantul din cameră" de Sarah Ruhl, regia Dragoş Alexandru Muşoiu (producţie 
a Teatrului Naţional "Marin Sorescu", Craiova), "Praf de stele" de Norm Foster, 
regia: Lucian Sabados (producţie a Teatrului Nottara), "Ilegitim" regia Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 
 
 
  Spectacolele şi evenimentele conexe din cadrul festivalului vor avea loc la 
Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Ţăndărică, Excelsior, Institutul Balassi, 
Librăria Cărtureşti - Verona, la care se adaugă două evenimente stradale.  
  
Sursa foto; Festin pe Bulevard / Facebook 
 
 

Sursa: AGERPRES/(AS - editor: Claudia Stănescu, editor online: Anda Badea) 
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94. Ziua de Cluj 
din data de 12 Octombrie 2018, ora 11:10 

https://ziuadecj.realitatea.net/cultura/spectacolul-ilegitim-al-
maghiarului-clujean-invitat-la-trei-festivaluri--178790.html 

 

 

Spectacolul "Ilegitim" al Maghiarului clujean, invitat la trei 
festivaluri 

  Tot în luna octombrie, “Ilegitim” face parte și din programul 
competițional al festivalului FESTin pe Bulevard organizat de Teatrul 
Nottara din București. Tema din acest an este criza comunicării. Spectacolul va 
fi prezentat marți, 16 octombrie, orele 12:30 și 20:00, la Teatrul Odeon, Sala 
Studio. Spectacolul vorbește despre o familie dezintegrată, confuză, lipsită de 
prezența mamei, în care fiecare se luptă cu propriile prejudecăți și fiecare își are 
propria dreptate. 
 

Sursa: Ziua de Cluj 
 
 
 
 
 



 256 

95. Agenția de presă RADOR  
din data de 12 Octombrie 2018 

http://www.rador.ro/2018/10/12/calendarul-evenimentelor-12-
octombrie-selectiuni-4/ 
 

 
 

Calendarul evenimentelor, 12 octombrie – selecţiuni 

 
* Deschiderea celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internaţional de Teatru, Fest(in) 
pe Bulevard – ora 18:00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu (12 – 21 oct.). 
Evenimentele au loc în mai multe locații: Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică și 
Teatrul Odeon, la care participă 34 de spectacole din nouă ţări – România, Franţa, 
Polonia, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan 
 
 

de: Adi Mondiru  
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96. România Liberă  
din data de 12 Octombrie 2018, ora 10:28 

https://romanialibera.ro/cultura/concert-paula-seling-la-gala-de-
premiere-festin-pe-bulevard-2018-756336 
 

 
 

Concert Paula Seling, la Gala de premiere Fest(in) pe Bulevard 
2018 

 
 
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să 
anunţe concertul extraordinar al Paulei Seling la Gala de închidere a Fest(in) pe 
Bulevard 2018. 
 
 
  Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 19.30, în Sala Horia 
Lovinescu, după decernarea premiilor celei de-a VI-a ediţii. Publicul va avea 
prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină melodiile cunoscutei 
artiste cu prelucrări din folclor. 
 
 
  Amfitrionul serii va fi Andreea Marin, Ambasador al Festivalului şi 
spectator fidel al Teatrului Nottara.  
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  Cele două secţiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala 
de premiere, zece trofee. Secţiunea Bulevardul Comediei propune publicului 
patru spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleşi 
din public. Secţiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producţii ale unor teatre şi companii din ţară şi 
din străinătate.   
 
 
  Juriul acestei secţiuni este format din personalităţi ale teatrului românesc:   
 
  Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului Internaţional 
Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. Roxana 
Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen Mihalache (critic de 
teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
 
  Bilete la Gala de premiere şi la concertul Paulei Seling pot fi cumpărate de 
pe www.nottara.ro şi de la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00.   
 
 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 259 

97. Mișcarea de rezistență 
din data de 12 Octombrie 2018 

http://miscareaderezistenta.ro/teatru/pe-bulevard-incepe-festivalul-
poftiti-la-nottara-48001.html 
 

 
 

Pe Bulevard incepe FESTIVALUL. Poftiți la Nottara! 

 

  Vineri, 12 octombrie 2018, la Nottara se deschide cea de-a șasea ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, cu premiera 
spectacolului MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, la ora 18:30, 
la Sala Horia Lovinescu. 
 
  Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului de 
Teatru DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului Spectator 
din Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din distribuție fac 
parte Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, 
Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski, 
Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. Scenografia este semnată 
de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, light designul de Taras 
Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 
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  Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste 
Poquelin, cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe 
toate scenele lumii de aproape patru secole. 

  În montarea regizorului rus, povestea-cadru pornește de la Viața Domnului 
de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa de teatru scrisă de acesta, Cabala 
bigoților, la care se adaugă scene din patru piese esențiale ale dramaturgului 
francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, Tartuffe și Don Juan. 

 

Sursa: MyMagazine.ro 
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98. MyMagazine 
din data de 12 Octombrie 2018 

http://mymagazine.ro/2018/10/12/spectacolul-moliere-ereilom-
deschide-festin-pe-bulevard-ce-urmeaza/ 

 
 

Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM deschide Fest(in) pe 
Bulevard. Ce urmează? 

 
Vineri, 12 octombrie 2018, la Nottara se deschide cea de-a șasea ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, cu premiera 
spectacolului MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, la ora 18:30, 
la Sala Horia Lovinescu. 
 
  Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului de 
Teatru DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului Spectator 
din Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din distribuție fac 
parte Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, 
Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski, 
Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. Scenografia este semnată 
de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, light designul de Taras 
Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 
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  Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste 
Poquelin, cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe 
toate scenele lumii de aproape patru secole. 

  În montarea regizorului rus, povestea-cadru pornește de la Viața Domnului 
de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa de teatru scrisă de acesta, Cabala 
bigoților, la care se adaugă scene din patru piese esențiale ale dramaturgului 
francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, Tartuffe și Don Juan. 

 

de: Sterian Sebastian-Eduard  
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99. Știrile TVR  
din data de 12 Octombrie 2018, ora 18:53 

http://stiri.tvr.ro/cooltura-incepe-festin-pe-bulevard--zeci-de-
spectacole-la-nottara---i-pe-scenele-teatrelor-
partenere_836931.html#view 

 

COOLTURA Începe FESTin pe Bulevard! Zeci de spectacole la 
Nottara și pe scenele teatrelor partenere 

Începe FESTin pe Bulevard la Nottara, un festival care ţine 10 zile. Sunt 34 
de spectacole din 9 ţări. Tema se referă la criza comunicării de azi. Nu ratați 
duminică un show rusesc premiat cu "Masca de aur", "The Marusia", sau marţi, 
producția Teatrului Maghiar din Cluj, "Ilegitim", variata teatrală lui Adrian Sitaru, 
după filmul cu acelaşi titlu. 

 
  "Alcool", în regia lui Mihai Măniuțiu, s-a jucat în preambulul festivalului. 

  În următoarele 10 zile, la Teatrul Nottara și pe scenele altor teatre partenere 
vor fi prezentate peste 30 de spectacole. 

  Printre acestea, premiera "MOLIÈRE" a actorilor de la Nottara, "Comedia 
erorilor", producție a Teatrului de Nord, trupa Harag György din 
Satu  Mare,  "Ilegitim" a lui Adrian Sitaru, montat la Teatrul Maghiar de Stat din 
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Cluj, "Lift" a celor de la Studio M, Sfântu Gheorghe, sau "PRIV", producție a 
Teatrului Fredry, Gnieźno din Polonia. 

  Festivalul este grupat în mai multe secțiuni, la care participă artiști din 9 
țări. 

  Tema principală a festivalului: criza comunicării. 

  Ca în fiecare an, din festival nu lipsesc şi alte evenimente: spectacole-
lectură, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente stradale, lansări de 
carte, expoziții de fotografie de teatru, aniversări ale unor personalități. 

Spectacolele din cadrul festivalului pot fi văzute până pe 21 octombrie. 

 

 

Sursa: Știrile TVR  
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100. Europa FM 
din data de 12 Octombrie 2018, ora 06:20 

https://www.europafm.ro/bucuresti-incepe-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

BUCUREȘTI: Începe FEST(in) pe Bulevard 

 

Spectacole din 9 ţări, România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, 
Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan, vor putea fi văzute la cea de-a șasea 
ediţie a Festivalului “FEST(in) pe Bulevard”, care începe vineri, în mai multe 
spaţii din Capitală. 

Tema ediţiei din acest an a festivalului, care se va încheia pe 21 octombrie, 
este “Criza comunicării”. 

În deschiderea festivalului, va fi prezentat, în premieră, spectacolul 
“Moliere” după Jean-Baptiste Moliere şi Mihail Bulgakov, semnat de regizorul 
rus Roman Feodori, producţie a Teatrului Nottara. 

Printre spectacolele incluse în program se mai numără: “the_Marusya” de 
Aleksandr Andriaşkin (producţie a Companiei Dialog Dance, Kostroma, Rusia), 
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“Blackout” de Serena Marossi şi Luca Citron (producţie a Smartlt Soc. Coop 
Impresa Sociale, Italia), “Disputa” de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci 
(producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic ”Ioan Slavici”, Arad), 
“Elefantul din cameră” de Sarah Ruhl, regia Dragoş Alexandru Muşoiu (producţie 
a Teatrului Naţional “Marin Sorescu”, Craiova), “Praf de stele” de Norm Foster, 
regia: Lucian Sabados (producţie a Teatrului Nottara), “Ilegitim” regia Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj. 

Spectacolele şi evenimentele conexe din cadrul festivalului vor avea loc la 
Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Ţăndărică, Excelsior, Institutul Balassi, 
Librăria Cărtureşti – Verona, la care se adaugă două evenimente stradale. 

 

Sursa: Europa FM  
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101. Cotidianul 
din data de 12 Octombrie 2018 

https://www.cotidianul.ro/spectacolul-moliere-ereilom-a-deschis-
a-sasea-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-
bulevard/ 
 

 
 

Spectacolul „Molière” /„Eréilom” deschide a șasea ediție a Festivalului 
Internaţional de Teatru „Fest(in) pe Bulevard” 

 

 

Vineri, 12 octombrie, Primăria Municipiului București, prin Teatrul 
Nottara, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale și 
al UNITER, deschide cea de-a șasea ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, cu premiera spectacolului Molière” /„Eréilom, în 
regia lui Roman Feodori, la Sala Horia Lovinescu. 

Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului 
de Teatru DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului 
Spectator din Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din 
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distribuție fac parte Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, 
Dani Popescu, Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, 
Filip Ristovski, Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. 
Scenografia este semnată de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, 
light designul de Taras Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 

Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste 
Poquelin, cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe 
toate scenele lumii de aproape patru secole. În montarea regizorului rus, povestea-
cadru pornește de la Viața Domnului de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa 
de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, la care se adaugă scene din patru piese 
esențiale ale dramaturgului francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, 
Tartuffe și Don Juan. Viața lui Molière, un artist care a luptat pentru libertatea de 
expresie în pofida tuturor restricțiilor epocii, poate fi înțeleasă cel mai bine prin 
creațiile sale. „Respiră, trăiește. Molière este nemuritor” – spectacolul lui Roman 
Feodori valorifică modernitatea dramaturgului, potențialul comic din creația 
acestuia, dar și aspectul critic la adresa tarelor societății. 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: ca preambul 
al Festivalului, în perioada 7 aprilie – 6 mai, a avut loc 
secțiunea „Planeta Shakespeare” (Invitați de onoare), în parteneriat cu Teatrul 
Național Marin Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; secțiunile de 
tradiție sunt programate în perioada 12 – 21 octombrie: Fest(in) pe Bulevard, iar 
pe 21 și 22 noiembrie, secțiunea MultiArt EXIT (organizată în colaborare cu 
Administrația Națională a Penitenciarelor) va oferi ocazia persoanelor private de 
libertate să se manifeste artistic, pentru a facilita reintegrarea ulterioară a acestora 
în societate. 

 

  Secţiunea Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții scenice, 
grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, 
Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 
Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, iar selecția 
spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca 
Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). Juriul secțiunii Criza 
comunicării este format din personalități ale teatrului românesc: Emil 
Boroghină (actor și director fondator al Festivalului Internațional Shakespeare 
din Craiova), dr. Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), 
prof. univ. dr. Carmen Mihalache (critic de teatru), Doru Mareș (critic de 
teatru). 
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Secțiuni de tradiție: 

§ – Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse 
atenției spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact 
pentru societatea actuală; 

§ – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

§ – Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, 
altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor 
teatre partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc (în acest an: actorii Gilda 
Marinescu, Vali Preda și scenograful Sică Rusescu). 

Festivalul cuprinde și evenimente conexe: evenimente stradale,  colocvii, 
spectacole-lectură pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după 
reprezentații, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

 
 

de: Magdalena Popa Buluc  
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102. Radio România București FM 
din data de 12 Octombrie 2018 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/12/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-12-octombrie-2/ 
 

 

 

Spectacole de teatru în București, 12 octombrie 

18:00 

”MOLIÈRE | ERÉILOM”, spectacol după Jean-Baptiste Molière și Mihail 
Bulgakov, în regia lui Roman Feodori, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. 
Distribuția: Şerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani 
Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip 
Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu și Laura Vasiliu. Reprezentația 
deschide Festivalul Internațional de Teatru FestIN pe Bulevard, ediția a VI-a. 

 

de: Andreia Bârsan 
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103. ARQ 
din data de 12 Octombrie 2018 

https://www.arq.ro/doua-prezente-aradene-in-festin-pe-
bulevard/24702 
 

 
 

Două prezențe arădene în “Fest(in) pe Bulevard” 

Cea de a VI-a ediție a Festivalului Fest(in) pe Bulevard de la București își 

înscrie în selecția din acest an două producții arădene. Vorbim despre 

“Tatăl” în regia lui Radu Iacoban și “Disputa”, în regia lui Vlad Massaci 

(coproducție cu Teatrul Nottara din București). Cele două spectacole sunt 

programate în 13 octombrie, de la ora 18.00, respectiv în 14 octombrie, de la 

ora 18.15, în sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 
 

 
„Avem parte în această toamnă de un adevărat maraton festivalier. E șansa 
noastră de a arăta iubitorilor de spectacole din toată țara, că în Arad există teatru 
de calitate. Există producții și creatori care au ceva de spus. Ne bucurăm să luăm 
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pulsul... teatral al țării și să jucăm alături de trupe importante.” – spune Bogdan 
Alexandru Costea, managerul TCISA 
 
Tema sub care se desfășoară Fest(in) pe Bulevard în acest an este “criza 
comunicării”. 

“De ce am optat, în acest an, pentru criza comunicării ca temă principală a 
Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard? Pentru că, deși 
teatrul este o artă a comunicării, oamenii săi își cheltuiesc, adesea, talentul și 
energia risipându-se în dispute sterile, lipsite de o miză artistică. Pentru că, deși 
ne aflăm într-un secol al comunicațiilor, suntem tot mai înstrăinați și tot mai 
singuri în deciziile noastre. Pentru că, deși avem la îndemână cele mai moderne 
mijloace de negociere, preferam să ne despărțim unii de alții prin SMS-uri și/sau 
prin declarații de presă. Pentru că, deși rețelele de socializare aveau menirea să 
ne apropie, au ajuns să ne învrăjbească. Pentru că, tot vorbind despre libertatea 
mass-mediei, am devenit sclavii acesteia, lasându-ne (și parcă plăcându-ne să 
fim) manipulați. Pentru că între misiunile nobile ale teatrului este și aceea de a 
se implica în viața oamenilor, atrăgându-le atenția asupra disfuncționalităților 
sociale, făcându-i să-și pună întrebări și, uneori, să le și ofere răspunsuri.” – 
spune Marile Țepuș, directorul Fest(in) 
 
Următoarea prezență arădeană într-un festival este pe scena Galei Naționale a 
Comediei. 

 

 
 

Sursa: ARQ 
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104. Radar de media  
din data de 12 Octombrie 2018 

https://www.radardemedia.ro/spectacolul-moliere-ereilom-deschide-
cea-de-a-sasea-editie-a-festivalului-international-de-teatru-festin-pe-
bulevard/ 
 

 
 

Spectacolul „Molière” /„Eréilom” deschide a șasea ediție a Festivalului 
Internaţional de Teatru „Fest(in) pe Bulevard” 

 

 

Vineri, 12 octombrie, Primăria Municipiului București, prin Teatrul 
Nottara, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale și 
al UNITER, deschide cea de-a șasea ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, cu premiera spectacolului Molière” /„Eréilom, în 
regia lui Roman Feodori, la Sala Horia Lovinescu. 

Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului 
de Teatru DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului 
Spectator din Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din 
distribuție fac parte Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, 
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Dani Popescu, Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, 
Filip Ristovski, Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. 
Scenografia este semnată de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, 
light designul de Taras Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 

Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste 
Poquelin, cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe 
toate scenele lumii de aproape patru secole. În montarea regizorului rus, povestea-
cadru pornește de la Viața Domnului de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa 
de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, la care se adaugă scene din patru piese 
esențiale ale dramaturgului francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, 
Tartuffe și Don Juan. Viața lui Molière, un artist care a luptat pentru libertatea de 
expresie în pofida tuturor restricțiilor epocii, poate fi înțeleasă cel mai bine prin 
creațiile sale. „Respiră, trăiește. Molière este nemuritor” – spectacolul lui Roman 
Feodori valorifică modernitatea dramaturgului, potențialul comic din creația 
acestuia, dar și aspectul critic la adresa tarelor societății. 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: ca preambul 
al Festivalului, în perioada 7 aprilie – 6 mai, a avut loc 
secțiunea „Planeta Shakespeare” (Invitați de onoare), în parteneriat cu Teatrul 
Național Marin Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; secțiunile de 
tradiție sunt programate în perioada 12 – 21 octombrie: Fest(in) pe Bulevard, iar 
pe 21 și 22 noiembrie, secțiunea MultiArt EXIT (organizată în colaborare cu 
Administrația Națională a Penitenciarelor) va oferi ocazia persoanelor private de 
libertate să se manifeste artistic, pentru a facilita reintegrarea ulterioară a acestora 
în societate. 

 

  Secţiunea Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții scenice, 
grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, 
Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 
Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, iar selecția 
spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca 
Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). Juriul secțiunii Criza 
comunicării este format din personalități ale teatrului românesc: Emil 
Boroghină (actor și director fondator al Festivalului Internațional Shakespeare 
din Craiova), dr. Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), 
prof. univ. dr. Carmen Mihalache (critic de teatru), Doru Mareș (critic de 
teatru). 
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Secțiuni de tradiție: 

§ – Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse 
atenției spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact 
pentru societatea actuală; 

§ – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

§ – Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, 
altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor 
teatre partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc (în acest an: actorii Gilda 
Marinescu, Vali Preda și scenograful Sică Rusescu). 

Festivalul cuprinde și evenimente conexe: evenimente stradale,  colocvii, 
spectacole-lectură pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după 
reprezentații, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

 
 

de: Dorin Huntai 
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105. Clujul cultural  
din data de 12 Octombrie 2018 

http://www.clujulcultural.ro/spectacolul-ilegitim-de-la-teatrul-
maghiar-a-fost-invitat-la-trei-festivaluri/ 
 

 
 
Tot în luna octombrie, Ilegitim face parte și din programul competițional al 
festivalului FESTin pe Bulevard organizat de Teatrul Nottara din București. Tema 
din acest an este Criza comunicării. Spectacolul va fi prezentat marți, 16 
octombrie, orele 12:30 și 20:00, la Teatrul Odeon, Sala Studio. 
 
Spectacolul vorbește despre o familie dezintegrată, confuză, lipsită de prezența 
mamei, în care fiecare se luptă cu propriile prejudecăți și fiecare își are propria 
dreptate. O imagine în miniatură a lumii în care trăim, a imposibilității noastre de 
a discerne, a ignoranței și a felului în care percepem diferit și deformat lucrurile, 
oameni simpli sau filozofi fiind. Trăim având pe ochi niște ochelari invizibili, 
ochelari de cal sau colorați, vedem doar ceea ce ne dorim sau ne convine să 
vedem, doar ceea ce am învățat că e bine să vedem. Ne învârtim în cerc, repetitiv, 
iar în mințile noastre trăim realități paralele. 

•  

 
 
 
 

Sursa: Clujul Cultural 
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106. Adevărul - Blog Sanda Vișan  
din data de 12 Octombrie 2018, ora 18:53 

https://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-viata-
1_5bc0c153df52022f757100a8/index.html 
 

 

 
Teatrul sau viaţa! 

 
A trǎi periculos. Pe linia subţire dintre a fi şi a nu mai fi. Fiindcǎ te afli prea 

aproape de centrul puterii şi totuşi nu eziţi sǎ spui adevǎrurile incomode ale 
momentului. Ce conducǎtor autocrat acceptǎ supuşi inteligenţi, care nu vor sǎ 
tacǎ, chiar dacǎ sunt plǎtiţi?  
 

Molière s-a numǎrat printre nesupuşi. A trǎit în Franţa secolului al XVII-
lea şi s-a bucurat chiar de favoarea Regelui Soare, care a acordat companiei sale 
titlul de „Trupa regelui“. Dramaturgul a avut privilegiul de a fi producǎtorul en 
titre al divertismentului, fǎcându-i sǎ se distreze pe aristocraţii de la Curte, dar şi 
pe parizienii de rând. Dar atacând, în acelaşi timp, şi sistemul de putere, cu armele 
râsului.  
 

Molière/Eréilom, excepţionalul spectacol al noii stagiuni a Teatrului 
Nottara, cu care se deschide azi Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe 
Bulevard vorbeşte tocmai despre acest joc periculos, pe care creatorul trebuie sǎ-
l joace, navigând între libertatea sa şi dictatul puterii politice. Pentru aceastǎ 
producţie, regizorul Roman Feodori a fǎcut din scriitorul francez, un personaj al 
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lumii de azi, mereu grǎbit, fiindcǎ îl prinde din urmǎ timpul, mereu nemulţumit, 
fiindcǎ are simţul perfecţiunii, mereu în cǎutare de bani, fiindcǎ are familie şi o 
trupǎ de hrǎnit, mereu pândit de cenzurǎ, fiindcǎ aratǎ lumii ceea ce se ascunde 
dincolo de aparenţa auritǎ a lumii aristocratice.  
 

Pentru a construi acest portret al nesupusului Molière, regizorul rus a pornit 
de la jucǎuşa biografie a francezului, scrisǎ de Mihail Bulgakov în 1933 (dar 
publicatǎ abia peste 30 de ani), ca şi de la piesa sa, Cabala bigoţilor. Când a scris 
Viaţa Domnului de Molière, Bulgakov avea cam acelaşi statut cu eroul sǎu: 
admirat de tiranul Stalin, dar jucat dupǎ bunul plac al Tǎtucului şi prea puţin sigur 
de integritatea sa creativǎ şi corporalǎ. Asemenea clasicului comediei franceze, 
care s-a bucurat de aceeaşi protecţie umoralǎ din partea Regelui Ludovic al XIV-
lea. 

Dar producţia de la Nottara nu este nicidecum o pioasǎ evocare a vieţii şi a 
creaţiei unui gigant al dramaturgiei universale, ci este o dinamicǎ reflecţie despre 
gradele de libertate permise de un regim autoritar. O temǎ de mare actualitate, 
chiar şi în lumea occidentalǎ de azi, în care regimurile politice iliberale, care 
mimeazǎ democraţia, reuşind sǎ limiteze drepturile cetǎţenilor, au trecut de la 
statutul de potenţialitate ameninţǎtoare, la cel de crudǎ realitate.  
 

Molière/Eréilom evocǎ, în ritm de Fugǎ în Do Major, evenimentele din 
viaţa personajului principal, de la naştere la moarte şi pânǎ la posteritatea sa, 
anunţatǎ de ursitoare încǎ din momentul anevoioasei veniri pe lume. Şi, cum 
pentru orice creator autentic, punctele nodale ale existenţei sunt tocmai operele 
sale, Roman Feodori inserează în povestea dramaticǎ a acestei prea scurte vieţi de 
artist, fragmente din patru piese importante ale dramaturgului francez, ce 
introduc  câteva din temele majore abordate de Molière.  
 

Cu Vicleniile lui Scapin ilustreazǎ perioada de început, când trupa sa cǎuta 
prin praful provinciei, cǎile afirmǎrii, cu comedii populare, apropiate de 
commedia dell arte. Scena aleasǎ din Bolnavul închipuit demascǎ ipocrizia 
instalatǎ în viaţa de familie, ipohondrul Argan fiind, de altfel, şi rolul pe care 
Molière l-a jucat ultima datǎ, în 1673, înainte ca tuberculoza sǎ-l doboare, patru 
ore mai târziu. Dramaturgul avea 51 de ani. Prin fragmentul din Don Juan apare 
în prim plan tema pǎcatului şi a autenticei credinţe religioase.  
 

Dar piesa de rezistenţǎ a ansamblului este Tartuffe, satira ce a lovit în 
stâlpul puterii care era biserica catolicǎ, în acel timp, cu aproape 250 de ani înainte 
ca Franţa sǎ separe prin lege, biserica de stat, devenind astfel un stat laic, la 
începutul secolului XX. În scenariul pe care l-a scris pentru aceastǎ producţie a 
Teatrului Nottara, Roman Feodori dǎ greutate sporitǎ personajului Tartuffe şi 
întregii ideologii pe care o întrupeazǎ, nu doar fiindcǎ aceastǎ piesǎ (interzisǎ, ca 
şi Don Juan, în timpul vieţii dramaturgului) dǎ mǎsura curajului nebunesc al 
scriitorului francez. Ci şi pentru cǎ astfel pune în evidenţǎ faptul cǎ Molière s-a 
inspirat din realitǎţile imediate ale timpului sǎu, cǎci preoţii au avut un efect 



 279 

devastator şi în existenţa sa lumeascǎ, fiindcǎ i-au prigonit actorii, consideraţi a fi 
pǎcǎtoşi, şi au refuzat sǎ-i îngroape copilul mort. Iar fiindcǎ a demascat ipocrizia 
oamenilor bisericii şi efectul devastator al dogmelor fals propovǎduite, asupra 
credincioşilor oneşti, Molière nu va avea parte nici de un loc decent în cimitir, 
fiind totuşi îngropat alǎturi de sǎraci, la margine, numai pentru cǎ Regele Soare a 
ordonat sǎ i se sape groapa mai jos de cei doi metri adâncime, consideraţi de 
bisericǎ a fi pǎmânt sfânt. Şi astfel ia sfârşit spectacolul muzical, construit în cheie 
majorǎ, al vieţii terestre a dramaturgului, sub ochii manechinului pomǎdat aşezat 
la arlechin, care este Regele Ludovic al XIV-lea, cel care ştie cǎ Molière este 
nemuritor.  

Pentru a construi acest amplu univers de rostire, dans, gest şi muzicǎ, 
Roman Feodori şi remarcabila sa echipǎ artisticǎ, venitǎ din Rusia: scenografa 
Olga Nikitina, coregraful Aleksandr Andriaşkin şi light designerul Taras 
Mihalevski, alǎturi de compozitorul român, timişoreanul Cári Tibor, au mizat 
aproape totul pe energia şi dinamismul grupului de actori ai Teatrului Nottara, 
care alcǎtuiesc un cor în marş, din care se desprind pe rând personajele vieţii şi 
ale operei lui Molière. Dar, întrucât scopul acestui discurs scenic atât de 
emoţionant, este de a evidenţia semnificaţiile general umane ale conflictului 
dramatic, elementele de decor sunt minime şi, asemenea costumelor, au acea 
neutralitate stilisticǎ, ce nu le leagǎ de vreo epocǎ anume, conferind totuşi 
întregului unitatea vizualǎ de care are nevoie. Şi care îşi gǎseşte pandantul în 
ampla şi esenţiala construcţie muzicalǎ, scrisǎ special pentru aceastǎ producţie, ce 
nu a tras cu ochiul spre secolul al XVII-lea, ci şi-a cǎutat tonalitǎţile obsesive şi 
grave, în universul muzical al secolului XX.  
 

Dar dacǎ elementele de decor sunt voit sumare, nu înseamnǎ cǎ spectacolul 
se desfǎşoarǎ într-un spaţiu gol, fiindcǎ mişcarea coregraficǎ distribuie constant 
corpurile actorilor în diverse dispuneri, pe întreg spaţiul de joc. Iar atmosfera 
spectacolului este alcǎtuitǎ cu mǎiestrie din echilibrul luminilor şi al umbrelor, ca 
şi din arhitectura savantǎ a zgomotelor împletite cu muzica (o componentǎ cu care 
nu prea suntem obişnuiţi în spectacolele româneşti).  

Urmǎrind acest spectacol, înţelegi ce înseamnǎ şcoala rusǎ de teatru. Şi nu 
te miri cum de un tânǎr regizor ca Roman Feodori, absolvent al Institutului de 
Arte Scenice din Sankt Petersburg, actualmente director artistic al Teatrului 
Tânǎrului Spectator din Krasnoiarsk, a semnat, la cei 40 de ani ai sǎi, peste 30 de 
spectacole, multe dintre cele din ultimii şapte ani fiind nominalizate la cele mai 
râvnite premii din Rusia, regizorul primind în 2016 Premiul Special al Juriului, 
iar în 2017 pe cel pentru cea mai bunǎ regie, la Festivalul Masca de Aur.  
 

Dar orga pe care se cântǎ aceastǎ pǎtrunzǎtoare Fugǎ în Do Major este 
desigur omogena echipǎ de actori ai Teatrului Nottara, care au intrat cu tot sufletul 
în aceastǎ aventurǎ, asumându-şi toate riscurile, alǎturi de un regizor pe care au 
avut posibilitatea sǎ îl cunoascǎ cu un an în urmǎ, când Roman Feodori a fost 
invitatul Teatrului Nottara în interesantul proiect Laboratorul de Teatru Dens, 
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iniţiat de Oleg Loevski, în cadrul cǎruia se lucreazǎ intens o sǎptǎmânǎ, pentru a 
scoate un spectacol la public.  

 
Asumându-şi performanţa coralǎ, de ansamblu, dar şi pe cea individualǎ, 

actorii interpretând mai multe roluri, trupa (Şerban Gomoi, Rareş Andrici, Vlad 
Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada 
Navrot, Isabel Neamţu, Filip Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu, 
Laura Vasiliu) a rǎspuns provocǎrii de a sta conectatǎ energetic, pe tot parcursul 
celor 150 de minute de spectacol. Acesta este, de altfel, şi punctul forte al 
producţiei, ce face dovada unei creativitǎţi puternice, asemenea unui tsunami de 
vitalitate artisticǎ, ce se revarsǎ peste spectator. Acesta poate fi şi punctul ei slab, 
în timp, fiindcǎ întregul se sprijinǎ pe conexiuni subtile şi orice întrerupere a 
fluxului de comunicare între actori s-ar face simţit, chiar dacǎ în orice împrejurare 
îi ajutǎ forţa lor de improvizaţie. Şi poate cǎ în timp îşi vor gǎsi soluţie şi 
incertitudinile de dicţie ale unora dintre tinerii actori ai trupei, pentru ca ansamblul 
sǎ poatǎ aspira la superlative, în aprecierea publicului.  

 
Cu premiera Molière/Eréilom, Teatrul Nottara asigurǎ un debut valoros 

Festivalului sǎu FEST(in) pe Bulevard, care oferǎ bucureştenilor, pânǎ pe 21 
octombrie,  peste 30 de producţii româneşti şi invitate din alte 9 ţǎri ale lumii, 
spectacole în care se fac auzite îngrijorǎrile şi nemulţumirile zilei de azi, redate 
în cheie comicǎ sau dramaticǎ. Fiindcǎ pentru noi toţi, teatrul, arta, în general, 
pot fi o scǎpare (temporarǎ, e adevǎrat) din faţa unei realitǎţi care îţi pune 
pistolul la tâmplǎ.  

 
Molière/Eréilom după Jean-Baptiste Molière şi Mihail Bulgakov  
 
Traducerea şi adaptarea: Raluca Rădulescu  
 
Cu:  
Molière, Scapin, Orgon, Don Juan, Argan - Şerban Gomoi  
 
Trupa lui Molière:   
Tartuffe, preotul, cardinalul - Rareş Andrici 
Valère, Cléante - Vlad Bălan  
Damis - Răzvan Bănică  
Sganarelle, Geronte,  
Domnul Poquelin, diaconul - Dani Popescu  
Dorine, moaşa - Crenguţa Hariton  
Angélique - Cristina Juncu  
Toinette - Ada Navrot Elmire,  
Doamna Poquelin-Cressé -Isabela Neamţu 
Cerşetorul - Filip Ristovski  
Mariane - Mihaela Subţirică  
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Elmire, Béline, Armande Béjart - Sorina Ştefănescu      Elmire - Laura 
Vasiliu  
 
Scenografia: Olga Nikitina  
Muzica: Tibor Cári  
Coregrafia: Aleksandr Andriaşkin  
Light-design: Taras Mihalevski  
Durată: 2h 30 min  
 
O producţie 2018 a Teatrului Nottara 

 
 

 
de: Sanda Vișan 
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107. Blogul de psihologie  
din data de 12 Octombrie 2018 

https://bloguldepsihologie.wordpress.com/2018/10/12/fast-fest/ 
 

 
 

Fast fest 

 

	
	

Teatrul Nottaraorganizeaza cea de-a VI-a editie a Festivalului International de 
Teatru FEST(in) pe Bulevard, in perioada 12 – 21 octombrie. Intrarea la o serie 
de evenimente din cadrul sectiunillor de traditie este libera.  

 
 
 
 

Sursa: blogul de psihologie 
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108. Știrile pe scurt  
din data de 12 Octombrie 2018, ora 23:42 

http://www.stirilepescurt.ro/comunicat-de-presa-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Recomandări de Fest(in) pe Bulevard 
-ziua a doua- 

 
 
  După o primă zi cu emoţii şi un spectacol de gală prezentat de Andreea 
Marin, ambasadoarea Festivalului, Fest(in) pe Bulevard continuă! Cea de-a doua 
zi aduce în faţa publicului un spectacol lectură, o aniversare şi trei spectacole: 
două din secţiunea Criza Comunicării şi una din secţiunea Invitaţi speciali. 
 
  De la ora 11.00, la Librăria Cărtureşti-Verona, începe primul spectacol din 
seria celor 6 spectacole lectură - Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit sfînt 
de Adi Iclenzan şi Laurenţiu Blaga. Textul reprezintă o ficţiune inspirată de 
evenimente şi personalităţi reale. Alexandru Repan va interoga viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu. 
 
 
  La ora 12.00, prietenii şi colaboratorii îi spun La mulţi ani! marelui actor 
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Cristian Şofron. Aniversarea cu public va avea loc în Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 
 
 
  La ora 18.00, spectatorii sunt aşteptaţi la spectacolul Tatăl de Florian Zeller, 
în regia lui Radu Iacoban, o producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad. Un 
mister tragic-comic, o poveste de familie sobră şi realistă, o privire emoţională şi 
emoţionantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de demenţă, o ilustrare 
dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale. 
 
  De la ora 20.00, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, începe 
spectacolul the_Marusya, de Aleksandr Andriaşkin, producţie a Companiei 
Dialog Dance, Kostroma, Rusia. Câştigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa 
propune un dialog inedit între cuvânt şi mişcare, un exerciţiu de descoperire de 
sine prin intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine 
artist, în timp ce artiştii devin producători. 
 
 
  La ora 21.30, la Teatrul Ţăndărică, începe Blackout, în regia, scenografia 
şi coregrafia Serenei Marossi, producţie a Producţie a Smartlt Soc. Coop Impresa 
Sociale, Italia. Un exerciţiu de imaginaţie - cum am mai relaţiona cu cel de lângă 
noi dacă, brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit 
parte integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea simbolică, 
creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa excelentă a celor 
doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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109. AGERPRES 
din data de 12 Octombrie 2018, ora 23:42 

https://www.agerpres.ro/stiri/2018/10/12/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--192413 
 

 
 

Recomandări de Fest(in) pe Bulevard 
-ziua a doua- 

 
 
  După o primă zi cu emoţii şi un spectacol de gală prezentat de Andreea 
Marin, ambasadoarea Festivalului, Fest(in) pe Bulevard continuă! Cea de-a doua 
zi aduce în faţa publicului un spectacol lectură, o aniversare şi trei spectacole: 
două din secţiunea Criza Comunicării şi una din secţiunea Invitaţi speciali. 
 
  De la ora 11.00, la Librăria Cărtureşti-Verona, începe primul spectacol din 
seria celor 6 spectacole lectură - Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit sfînt 
de Adi Iclenzan şi Laurenţiu Blaga. Textul reprezintă o ficţiune inspirată de 
evenimente şi personalităţi reale. Alexandru Repan va interoga viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu. 
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  La ora 12.00, prietenii şi colaboratorii îi spun La mulţi ani! marelui actor 
Cristian Şofron. Aniversarea cu public va avea loc în Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 
 
 
  La ora 18.00, spectatorii sunt aşteptaţi la spectacolul Tatăl de Florian Zeller, 
în regia lui Radu Iacoban, o producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad. Un 
mister tragic-comic, o poveste de familie sobră şi realistă, o privire emoţională şi 
emoţionantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de demenţă, o ilustrare 
dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale. 
 
  De la ora 20.00, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, începe 
spectacolul the_Marusya, de Aleksandr Andriaşkin, producţie a Companiei 
Dialog Dance, Kostroma, Rusia. Câştigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa 
propune un dialog inedit între cuvânt şi mişcare, un exerciţiu de descoperire de 
sine prin intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine 
artist, în timp ce artiştii devin producători. 
 
 
  La ora 21.30, la Teatrul Ţăndărică, începe Blackout, în regia, scenografia 
şi coregrafia Serenei Marossi, producţie a Producţie a Smartlt Soc. Coop Impresa 
Sociale, Italia. Un exerciţiu de imaginaţie - cum am mai relaţiona cu cel de lângă 
noi dacă, brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit 
parte integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea simbolică, 
creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa excelentă a celor 
doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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110. Zile și nopți 
din data de 12 Octombrie 2018 

https://www.zilesinopti.ro/articole/22068/city-events-festin-pe-
bulevard-2018 
 

 
 

City Events: „FEST(in) pe Bulevard” 2018 

  Pe 12 octombrie începe cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de 
Teatru „FEST(in) pe Bulevard”, eveniment inițiat de Teatrul Nottara, dedicat atât 
comediei de bună calitate, cât și unor tematici de maximă actualitate pentru 
societatea românească. Festivalul se va desfășura în perioada 12-21 octombrie și 
va cuprinde peste 30 de spectacole din nouă țări, evenimente stradale, colocvii, 
spectacole-lectură, discuții cu publicul după reprezentații, lansări de carte de 
teatru, expoziții de fotografie de teatru, întâlniri ale Asociației Internaționale a 
Criticilor de Teatru (AICT.RO) și celebrări ale unor personalități teatrale. 
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  În acest an, tema principală este „Criza comunicări”, iar timp de 10 zile, 
„FEST(in) pe Bulevard” propune o experiență culturală diversă, spectacolele fiind 
grupate în cele două secțiuni competitive, „Criza comunicării” și „Bulevardul 
Comediei”, o secțiune dedicată cele mai noi producții ale Teatrului Nottara – 
„Premiere în Fest(in)” și secțiunea „Invitați speciali”, cu producții ale unor teatre 
partenere ce completează, prin subiectele abordate, tematicile festivalului. 
Secțiunile competitive cuprind 21 de producții din România, Rusia, Italia, 
Kazahstan, Serbia, Polonia, Republica Moldova și Franța. Companiei Dialog 
Dance din Rusia vine cu spectacolul „the_Marusya” de Aleksandr Andriașkin, 
creat sub forma unui dialog inedit între cuvânt și mișcare, ca un exercițiu de 
descoperire de sine prin intermediul dansului. Și din Serbia avem un spectacol de 
teatru-dans foarte bine croit pentru tematica festivalului: „Camera revoluției” (de 
Igor Koruga, producție a Bitef Dance Company) examinează posibilitatea unei 
reformări interioare, morale, personale și raționale a individului influențat de 
ideologia narcisistă a epocii new age. „Priv”, produs de Teatrului Fredry din 
Polonia, este un spectacol despre intimitate într-o epocă în care totul pare a fi 
public, analizând felul în care tehnologia influențează relațiile, comunicarea cu 
ceilalți, raportarea la propriul corp și gestionarea emoțiilor. În afara competiției, 
cele șase teatre invitate vor aduce pe scenele bucureștene spectacole de succes, 
iar teatrului Nottara va prezenta șapte noi producții. 

Festivalul se va desfășura la: Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul 
Țăndărică, Teatrul Excelsior, Cărturești Verona, Institutul Balassi.  

 

 

Sursa: Zile și nopți 
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111. Calendare evenimente  
din data de 09 Septembrie 2018 

http://www.calendarevenimente.ro/detalii.php?ev=166135 
 

 
 

EST(IN) PE BULEVARD 2018 LA TEATRUL NOTTARA 
 
 

  Cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internaţional de Teatru, Fest(in) pe 
Bulevard, care va avea loc în perioada 12 - 21 octombrie 2018 în mai multe locații: 
Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică și Teatrul Odeon. 
   
  Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții, grupate în mai multe 
secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, Franța, Polonia, 
Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 
 
  Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, directorul 
Teatrului Nottara. 
 
 
  Selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș(teatrolog). 
 
Secțiuni de tradiție ale festivalului sunt: 
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– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este comunicarea 
 
 
– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care vă propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
 
 
– Premiere în Fest(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 
 
 
– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 
 
Festivalul mai cuprinde evenimente conexe: colocvii, spectacole-lectură pe texte 
adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile 
AICT.RO și aniversări ale unor personalități teatrale. 

 
 

de: Pana Emanuela 
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112. Live Arad  
din data de 12 Octombrie 2018 

http://www.livearad.ro/doua-prezente-aradene-in-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

Două prezențe arădene în ”Fest(in) pe Bulevard” 

 

Cea de a VI-a ediție a Festivalului Fest(in) pe Bulevard de la București își 
înscrie în selecția din acest an două producții arădene. Vorbim despre “Tatăl” în 
regia lui Radu Iacoban și “Disputa”, în regia lui Vlad Massaci (coproducție cu 
Teatrul Nottara din București). Cele două spectacole sunt programate în 13 
octombrie, de la ora 18.00, respectiv în 14 octombrie, de la ora 18.15, în sala Horia 
Lovinescu a Teatrului Nottara. 

„Avem parte în această toamnă de un adevărat maraton festivalier. E șansa 
noastră de a arăta iubitorilor de spectacole din toată țara, că în Arad există teatru 
de calitate. Există producții și creatori care au ceva de spus. Ne bucurăm să luăm 
pulsul… teatral al țării și să jucăm alături de trupe importante.” – spune Bogdan 
Alexandru Costea, managerul TCISA 

Tema sub care se desfășoară Fest(in) pe Bulevard în acest an este “criza 
comunicării”. 
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“De ce am optat, în acest an, pentru criza comunicării ca temă principală 
a Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard? Pentru că, deși 
teatrul este o artă a comunicării, oamenii săi își cheltuiesc, adesea, talentul și 
energia risipându-se în dispute sterile, lipsite de o miză artistică. Pentru că, deși 
ne aflăm într-un secol al comunicațiilor, suntem tot mai înstrăinați și tot mai 
singuri în deciziile noastre. Pentru că, deși avem la îndemână cele mai moderne 
mijloace de negociere, preferam să ne despărțim unii de alții prin SMS-uri și/sau 
prin declarații de presă. Pentru că, deși rețelele de socializare aveau menirea să 
ne apropie, au ajuns să ne învrăjbească. Pentru că, tot vorbind despre libertatea 
mass-mediei, am devenit sclavii acesteia, lasându-ne (și parcă plăcându-ne să 
fim) manipulați. Pentru că între misiunile nobile ale teatrului este și aceea de a 
se implica în viața oamenilor, atrăgându-le atenția asupra disfuncționalităților 
sociale, făcându-i să-și pună întrebări și, uneori, să le și ofere răspunsuri.” – 
spune Marile Țepuș, directorul Fest(in) 

Următoarea prezență arădeană într-un festival este pe scena Galei Naționale 
a Comediei. 

 

 

de: Dana G. 
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113. AGERPRES 
din data de 13 Octombrie 2018 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/10/13/festivalul-fest-in-pe-
bulevard-deschis-la-teatrul-nottara-cu-spectacolul-moliere-in-regia-
lui-roman-feodori--192441 
 

 
 

Festinvalul „FEST(in)  pe Bulevard”, deschis la teatrul Nottara cu 
specatcolul „Moliere” în regia lui Roman Feodori 

 
  Spectacolul "Moliere | Ereilom", în regia lui Roman Feodori, s-a desfăşurat 
în premieră vineri, la deschiderea Festivalului Internaţional de Teatru "Fest(in) pe 
Bulevard" - ediţia a VI-a, la Teatrul Nottara. 
 
 
  Spectacolul creionează un portret inedit, emoţionant al lui Jean-Baptiste 
Poquelin, cunoscut ca Moliere. În montarea regizorului rus, povestea-cadru 
porneşte de la "Viaţa Domnului de Moliere" de Mihail Bulgakov şi de la piesa de 
teatru scrisă de acesta, "Cabala bigoţilor", la care se adaugă scene din patru piese 
esenţiale ale dramaturgului francez, "Vicleniile lui Scapin", "Bolnavul închipuit", 
"Tartuffe" şi "Don Juan", se arată în descrierea spectacolului. 
 
 
  Din distribuţie fac parte Şerban Gomoi, Rareş Andrici, Vlad Bălan, Răzvan 
Bănică, Dani Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela 
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Neamţu, Filip Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu şi Laura Vasiliu. 
Scenografia este semnată de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriaşkin, 
light designul de Taras Mihalevski, iar muzica de Tibor Cari. 
 
  
  În cadrul festivităţii de deschidere, actorului Emil Boroghină i-au fost 
oferite de managerul Teatrului Nottara trofeul festivalului şi o diplomă de 
excelenţă. 
 
  "Aş vrea să mulţumesc cuiva în mod special. Printre multele secţiuni pe 
care le are Fest(in) pe Bulevard, una este şi Vedeta de lângă tine. În cele cinci 
ediţii am tot sărbătorit colegi de-ai noştri. Din acest an ne-am hotărât să extindem 
această secţiune. Vedeta de lângă tine nu înseamnă numai actorii şi regizorii din 
Teatrul Nottara. Pentru început ne-am gândit la un simbol al teatrului românesc - 
actorul Emil Boroghină", a spus managerul Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş. 
 
 
  Trofeul festivalului a fost înmânat de viceprimarul Capitalei, Tomniţa 
Florescu. 
 
 
  "A fost o săptămână a marilor bucurii începută duminică la Ierusalim unde 
împreună cu cei de la Teatrul Nottara am prezentat spectacolul 'Treptele unirii'. 
(...) Am venit acasă şi cei care se ocupă de corespondenţa mea mi-au pus în faţa 
ochilor un comentariu scris de un cronicar extrem de sensibil, Cristian Sabău. (...) 
A treia bucurie a fost această expoziţie de fotografie vernisată la Teatrul Nottara. 
Acum trăiesc a patra surpriză. Sper să se încheie cu aceste surprize, pentru că este 
prea mult. Mulţumesc Teatrului Nottara!", a afirmat Emil Boroghină la primirea 
distincţiilor. 
 
  Ediţia a VI-a a "Fest(in) pe Bulevard" se desfăşoară în trei etape. În 
preambulul evenimentului, în perioada 7 aprilie - 6 mai, a avut loc secţiunea 
"Planeta Shakespeare", în parteneriat cu Teatrul Naţional Marin Sorescu din 
Craiova şi cu Fundaţia Shakespeare. Secţiunile de tradiţie ale festivalului sunt 
programate în perioada 12 - 21 octombrie, iar pe 21 şi 22 noiembrie se desfăşoară 
secţiunea MultiArt EXIT (organizată în colaborare cu Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor). 
 
  În perioada 12 - 21 octombrie, "Fest(in) pe Bulevard" va cuprinde peste 30 
de producţii scenice, grupate în mai multe secţiuni, la care participă artişti din 
nouă ţări - România, Franţa, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. 
 
 
  Secţiunile de tradiţie ale festivalului sunt "Criza comunicării" - secţiune 
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competitivă; "Bulevardul Comediei" - secţiune competitivă, care propune 
spectacole de mare succes; "Premiere în FEST(in)" - cele mai noi producţii ale 
Teatrului Nottara, altele decât cele legate de temele celorlalte secţiuni; "Invitaţi 
speciali" - producţii de bună calitate şi de succes, care aparţin unor teatre partenere 
şi care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; "In 
memoriam", dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o 
contribuţie importantă la evoluţia teatrului românesc - actorii Gilda Marinescu şi 
Vali Preda, precum şi scenograful Sică Rusescu. 
 
 
  Juriul Secţiunii "Criza comunicării" îi are în componenţă pe Emil 
Boroghină (actor şi directorul fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare 
din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), Roxana Croitoru (critic de 
teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen Mihalache (critic de teatru), Doru Mareş 
(critic de teatru). Juriul secţiunii "Bulevardul Comediei" va fi alcătuit din membri 
aleşi din public. 
 
 
  Spectacolele şi evenimentele conexe din cadrul festivalului vor avea loc la 
Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul Ţăndărică, Excelsior, Institutul Balassi, 
Librăria Cărtureşti - Verona. 
 
 
  Cea de-a doua zi a festivalului aduce în faţa publicului un spectacol lectură, 
o aniversare şi trei spectacole: două din secţiunea "Criza Comunicării" şi unul din 
secţiunea "Invitaţi speciali". 
 
 
  De la ora 11.00, la Libraria Cărtureşti-Verona, începe primul spectacol din 
seria celor şase spectacole lectură - "Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit 
sfânt" de Adi Iclenzan şi Laurenţiu Blaga. 
 
 
  La ora 12.00, prietenii şi colaboratorii îi spun "La mulţi ani!" marelui actor 
Cristian Şofron. Aniversarea cu public va avea loc în Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 
 
 
  De la ora 18.00, spectatorii sunt aşteptaţi la spectacolul "Tatăl" de Florian 
Zeller, în regia lui Radu Iacoban, o producţie a Teatrului Clasic "Ioan Slavici", 
Arad. 
 
  De la ora 20.00, la Sala "George Constantin" a Teatrului Nottara, începe 
spectacolul "the_Marusya", de Aleksandr Andriaşkin, producţie 
a Companiei Dialog Dance, Kostroma, Rusia, iar de la ora 21.30, la Teatrul 
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Ţăndărică, începe "Blackout", în regia, scenografia şi coregrafia Serenei Marossi, 
producţie a  "Smartlt Soc. Coop Impresa Sociale", Italia. AGERPRES/(AS - 
autor: Petronius Craiu, editor: Nona Jalbă, editor online: Ada Vîlceanu) 
 
 
 

de: Petronius Craiu  
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114. Antena 3  
din data de 13 Octombrie 2018, ora 11:22 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/a-inceput-fest-in-pe-
bulevard-la-nottara-10-zile-de-festival-490667.html 
 

 
 

A început Fest(in) pe Bulevard, la Nottara. 10 zile de festival 
 

 

În perioada 12-21 octombrie 2018 va avea loc cea de-a VI-a ediție a 
Festivalului Internaţional de Teatru „Fest(in) pe Bulevard”. În acest an, tema 
principală este criza comunicării. Biletele s-au pus deja în vanzare, iar în funcție 
de categorie și locul de desfășurarea a spectacolului, prețurile încep de la 17 lei. 
Evenimentele vor avea loc la Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Institutul Balassi 
și Librăria Cărturești-Verona     
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F est(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții, grupate în mai 
multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, Franța, Polonia, 
Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

Secțiunile festivalului 

Criza comunicării este o secțiune competitivă, iar tema producțiilor este 
comunicarea. Spectacolul care deschide secțiunea este câștigătorul Premiului 
Masca de Aur, „the_Marusya”, și propune un dialog inedit între cuvânt și mișcare, 
un exercițiu de descoperire de sine prin intermediul dansului. 
Printre cele 18 spectacole din „Criza comunicării”, va fi prezent și Molière, prin 
opera „Tartuffe”, care este o producție a Teatrului Maria Filotti din Brăila, în regia 
lui Alexandru Mâzgăreanu. Piesa este o satiră la adresa imposturii și falsității, o 
comedie despre cât de ușor ne putem crea falși idoli. „Tartuffe are puțin din 
realitatea politică, puțin din dualitatea religiozității, puțin din slăbiciunile umane, 
puțin din instinctul carnal, puțină intrigă, puțin egoism, puțină singurătate, puțină 
confuzie, puțină născocire… și toate sunt, de fapt, despre putere. Într-un fel sau 
altul, căutăm cu toții acest sentiment periculos, fie că pentru unii înseamnă lucruri 
materiale, iar pentru alții lucruri spirituale. „Tartuffuliți” suntem cu toții, că 
recunoaștem sau nu”, se arată în descrierea piesei. 

Bulevardul Comediei este secțiunea cu spectacole de mare succes. Juriul va 
fi alcătuit din cinci membri aleși din public și va trebuie să aleagă un câștigător 
dintre: „Elefantul din cameră”, o producție a Teatrului Național Marin Sorescu, 
Craiova; „Despre olteni, cu dragoste”, o producție a Teatrului Nottara din 
București; „Comedia erorilor”, de William Shakespeare, o producție a Teatrului 
de Nord, Trupa Harag György, din Satu Mare și „Veselul humuleștean”, o 
producție a Teatrului de Revistă Ginta Latină din Chișinău, Republica Moldova. 

Premiere în Fest(in) este secțiunea unde se vor prezenta șapte noi producții 
ale Teatrului Nottara. 

Invitații speciali nu vor lipsi, care vor prezenta producții de bună calitate de 
la teatre partenere din Tulcea, Mureș, Arad, Suceava, Galați și Bulgaria. 

Pe parcursul festivalului se vor desfășura colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte sau de teatru, expoziții de fotografie de teatru și aniversări 
ale unor personalități teatrale. 

 
Sursa: Antena 3 
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115. Sursa Zilei  
din data de 13 Octombrie 2018, ora 09:53 

http://www.sursazilei.ro/festin-pe-bulevard-ziua-a-doua/ 

 
 

FEST(IN) PE BULEVARD. ZIUA A DOUA 

Fest(in) pe Bulevard continuă, după o primă zi cu emoții și un spectacol 
de gală prezentat de Andreea Marin, ambasadoarea Festivalului.  Cea de-a doua 
zi aduce în fața publicului un spectacol lectură, o aniversare și trei spectacole: 
două din secțiunea Criza Comunicării și una din secțiunea Invitați speciali. 
 

De la ora 11.00, la Librăria Cărtureşti-Verona, începe primul spectacol din 
seria celor 6 spectacole lectură - Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit sfînt 
de Adi Iclenzan şi Laurenţiu Blaga. Textul reprezintă o ficţiune inspirată de 
evenimente şi personalităţi reale. Alexandru Repan va interoga viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu. 
 
 
  La ora 12.00, prietenii şi colaboratorii îi spun La mulţi ani! marelui actor 
Cristian Şofron. Aniversarea cu public va avea loc în Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 
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  La ora 18.00, spectatorii sunt aşteptaţi la spectacolul Tatăl de Florian 
Zeller, în regia lui Radu Iacoban, o producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, 
Arad. Un mister tragic-comic, o poveste de familie sobră şi realistă, o privire 
emoţională şi emoţionantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de 
demenţă, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele 
mentale. 
 
 
  De la ora 20.00, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, începe 
spectacolul the_Marusya, de Aleksandr Andriaşkin, producţie a Companiei 
Dialog Dance, Kostroma, Rusia. Câştigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa 
propune un dialog inedit între cuvânt şi mişcare, un exerciţiu de descoperire de 
sine prin intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine 
artist, în timp ce artiştii devin producători. 
 
 
  La ora 21.30, la Teatrul Ţăndărică, începe Blackout, în regia, scenografia şi 
coregrafia Serenei Marossi, producţie a Producţie a Smartlt Soc. Coop Impresa 
Sociale, Italia. Un exerciţiu de imaginaţie - cum am mai relaţiona cu cel de lângă 
noi dacă, brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit 
parte integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea simbolică, 
creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa excelentă a celor 
doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 
 
 
 

de: Olimpia Diaconiuc  
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116. DC NEWS  
din data de 13 Octombrie 2018, ora 20:39 

https://www.dcnews.ro/un-mare-actor-sarbatorit-la-nottara-crina-
matei-foto_617935.html 

 

 
 

Un mare actor, sărbătorit la Nottara. Crina Matei, foto 
 

Crina Matei a participat la un eveniment de Teatrul Nottara, unde un actor 
cunoscut a fost sărbătorit. Nu au lipsit nici pozele, care au surprins o parte 
din farmecul momentului. 
 

"La Teatrul Nottara, sarbatorim un actor, director de teatru si un prieten bun. 
Cristian Șofron. Artizanii discreti ai evenimentului au fost dragile mele Ada Vertan si 
directorul Teatrului Nottara, doamna Marinela Tepus", a fost mesajul actriței pe 

Facebook.  

Cristian Şofron, actor român de teatru, televiziune şi film, s-a născut pe 9 mai 
1958 la Bucureşti. El a debutat la o vârstă foarte fragedă, la 13 ani, în anul 1971, în 
filmul "Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte", în regia lui Sergiu Nicolaescu, după 
ecranizarea nuvelei "Întoarcerea lui Ipu", de Titus Popovici. 
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Cristian Şofron e actor la Teatrul Nottara de peste 25 de ani. Publicului larg îi este 
cunoscut din filmele lui Sergiu Nicolaescu sau din serialul "Toate pânzele sus". 

Filmografia sa cuprinde filme precum "Cu mâinile curate" (1972), "Atunci i-am 
condamnat pe toţi la moarte" (1972), "Insula comorilor" (1975), "Toate pânzele sus!" 
(1977), "Omul care ne trebuie" (1979), "Cowboys" (1981), "Salutări de la Agigea" 
(1984), "Asfalt Tango" (1995), "Punctul zero" (1996), "Triunghiul Morţii" (1999), 
"Orient Express" (2004), "Supravieţuitorul" (2008), "Ultimul corupt din România" 
(2012). 

 
Este căsătorit cu actriţa Andreea Măcelaru Şofron şi are doi copii, Sara şi Luca. 

 

de: Ema Apostu 
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117. AGERPRES  
din data de 13 Octombrie 2018, ora 21:49 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/13/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--192618 

 

 
 

Recomandări de festival Fest(in) pe Bulevard, ziua a treia  
 
 
  Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediţia a VI-a, aduce spectacole 
de top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei 
importante actriţe a Teatrului Nottara, expoziţii, discuţii cu publicul. 
 
 
  Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin şi 
despre cât de mult influenţează condiţiile exterioare, contextul familial, fundalul 
istoric traseul personal. Reprezentaţia este programată de la ora 20.00, la Sala 
Studio a Teatrului Odeon. Dragă doamnă profesoară, producţie a Teatrului 
Municipal din Baia Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul ţăndărică. Un 
conflict clasic bine-rău reflectat în relaţia profesor-elev, un joc de putere mental, 
în care graniţa dintre adevăr şi minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc 
în secţiunea Criza comunicării. 
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  Secţiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de 
succes. Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o 
producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O 
poveste despre descoperirea de sine şi despre complexitatea raportării la Celălalt, 
spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi şi judeca dincolo de clişee 
şi tipare, dincolo de ceea ce este, tradiţional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul 
regizor de teatru şi film Alexandru Maftei propune, la Sala George Constantin, un 
text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face să ne 
dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în faţă este, de fapt, vocea 
propriei noastre conştiinţe, un semnal de trezire din amorţirea şi indeferenţa în 
care ne-am adâncit.  
 
 
  Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărtureşti-
Verona, cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaş va da glas unei mărturii 
tulburătoare, în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal 
viaţa, se împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-
un incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori şi apropiaţi să-i ureze La mulţi ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 
 
  Fest(in)-ul înseamnă şi întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal necenzurat 
de Vaslav Nijinski. Volumul conţine jurnalul integral al celui mai mare dansator 
din toate timpurile. Scrise în iarna 1918-1919, când Vaslav Nijinski se afla în 
Elveţia, împreună cu soţia şi fiica sa, caietele sale se constituie în mărturia 
bulversantă a unei vieţi dedicate creaţiei. În plină tinereţe şi glorie, artistul e pe 
punctul de a ceda în faţa nebuniei. Arta şi viaţa cotidiană palpită în pagini care 
vorbesc mai ales despre suferinţă şi căutare repetitiv, obsesiv, incoerent, violent. 
 
  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
bilete, pe www.nottara.ro şi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 
 
  Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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118. Facebook Andreea Marin  
din data de 13 Octombrie 2018, ora 08:31 

https://www.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/posts/23390682994
54090 
 

 
 
 
In fiecare seara, Teatrul Nottara pregateste , dupa spectacolul din festival, un loc 
de socializare in care actori, regizori, critici, invitatii speciali din tara si din 
strainatate in #festinpebulevard schimba idei ce pot sta la baza noilor proiecte 
culturale valoroase. Prima receptie si surpriza culinara a fost pregatita aseara de 
sponsorul festivalului, Negro 2000 Romania , ce va oferi si premiile din 
momentul culminant al Galei Fest(in) pe Bulevard, peste 10 zile. E nevoie de 
sprijin din partea companiilor private in fiecare an si le multumim celor ce inteleg 
sa fie alaturi de oamenii frumosi si talentati meniti sa ne faca sa vibram atunci 
cand intram intr-o sala de teatru! 
 
 

de: Andreea Marin 
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119. Ziar,com  
din data de 13 Octombrie 2018 

https://www.ziar.com/news=11824214 
 

 
 
 
 

A început Fest(in) pe Bulevard, la Nottara. 10 zile de festival 
 

 

În perioada 12-21 octombrie 2018 va avea loc cea de-a VI-a ediție a 
Festivalului Internaţional de Teatru „Fest(in) pe Bulevard”. În acest an, tema 
principală este criza comunicării. Biletele s-au pus deja în vanzare, iar în funcție 
de categorie și locul de desfășurarea a spectacolului, prețurile încep de la 17 lei. 
Evenimentele vor avea loc la Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Institutul Balassi 
și Librăria Cărturești-Verona     
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F est(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții, grupate în mai 
multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, Franța, Polonia, 
Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

Secțiunile festivalului 

Criza comunicării este o secțiune competitivă, iar tema producțiilor este 
comunicarea. Spectacolul care deschide secțiunea este câștigătorul Premiului 
Masca de Aur, „the_Marusya”, și propune un dialog inedit între cuvânt și mișcare, 
un exercițiu de descoperire de sine prin intermediul dansului. 
Printre cele 18 spectacole din „Criza comunicării”, va fi prezent și Molière, prin 
opera „Tartuffe”, care este o producție a Teatrului Maria Filotti din Brăila, în regia 
lui Alexandru Mâzgăreanu. Piesa este o satiră la adresa imposturii și falsității, o 
comedie despre cât de ușor ne putem crea falși idoli. „Tartuffe are puțin din 
realitatea politică, puțin din dualitatea religiozității, puțin din slăbiciunile umane, 
puțin din instinctul carnal, puțină intrigă, puțin egoism, puțină singurătate, puțină 
confuzie, puțină născocire… și toate sunt, de fapt, despre putere. Într-un fel sau 
altul, căutăm cu toții acest sentiment periculos, fie că pentru unii înseamnă lucruri 
materiale, iar pentru alții lucruri spirituale. „Tartuffuliți” suntem cu toții, că 
recunoaștem sau nu”, se arată în descrierea piesei. 

Bulevardul Comediei este secțiunea cu spectacole de mare succes. Juriul va 
fi alcătuit din cinci membri aleși din public și va trebuie să aleagă un câștigător 
dintre: „Elefantul din cameră”, o producție a Teatrului Național Marin Sorescu, 
Craiova; „Despre olteni, cu dragoste”, o producție a Teatrului Nottara din 
București; „Comedia erorilor”, de William Shakespeare, o producție a Teatrului 
de Nord, Trupa Harag György, din Satu Mare și „Veselul humuleștean”, o 
producție a Teatrului de Revistă Ginta Latină din Chișinău, Republica Moldova. 

Premiere în Fest(in) este secțiunea unde se vor prezenta șapte noi producții 
ale Teatrului Nottara. 

Invitații speciali nu vor lipsi, care vor prezenta producții de bună calitate de 
la teatre partenere din Tulcea, Mureș, Arad, Suceava, Galați și Bulgaria. 

Pe parcursul festivalului se vor desfășura colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte sau de teatru, expoziții de fotografie de teatru și aniversări 
ale unor personalități teatrale. 

 
Sursa: Antena 3 
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120. Infoziare 
din data de 14 Octombrie 2018 

http://www.infoziare.ro/stire/19162508/Un+mare+actor+sărbătorit
+la+Nottara+Crina+Matei+foto 
 

 
 

Un mare actor, sărbătorit la Nottara. Crina Matei, foto 
 

Crina Matei a participat la un eveniment de Teatrul Nottara, unde un actor 
cunoscut a fost sărbătorit. Nu au lipsit nici pozele, care au surprins o parte 
din farmecul momentului. 
 

"La Teatrul Nottara, sarbatorim un actor, director de teatru si un prieten bun. 
Cristian Șofron. Artizanii discreti ai evenimentului au fost dragile mele Ada Vertan si 
directorul Teatrului Nottara, doamna Marinela Tepus", a fost mesajul actriței pe 
Facebook.  

Cristian Şofron, actor român de teatru, televiziune şi film, s-a născut pe 9 mai 
1958 la Bucureşti. El a debutat la o vârstă foarte fragedă, la 13 ani, în anul 1971, în 
filmul "Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte", în regia lui Sergiu Nicolaescu, după 

ecranizarea nuvelei "Întoarcerea lui Ipu", de Titus Popovici. 
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Cristian Şofron e actor la Teatrul Nottara de peste 25 de ani. Publicului larg îi este 
cunoscut din filmele lui Sergiu Nicolaescu sau din serialul "Toate pânzele sus". 

Filmografia sa cuprinde filme precum "Cu mâinile curate" (1972), "Atunci i-am 
condamnat pe toţi la moarte" (1972), "Insula comorilor" (1975), "Toate pânzele sus!" 
(1977), "Omul care ne trebuie" (1979), "Cowboys" (1981), "Salutări de la Agigea" 
(1984), "Asfalt Tango" (1995), "Punctul zero" (1996), "Triunghiul Morţii" (1999), 
"Orient Express" (2004), "Supravieţuitorul" (2008), "Ultimul corupt din România" 
(2012). 

 
Este căsătorit cu actriţa Andreea Măcelaru Şofron şi are doi copii, Sara şi Luca. 

 

Sursa: DC NEWS  
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121. Actualități Arad  
din data de 13 Octombrie 2018 

https://www.actualitati-arad.ro/doua-prezente-aradene-in-festin-pe-
bulevard/ 
 

 
 

Două prezențe arădene în “Fest(in) pe Bulevard” 

Cea de a VI-a ediție a Festivalului Fest(in) pe Bulevard de la București își 

înscrie în selecția din acest an două producții arădene. Vorbim despre 

“Tatăl” în regia lui Radu Iacoban și “Disputa”, în regia lui Vlad Massaci 

(coproducție cu Teatrul Nottara din București). Cele două spectacole sunt 

programate în 13 octombrie, de la ora 18.00, respectiv în 14 octombrie, de la 

ora 18.15, în sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 
 

 
„Avem parte în această toamnă de un adevărat maraton festivalier. E șansa 
noastră de a arăta iubitorilor de spectacole din toată țara, că în Arad există teatru 
de calitate. Există producții și creatori care au ceva de spus. Ne bucurăm să luăm 
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pulsul... teatral al țării și să jucăm alături de trupe importante.” – spune Bogdan 
Alexandru Costea, managerul TCISA 
 
Tema sub care se desfășoară Fest(in) pe Bulevard în acest an este “criza 
comunicării”. 

“De ce am optat, în acest an, pentru criza comunicării ca temă principală a 
Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard? Pentru că, deși 
teatrul este o artă a comunicării, oamenii săi își cheltuiesc, adesea, talentul și 
energia risipându-se în dispute sterile, lipsite de o miză artistică. Pentru că, deși 
ne aflăm într-un secol al comunicațiilor, suntem tot mai înstrăinați și tot mai 
singuri în deciziile noastre. Pentru că, deși avem la îndemână cele mai moderne 
mijloace de negociere, preferam să ne despărțim unii de alții prin SMS-uri și/sau 
prin declarații de presă. Pentru că, deși rețelele de socializare aveau menirea să 
ne apropie, au ajuns să ne învrăjbească. Pentru că, tot vorbind despre libertatea 
mass-mediei, am devenit sclavii acesteia, lasându-ne (și parcă plăcându-ne să 
fim) manipulați. Pentru că între misiunile nobile ale teatrului este și aceea de a 
se implica în viața oamenilor, atrăgându-le atenția asupra disfuncționalităților 
sociale, făcându-i să-și pună întrebări și, uneori, să le și ofere răspunsuri.” – 
spune Marile Țepuș, directorul Fest(in) 
 
Următoarea prezență arădeană într-un festival este pe scena Galei Naționale a 
Comediei. 

 

 
 

Sursa: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad 
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122. AGERPRES 
din data de 14 Octombrie 2018, ora 19:41 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/14/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--192825 
 

 
 

Comedii, musical, docu-dramă, spectacol-lectură, în a patra zi de Fest(in) 
pe Bulevard, ediţia a VI-a 

 
 
La Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a, săptămâna începe cu o ofertă teatrală de 
nerefuzat, pentru toate gusturile - de la spectacole-lectură până la musical, 
comedie şi docu-dramă. 
 
Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vişniec, continuă seria spectacolelor-
lectură regizate de Mihai Lungeanu, la ora 11,00, la Cărtureşti Verona. Alături de 
Ion Haiduc, vom cunoaşte zbaterea interioară personajului biblic Iov, încercând 
să descifreze pentru posteritate argumentele care i-au susţinut puterea credinţei în 
om, printr-un proces al gândurilor întrupate în cuvinte născătoare de realitate. 
 
De la ora 18,00, la Teatrul Odeon, Visătorul Adei Milea, o adaptare după un 
roman de Ian McEwan, spectacol din secţiunea "Criza comunicării", ne invită să 
ne dăm frâu liber imaginaţiei, să ne reamintim că există mereu în noi capacitatea 
de a ne redescoperi acea forţă a creativităţii şi a libertăţii pe care o aveam în 
copilărie. Spectacolul-concert, producţie a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, 
îndeamnă la visare în cel mai bun sens, acea visare ce îmbogăţeşte realitatea.  
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Tot la Teatrul Odeon, la ora 19,00, Elefantul din cameră de Sarah Ruhl, în regia 
şi traducerea lui Dragos Alexandru Musoiu, o producţie a Teatrului Naţional 
Marin Sorescu, Craiova, ne duce în zona comicului spumos prin care sunt tratate 
tabuurile din jurul sexualităţii. Spectacolul face parte din secţiunea "Bulevardul 
comediei" şi abordează, cu umor şi dezinhibare, tema sexualităţii reprimate. 
 
De la ora 19,30, la Teatrul Ţăndărică, intrăm într-o poveste de dragoste pasională, 
furtunoasă: Carmen, după Prosper Merimee, în regia lui Suren Shahverdyan 
(secţiunea "Criza comunicării), este o poveste despre puterile nebănuite pe care ţi 
oferă dragostea, despre limitele la care poţi ajunge în numele acelei iubiri. Poate 
însă oare rezista iubirea atunci când aceasta duce la îngrădirea libertăţilor 
celuilalt?  
 
Prin spectacolul 86 (Teatrul Nottara, ora 21:00, secţiunea "Criza comunicării"), 
vom cunoaşte un fragment din istoria recentă a Kazahstanului: evenimentele 
dramatice din timpul protestelor din decembrie 1986 din Alma-Alta, organizate 
de studenţi împotriva numirii în funcţia de prim secretar pe un candidat care nu 
era de etnie kazahă. Un spectacol ca o lecţie de istorie, 86, creaţie colectivă 
coordonată de Farhat Mildalali, în regia şi scenografia lui Farhat Mildalali, 
producţie a Companiei StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan, nu are la bază 
un scenariu, ci este un colaj din memoriile publicate ale protestatarilor, din 
scrisorile şi interviurile lor. 
 
Seara se încheie cu un spectacol din secţiunea "Premiere", Praf de stele de Norm 
Foster, în regia lui Lucian Sabados, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, 
ora 21:30. Praf de stele este un spectacol despre nevoia acută de comunicare, de 
prietenie, de căldură, o poveste dulce-amară despre singurătatea vieţii la oraş şi 
despre cum această nevoie de interacţiune conduce la preţuirea celuilalt dincolo 
de orice stereotip sau prejudecată. 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.ro şi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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123. Click! 
din data de 14 Octombrie 2018, ora 18:33 

https://www.click.ro/vedete/romanesti/ce-fericita-este-andreea-marin-
la-plimbare-cu-fiica-si-iubitul-tinerel 
 

 
 

Ce fericită este Andreea Marin la plimbare, cu fiica şi iubitul tinerel 

Viaţa se scuge frumos pentru două dintre cele mai mediatizate vedete de la noi. 
Andreea Marin şi Ştefan Bănică au divorţat acum 5 ani, însă în prezent au familii 
perfecte alături de parteneri mult mai tineri. În plus, atât iubitul “Zânei”, cât şi 
soţia lui Ştefan, au reuşit să o cucerească pe micuţa Violeta. Fotoreporterii Click! 
au surprins primele poze cu familia completă a Andreei. 

Poze de colecţie surprinse vineri seara, în jurul orei 21.00, de fotoreporterii Click! 
Andreea Marin (43 de ani), îmbrăcată foarte elegant şi feminin, iubitul ei, Adrian 
Brâncoveanu (33 de ani), consulul României la Tropoli (Libia), şi el la patru ace, 
se plimbau împreună cu micuţa Violeta (10 ani), fiica Andreei din mariajul cu 
Ştefan Bănică. 

 
Este pentru prima dată când apar împreună în această formulă, ştiută fiind 
discreţia Andreei când e vorba de viaţa ei privată. Cei trei plecau de la Teatrul 
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Nottara, acolo unde de la ora 18.00 a avut loc seara de gală a Festivalului 
Internaţional de Teatru - FEST(in) pe Bulevard. 

 
S-au bucurat de o seară liniştită, alături de câţiva prieteni 
“Zâna” a postat şi pe reţelele sociale o fotografie din interior, cu bufetul aranjat 
pentru oasepţi şi la care s-au servit tartine cu icre, pe care ea le promovează în mai 
mult spoturi publicitare. De remarcat ce bine le stă împreună, cât de galant este 
consulul cu iubita, căci a cărat el toate plasele şi pungile cu cadouri, cât de bine 
se simte Violeta în compania bărbatului pe care mama ei îl iubeşte, dar şi cât de 
mare a crescut fetiţa, fiind foarte aproape să-şi ajungă mama la înălţime. 

 
 

de: Alina Bucsain 
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124. Academia Cațavencu  
din data de 15 Octombrie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/recomandari-de-fest-
in--pe-bulevard---ziua-a-doua-41238 
 

 
  

Recomandări de Fest(in) pe Bulevard 
-ziua a doua- 

 
 
  După o primă zi cu emoţii şi un spectacol de gală prezentat de Andreea 
Marin, ambasadoarea Festivalului, Fest(in) pe Bulevard continuă! Cea de-a doua 
zi aduce în faţa publicului un spectacol lectură, o aniversare şi trei spectacole: 
două din secţiunea Criza Comunicării şi una din secţiunea Invitaţi speciali. 
 
  De la ora 11.00, la Librăria Cărtureşti-Verona, începe primul spectacol din 
seria celor 6 spectacole lectură - Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit sfînt 
de Adi Iclenzan şi Laurenţiu Blaga. Textul reprezintă o ficţiune inspirată de 
evenimente şi personalităţi reale. Alexandru Repan va interoga viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu. 
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  La ora 12.00, prietenii şi colaboratorii îi spun La mulţi ani! marelui actor 
Cristian Şofron. Aniversarea cu public va avea loc în Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 
 
 
  La ora 18.00, spectatorii sunt aşteptaţi la spectacolul Tatăl de Florian Zeller, 
în regia lui Radu Iacoban, o producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad. Un 
mister tragic-comic, o poveste de familie sobră şi realistă, o privire emoţională şi 
emoţionantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de demenţă, o ilustrare 
dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale. 
 
 
  De la ora 20.00, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, începe 
spectacolul the_Marusya, de Aleksandr Andriaşkin, producţie a Companiei 
Dialog Dance, Kostroma, Rusia. Câştigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa 
propune un dialog inedit între cuvânt şi mişcare, un exerciţiu de descoperire de 
sine prin intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine 
artist, în timp ce artiştii devin producători. 
 
 
  La ora 21.30, la Teatrul Ţăndărică, începe Blackout, în regia, scenografia 
şi coregrafia Serenei Marossi, producţie a Producţie a Smartlt Soc. Coop Impresa 
Sociale, Italia. Un exerciţiu de imaginaţie - cum am mai relaţiona cu cel de lângă 
noi dacă, brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit 
parte integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea simbolică, 
creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa excelentă a celor 
doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 
 
De azi și până pe 21 octombrie vă invităm la Fest(in) pe Bulevard.   
 

 
 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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125. România Liberă  
din data de 15 Octombrie 2018, ora 10:14 

https://romanialibera.ro/cultura/festin-pe-bulevard-ziua-a-treia-
756628?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ult
imaora 
 

 

Fest(in) pe Bulevard, ziua a treia 

Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediția a VI-a, aduce spectacole de 
top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei importante 
actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. 

Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin și despre cât 
de mult influențează condițiile exterioare, contextul familial, fundalul istoric 
traseul personal. Reprezentația este programată de la ora 20.00, la Sala Studio a 
Teatrului Odeon. Dragă doamnă profesoară, producție a Teatrului Municipal din 
Baia Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul Țăndărică. Un conflict clasic bine-
rău reflectat în relația profesor-elev, un joc de putere mental, în care granița dintre 
adevăr și minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc în secțiunea Criza 
comunicării. 

Secțiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de succes. 
Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o producție 
a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O poveste despre 
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descoperirea de sine și despre complexitatea raportării la Celălalt, spectacolul 
readuce în prim-plan necesitatea de a gândi și judeca dincolo de clișee și tipare, 
dincolo de ceea ce este, tradițional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul regizor de 
teatru și film Alexandru Maftei propune, la Sala George Constantin, un text 
provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face să ne 
dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în față este, de fapt, vocea 
propriei noastre conștiințe, un semnal de trezire din amorțirea și indeferența în 
care ne-am adâncit. 

Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărturești-
Verona, cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaș va da glas unei mărturii 
tulburătoare, în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal 
viaţa, se împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-
un incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori și apropiați să-i ureze La mulți ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 

Fest(in)-ul înseamnă și întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal 
necenzurat de Vaslav Nijinski. Volumul conține jurnalul integral al celui mai 
mare dansator din toate timpurile. Scrise în iarna 1918–1919, când Vaslav 
Nijinski se afla în Elveția, împreună cu soția și fiica sa, caietele sale se constituie 
în mărturia bulversantă a unei vieți dedicate creației. În plină tinerețe și glorie, 
artistul e pe punctul de a ceda în fața nebuniei. Arta și viața cotidiană palpită în 
pagini care vorbesc mai ales despre suferință și căutare repetitiv, obsesiv, 
incoerent, violent. 

Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard.       

 

 

Sursa: Teatrul Nottara    
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      126. rfi 
din data de 15 Octombrie 2018 

https://www.rfi.ro/eveniment-106609-comedii-musical-docu-
drama-spectacol-lectura-patra-zi-festin-pe-bulevard-editia-sase 
 

 
 
Comedii, musical, docu-dramă, spectacol-lectură, în a patra zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 
 

 
Afiș Praf de stele 
Image source: 
Teatrul Nottara 

 
La Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a, săptămâna începe cu o ofertă teatrală de 
nerefuzat, pentru toate gusturile –  de la spectacole-lectură până la musical, 
comedie și docu-dramă. 
 

Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vișniec, continuă seria 
spectacolelor-lectură regizate de Mihai Lungeanu, la ora 11.00, la Cărturești 
Verona. Alături de Ion Haiduc, vom cunoaște zbaterea interioară personajului 
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biblic Iov, încercând să descifreze pentru posteritate argumentele care i-au 
susţinut puterea credinţei în om, printr-un proces al gândurilor întrupate în cuvinte 
născătoare de realitate. 

De la ora 18.00, la Teatrul Odeon, Visătorul Adei Milea, o adaptare după 
un roman de Ian McEwan, spectacol din secțiunea „Criza comunicării”, ne invită 
să ne dăm frâu liber imaginației, să ne reamintim că există mereu în noi 
capacitatea de a ne redescoperi acea forță a creativității și a libertății pe care o 
aveam în copilărie. 

Spectacolul-concert, producție a Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, 
îndeamnă la visare în cel mai bun sens, acea visare ce îmbogățește realitatea. 

Tot la Teatrul Odeon, la ora 19.00, Elefantul din cameră de Sarah Ruhl, 
în regia și traducerea lui Dragoș Alexandru Mușoiu, o producție a Teatrului 
Național Marin Sorescu, Craiova, ne duce în zona comicului spumos prin care 
sunt tratate tabuurile din jurul sexualității. Spectacolul face parte din secțiunea 
„Bulevardul comediei” și abordează, cu umor și dezinhibare, tema sexualității 
reprimate. 

De la ora 19.30, la Teatrul Țăndărică, intrăm într-o poveste de dragoste 
pasională, furtunoasă : Carmen, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren 
Shahverdyan (secțiunea „Criza comunicării), este o poveste despre puterile 
nebănuite pe care ți oferă dragostea, despre limitele la care poți ajunge în numele 
acelei iubiri. Poate însă oare rezista iubirea atunci când aceasta duce la îngrădirea 
libertăților celuilalt ? 

Prin spectacolul 86 (Teatrul Nottara, ora 21.00, secțiunea „Criza 
comunicării”), vom cunoaște un fragment din istoria recentă a Kazahstanului: 
evenimentele dramatice din timpul protestelor din decembrie 1986 din Alma-Alta, 
organizate de studenți împotriva numirii în funcția de prim secretar pe un candidat 
care nu era de etnie kazahă. Un spectacol ca o lecție de istorie, 86, creație colectivă 
coordonată de Farhat Mildalali, în regia și scenografia lui Farhat Mildalali, 
producție a Companiei StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan, nu are la bază 
un scenariu, ci este un colaj din memoriile publicate ale protestatarilor, din 
scrisorile și interviurile lor. 

Seara se încheie cu un spectacol din secțiunea „Premiere”, Praf de stele de 
Norm Foster, în regia lui Lucian Sabados, la Teatrul Nottara, Sala George 
Constantin, ora 21.30. 

Praf de stele este un spectacol despre nevoia acută de comunicare, de 
prietenie, de căldură, o poveste dulce-amară despre singurătatea vieții la oraș și 
despre cum această nevoie de interacțiune conduce la prețuirea celuilalt dincolo 
de orice stereotip sau prejudecată. 

Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional 
de Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, 
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iar bilete, pe www.nottara.ro și la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic 
între 11.00-21.00. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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    127. Glasul Aradului 
din data de 15 Octombrie 2018, ora 08:30 

http://glsa.ro/spectacole-aradene-la-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 
 

Spectacole arădene la „Fest(in) pe Bulevard” 

 
  Cea de a VI-a ediție a Festivalului Fest(in) pe Bulevard de la București își 
înscrie în selecția din acest an două producții arădene. Vorbim despre „Tatăl” în 
regia lui Radu Iacoban și „Disputa”, în regia lui Vlad Massaci (coproducție cu 
Teatrul Nottara din București). Cele două spectacole au fost programate sâmbătă, 
de la ora 18.00, respectiv ieri, de la ora 18.15, în Sala Horia Lovinescu a Teatrului 
Nottara. „Avem parte în această toamnă de un adevărat maraton festivalier. E 
șansa noastră de a arăta iubitorilor de spectacole din toată țara, că în Arad există 
teatru de calitate. Există producții și creatori care au ceva de spus. Ne bucurăm să 
luăm pulsul… teatral al țării și să jucăm alături de trupe importante”, susţine 
Bogdan Costea, directorul TCISA. 
 
  De menţionat că tema sub care se desfășoară Fest(in) pe Bulevard în acest 
an este „criza comunicării”. „De ce am optat, în acest an, pentru criza comunicării 
ca temă principală a Festivalului Internațional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard? 
Pentru că, deși teatrul este o artă a comunicării, oamenii săi își cheltuiesc, adesea, 
talentul și energia risipându-se în dispute sterile, lipsite de o miză artistică. Pentru 
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că, deși ne aflăm într-un secol al comunicațiilor, suntem tot mai înstrăinați și tot 
mai singuri în deciziile noastre. Pentru că, deși avem la îndemână cele mai 
moderne mijloace de negociere, preferam să ne despărțim unii de alții prin SMS-
uri și/sau prin declarații de presă. Pentru că, deși rețelele de socializare aveau 
menirea să ne apropie, au ajuns să ne învrăjbească. Pentru că, tot vorbind despre 
libertatea mass-mediei, am devenit sclavii acesteia, lasându-ne (și parcă plăcându-
ne să fim) manipulați. Pentru că între misiunile nobile ale teatrului este și aceea 
de a se implica în viața oamenilor, atrăgându-le atenția asupra disfuncționalităților 
sociale, făcându-i să-și pună întrebări și, uneori, să le și ofere răspunsuri”, afirmă 
Marile Țepuș, directorul Fest(in). 
 
  Următoarea prezență arădeană într-un festival este pe scena Galei Naționale 
a Comediei. 
 
 

 
Sursa: Glasul Aradului  
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    128. Cuvântul Libertății 
din data de 15 Octombrie 2018 

http://www.cvlpress.ro/15.10.2018/actori-craioveni-pe-scena-
festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

Actori craioveni pe scena Festivalului Internaţional de Teatru 
„FEST(in) pe Bulevard” 

Spectacolul „Elefantul din cameră sau The Vibrator play” de Sarah Ruhl, 
producţie a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova, va fi prezentat astă-
seară, ora 19.00, la sala mare a Teatrului Odeon, în cadrul celei de-a VI-a ediţii 
a Festivalului Internaţional de Teatru „FEST(in) pe Bulevard”, care are loc 
la Bucureşti, în perioada 12-21 octombrie 2018. 

 

În distribuţie: Claudiu Bleonţ, Cerasela Iosifescu, Iulia Lazăr, George 
Albert Costea, Angel Rababoc, Vlad Udrescu, Ramona Drăgulescu, Alina Carla 
Mangra. Regia artistică, traducerea şi adaptarea sunt semnate de Dragoş 
Alexandru Muşoiu, decorul este realizat de Andreea Simona Negrilă, costumele 
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îi aparţin Elenei Du Soleil, iar muzica a fost creată special pentru acest spectacol 
de compozitorul Tibor Cari. 

34 de spectacole din 9 ţări – România, Franţa, Polonia, Republica Moldova, 
Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan – vor putea fi văzute la „FEST(in) pe 
Bulevard”, tema din acest an fiind „Criza comunicării”. Festivalul cuprinde 
secţiunile „Criza comunicării”; „Bulevardul Comediei”; „Premiere în FEST(in)” 
– cele mai noi producţii ale Teatrului Nottara; „Planeta Shakespeare” – care se 
referă la parteneriatul pe care îl are Teatrul Nottara, începând din această ediţie, 
cu Festivalul Internaţional Shakespeare de la Craiova, al cărui director fondator 
este actorul Emil Boroghină; „Invitaţi speciali”; „Multi Art EXIT” – fostul 
festival de teatru pentru persoane private de libertate; „Spectacole-lectură” – pe 
texte care tratează criza comunicării; „Evenimente stradale”; „In memoriam” – 
secţiune dedicată unor personalităţi teatrale dispărute, care au avut o contribuţie 
importantă la evoluţia teatrului românesc. 

 

 

de: Magda Bratu  
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    129. Adevărul – Blog Mircea Morariu  
din data de 15 Octombrie 2018, ora 08:13 

https://adevarul.ro/cultura/teatru/m-am-asteptatla-mai-mult-
1_5bc420afdf52022f7583d7ab/index.html 
 

 
 

M-am aşteptat la mult mai mult... 
 

Trebuie să mărturisesc că de multă vreme nu mi-a fost atât de greu să scriu 
un comentariu despre un spectacol aşa cum stau lucrurile acum când încerc să 
aştern pe ecranul computerului câteva impresii despre cel intitulat 
„Molière/eréiloM“, producţie a Teatrului „Nottara“ din Bucureşti căruia i s-a 
făcut cinstea de a deschide cea de-a şasea ediţie a Festivalului „Fest(in) pe 
bulevard“.  

 
Cel mai dificil îmi e să îmi clarific, în primul rând mie însumi, ce au vrut 

cu adevărat autorii scenariului dramatic – Roman Feodori şi Raluca Rădulescu. 
Să îi aducă un omagiu unuia dintre cei mai mari autori de literatură dramatică ai 
lumii, în fapt singurul marele scriitor clasic francez ale cărui creaţii figurează de 
peste 300 de ani în repertoriile tuturor marilor sau micilor teatre ale lumii? Adică 
să genereze un spectacol de tipul Viaţa şi opera, ilustrat cu o seamă de secvenţe 
socotite semnificative, decupate din cele mai cunoscute piese din feluritele etape 
ale creaţiei moliereşti? Sau să se folosească de pretextul evocării copleşitoarei 
personalităţi artistice a dramaturgului pentru ca astfel să evidenţieze capacităţile 
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creative ale unei părţi consistente a trupei, preponderent tânără, de care dispune 
la această oră Teatrul de pe Bulevardul Magheru?  

 
În al doilea rând, mi-e greu să precizez cărei categorii de public i se 

adresează sus-menţionatul spectacol. Spectatorilor care cunosc relativ bine 
Vicleniile lui Scapin, Tartuffe, Dom Juan, Bolnavul închipuit şi pot să 
contextualizeze fragmentele decupate sau celor care au venit la teatru eminamente 
pentru a se încărca cu o doză de bună dispoziţie? Publicului inteligent sau 
publicului, hai să-i spunem, râzăreţ? Căruia îi ajunge pur şi simplu să râdă?  

 
În cazul tuturor acestor întrebări mult mai în favoarea spectacolului sunt 

cele din-al doilea rând de ipoteze. Adică, Raluca Rădulescu şi Roman Feodori, 
cel de-al doilea fiind şi regizorul montării, şi-au dorit să evidenţieze 
disponibilităţile ludice, capacităţile de mişcare, de adaptare la o seamă de exerciţii 
(unele din stirpea commediei del’arte, altele parcă amintind de biomecanica lui 
Meyerhold) ale celor 12 componenţi ai distribuţiei, actorii Şerban Gomoi, Rareş 
Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina 
Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamţu, Filip Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina 
Ştefănescu şi Laura Vasiliu. Şi, desigur, să poftească insistent publicul să râdă, că 
doar nu degeaba suntem pe Bulevardul Comediei. O atare ipoteză ar fi susţinută 
şi de îndemnul hotărât la râs şi bună dispoziţie pe care îl adresează în final (aş 
zice, finalul finalurilor, că tare mai sunt multe) Şerban Gomoi, în calitate de 
purtător de cuvânt al lui Molière, spectatorilor. Şerban Gomoi fiind actorul care 
domină autoritar şi cu binemeritat întreaga distribuţie. El fiind şi Molière, şi 
imaginea acestuia peste vreme, şi regizor, şi actor, şi personaj. 

 
  În cazul primei categorii de ipoteze, lucrurile stau mult, mult mai în 
defavoarea scenariştilor, a regizorului, dar şi a celorlalte persoane care şi-au pus 
semnătura pe producţia cu pricina. Scenariştii susţin sus şi tare că s-au slujit drept 
bibliografie îndeosebi, dacă nu cumva eminamente, de cartea lui Mihail Bulgakov 
Viaţa domnului de Molière. Nu e cam puţin? Una e ca valoare Viaţa domnului de 
Molière şi cu totul alta Cabala bigoţilor. De care nu mă îndoiesc că vechiul public 
de teatru îşi mai aminteşte graţie antologicei puneri în scenă a marelui Alexandru 
Tocilescu. Să fie oare mica scriere a lui Bulgakov lucrarea cea mai importantă sau 
măcar una care luminează aspectele altminteri complexe din viaţa lui Jean-
Baptiste Poquelin zis Molière? Nici vorbă! Nu pot să nu atrag atenţia, în context, 
asupra gafei de proporţii care apare atât în textul de spectacol cât şi în adjuvantele 
spectacologice în conformitate cu care am avea de-a face cu un scriitor ce s-ar 
numi Jean- Baptiste Moliere Nu, numele civil al fiului de tapiţer regal este Jean-
Baptiste Poquelin, în vreme ce numele lui de actor, de dramaturg, de director de 
trupă şi, mă rog, de regizor (atâta doar că respectiva profesie va fi atestată ca atare 
mult mai târziu) este Molière. Care, în cazul, piesei al cărui protagonist este un 
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celebru seducător, a dorit în ruptul capului ca titlul acesteia să fie scris Dom Juan, 
deci cu m. O cerinţă ce trebuia să fie respectată cu sfinţenie, cu atât mai mult cu 
cât titlurile apar la vedere în limba franceză.  
 

Dincolo însă de aceste observaţii de detaliu, trebuie spus că întreg scenariul 
dramatic este unul aproximativ, superficial, lipsit de necesarele nuanţări, de 
înclinaţiile spre reflexivitate. Relaţia cu puterea este o temă esenţială şi a operei, 
dar şi a înseşi vieţii lui Molière/Poquelin. Acesta a fost nevoit să evolueze în 
ambele ipostaze pe muchie de cuţit. A avut nevoie de protecţia Regelui Soare 
(care apare vizualizat în spectacol printr-o o imensă păpuşă pe care o însufleţesc 
actorii), dar a şi făcut faţă de acesta o disidenţă secretă.  
 

Sigur, se cuvin apreciate evoluţiile actorilor, munca acestora. Merită un 
cuvânt de laudă light design-ul elaborat de Taras Mihalevski. Coregrafia bine 
gândită de Aleksandr Andriaşkin. Muzica de scenă, cu sonuri de muzică de film 
creată de Cári Tibor. Însă profesorul de Literatură franceză care sunt de mai bine 
de 37 de ani şi care de aproape 30 de ani predă în fiecare an un curs de Literatură 
franceză al cărui scop este examinarea tipurilor de discurs literar din secolul al 
XVII lea, dar şi criticul de teatru care împlineşte în martie viitor 35 de ani de 
meserie nu poate să nu-şi împărtăşească dezamăgirea faţă de acest spectacol. M-
am aşteptat la mult mai mult şi am primit extrem de puţin.  
 
Teatrul „Nottara“ din Bucureşti - MOLIÈRE/eréiloM - după Jean-Baptiste 
Poquelin zis Molière şi Mihail Bulgakov; Scenariu de: Roman Feodori şi Raluca 
Rădulescu; Regia: Roman Feodori; Scenografia: Olga Nikitina; Coregrafia: 
Aleksandr Andriaşkin; Muzica: Cári Tibor; Light design: Taras Mihalevski; Cu; 
Şerban Gomoi (Molière,Scapin, Orgon, Dom Juan, Argan), Rareş Andrici 
(Tartuffe, Preotul, Cardinalul), Răzvan Bănică (Damis), Vlad Bălan (Valere, 
Cléante), Dani Popescu (Sganarelle, Géronte, Monsieur Poquelin, Diaconul), 
Crenguţa Hariton (Dorine, Moaşa), Cristina Juncu (Angéline), Ada Navrot 
(Toinette), Isabela Neamţu (Elmire, Madame Poquelin-Cressé), Filip Ristovski 
(Cerşetorul), Sorina Ştefănescu (Elmire, Béline, Armande Béjart), Laura Vasiliu 
(Elmire); Data premierei: 12 octombrie 2018 
 

de: Mircea Morariu  
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   130. AGERPRES 
din data de 16 Octombrie 2018, ora 07:05 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/16/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara--193631 
 

 
 
Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a cincea zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 
 
 

  Marţi, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând 
cu ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în România, 
Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. 
Copii cu deficienţe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete 
semnificaţii mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Raluca şi Emanuel, ei m-au ajutat să 
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descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţeişi 
al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. Spectacolul este 
o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din seria de 
spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu Institutul 
Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la Sala Studio 
a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmecşi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numişi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertate şi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii, şi tocmai în această rezistenţă se 
găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără 
încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, câtşi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti, şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubireşi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajul şi debusolarea pe care 
le trăim noi, dar şi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic şi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
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  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony 
Neilson şi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani 
Tardini, Galaţi. Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a 
Teatrului Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Ea şi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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131. bebelu.ro 
din data de 13 Octombrie 2018 

http://www.bebelu.ro/recomandari-de-festin-pe-bulevard-ziua-a-
doua.html 
 

 
 

Recomandări de Fest(in) pe Bulevard 
-ziua a doua- 

 
 
  După o primă zi cu emoţii şi un spectacol de gală prezentat de Andreea 
Marin, ambasadoarea Festivalului, Fest(in) pe Bulevard continuă! Cea de-a doua 
zi aduce în faţa publicului un spectacol lectură, o aniversare şi trei spectacole: 
două din secţiunea Criza Comunicării şi una din secţiunea Invitaţi speciali. 
 
  De la ora 11.00, la Librăria Cărtureşti-Verona, începe primul spectacol din 
seria celor 6 spectacole lectură - Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit sfînt 
de Adi Iclenzan şi Laurenţiu Blaga. Textul reprezintă o ficţiune inspirată de 
evenimente şi personalităţi reale. Alexandru Repan va interoga viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu. 
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  La ora 12.00, prietenii şi colaboratorii îi spun La mulţi ani! marelui actor 
Cristian Şofron. Aniversarea cu public va avea loc în Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 
 
 
  La ora 18.00, spectatorii sunt aşteptaţi la spectacolul Tatăl de Florian Zeller, 
în regia lui Radu Iacoban, o producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad. Un 
mister tragic-comic, o poveste de familie sobră şi realistă, o privire emoţională şi 
emoţionantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de demenţă, o ilustrare 
dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale. 
 
  De la ora 20.00, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, începe 
spectacolul the_Marusya, de Aleksandr Andriaşkin, producţie a Companiei 
Dialog Dance, Kostroma, Rusia. Câştigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa 
propune un dialog inedit între cuvânt şi mişcare, un exerciţiu de descoperire de 
sine prin intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine 
artist, în timp ce artiştii devin producători. 
 
 
  La ora 21.30, la Teatrul Ţăndărică, începe Blackout, în regia, scenografia 
şi coregrafia Serenei Marossi, producţie a Producţie a Smartlt Soc. Coop Impresa 
Sociale, Italia. Un exerciţiu de imaginaţie - cum am mai relaţiona cu cel de lângă 
noi dacă, brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit 
parte integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea simbolică, 
creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa excelentă a celor 
doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 

 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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132. bebelu.ro 
din data de 14 Octombrie 2018 

http://www.bebelu.ro/festin-pe-bulevard-ziua-a-treia.html 
 

 
 

Fest(in) pe Bulevard, ziua a treia 

 

Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediția a VI-a, aduce spectacole 
de top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei 
importante actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. 

Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin și 
despre cât de mult influențează condițiile exterioare, contextul familial, fundalul 
istoric traseul personal. Reprezentația este programată de la ora 20.00, la Sala 
Studio a Teatrului Odeon. Dragă doamnă profesoară, producție a Teatrului 
Municipal din Baia Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul Țăndărică. Un 
conflict clasic bine-rău reflectat în relația profesor-elev, un joc de putere mental, 
în care granița dintre adevăr și minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc 
în secțiunea Criza comunicării. 

Secțiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de 
succes. Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o 
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producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O 
poveste despre descoperirea de sine și despre complexitatea raportării la Celălalt, 
spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi și judeca dincolo de clișee 
și tipare, dincolo de ceea ce este, tradițional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul 
regizor de teatru și film Alexandru Maftei propune, la Sala George Constantin, un 
text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face să ne 
dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în față este, de fapt, vocea 
propriei noastre conștiințe, un semnal de trezire din amorțirea și indeferența în 
care ne-am adâncit. 

Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărturești-
Verona, cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaș va da glas unei mărturii 
tulburătoare, în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal 
viaţa, se împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-
un incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori și apropiați să-i ureze La mulți ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 

Fest(in)-ul înseamnă și întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal necenzurat 
de Vaslav Nijinski. Volumul conține jurnalul integral al celui mai mare dansator 
din toate timpurile. Scrise în iarna 1918–1919, când Vaslav Nijinski se afla în 
Elveția, împreună cu soția și fiica sa, caietele sale se constituie în mărturia 
bulversantă a unei vieți dedicate creației. În plină tinerețe și glorie, artistul e pe 
punctul de a ceda în fața nebuniei. Arta și viața cotidiană palpită în pagini care 
vorbesc mai ales despre suferință și căutare repetitiv, obsesiv, incoerent, violent. 

Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard.       

 

 

Sursa: Teatrul Nottara    
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133. bebelu.ro 
din data de 16 Octombrie 2018 

http://www.bebelu.ro/cinci-spectacole-un-spectacol-lectura-si-o-
lansare-de-carte-in-a-cincea-zi-de-festin-pe-bulevard-editia-a-v-
a.html 
 

 
 
Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a cincea zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 
 
 

  Marţi, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând 
cu ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului ţăndărică, la un spectacol unic în România, 
Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. 
Copii cu deficienţe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete 
semnificaţii mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
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să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Ralucaşi Emanuel, ei m-au ajutat să 
descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţei 
şi al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La 
aceste întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în 
regia lui Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. 
Spectacolul este o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din 
seria de spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu 
Institutul Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la 
Sala Studio a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmec şi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numi şi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertateşi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii,nşi tocmai în această rezistenţă 
se găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm 
fără încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, cât şi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti, şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubireşi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajulşi debusolarea pe care 
le trăim noi, darşi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
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nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic şi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
 
 
  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony 
Neilsonşi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani Tardini, 
Galaţi. Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului 
Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Ea şi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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134. bebelu.ro 
din data de 19 Octombrie 2018 

http://www.bebelu.ro/49525.html 
 

 
 

Recomandări Fest(in) pe Bulevard, a opta zi 

 
Weekendul la Fest(in) pe Bulevard debutează cu întâlnirile AICT, vineri, 

la ora 11:00, la CafeNott, organizate și moderate de Oltița Cîntec, critic de teatru, 
președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România 
(AICT.RO). Tema discuției va fi Artiști, critici, spectatori – cum comunicăm? și 
se va axa pe axa pe ideea viitorului criticii de teatru în contextul transformării 
dinamice a mediilor de comunicare. 

De la ora 18:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică începe spectacolul Exit, 
în regia lui Schilling Árpád Producție a Teatrului Maghiar Csiky Gergely, 
Timișoara, Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad, Teatrului Național, Sombor, 
Serbia. Spectacolul încearcă să răspundă unor întrebări precum: Cum facem față 
unei situații în care suntem închiși? Ne asemănăm, cu toții ne dorim dragoste și 
siguranță. Dar drumul spre aceste dorințe poate fi foarte diferit. Cum se formează 
o comunitate? Cum se distrug relațiile vechi, pentru a lăsa loc celor noi? Cum ne 
reformulăm scopurile? Ce facem, ce sacrificăm pentru a supraviețui? Toate aceste 
întrebări devin cu atât mai interesante în contextul relațiilor maghiaro-române-
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sârbe. Ce amintiri și fixații determină aceste relații? Cum se suprascriu diferențele 
culturale pe o situație de criză? 

La ora 18:30, publicul este invitat la lansarea volumului Teatrul românesc 
de azi. Noi orizonturi estetice, coordonat de Oltița Cîntec. Volumul urmărește 
noile texturi teatrale rezultate din urzeli și țesături inedite în producții semnate de 
creatori care sunt nu doar foarte în spiritul vremurilor, ci încearcă să îl devanseze 
prin anticipare estetică, surprinzând așteptările publicului, fie el profan sau expert. 

La ora 18:45, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, regizorul Tudor 
Ţǎrnǎ invită publicul la comedia Veselul humuleştean, piesă scrisă pe baza 
capodoperei lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Şi, pentru cǎ povestirile lui 
Creangǎ au o ritmicǎ specialǎ, scenaristul a preluat-o într-un spectacol în care 
incredibilele întâmplǎri ale copilǎriei se desfǎşoarǎ într-un continuum muzical. O 
poveste teatralǎ, ce reuneşte umorul hâtru al operei clasice, cu atracţia muzicii şi 
a dansului. 

La Sala Mare a Teatrului Excesior, începând cu ora 20:00, vă invităm la un 
spectacol despre intimitate, într-o epocă în care totul pare a fi public – Priv, în 
regia și coregrafia Izei Szostak. Spectacolul analizează felul în care tehnologia 
influențează relațiile, comunicarea cu ceilalți, raportarea la propriul corp, 
gestionarea emoțiilor.în care tehnologia influențează relațiile, comunicarea cu 
ceilalți, raportarea la propriul corp, gestionarea emoțiilor. 

 

Tot de la ora 20:00, la Institutul Maghiar Balassi, are loc spectacolul-
lectură În aceeași barcă (Zweier ohne) de Dirk Kurbjuweit, în regia Elenei 
Morar. Adaptarea aparține Petrei Wüllenweber și traducerea lui Ciprian 
Marinescu. Piesa spune povestea de prietenie dintre Johann şi Ludwig, aflaţi pe 
calea spre o maximă relaţie de amiciţie. Trecând mult dincolo de ceea ce este 
considerat bun  şi sănătos, perechea încearcă să devină gemenii ideali, conducând 
relaţia lor bazată pe parteneriatul din competiţia de două rame fără cârmaci, la 
armonia supremă, perfectă, de gândire, vorbire şi faptă. Dar relaţia lor simbolică 
îşi pierde echilibrul: Ludwig încearcă să strângă şi mai mult legăturile, dar Johann 
găseşte fericirea în iubirea pentru Vera, sora lui Ludwig. Întrucât Ludwig o urăşte, 
cei doi îndrăgostiţi ţin secretă relaţia lor. Dar secretele au felul lor de a ieşi la 
suprafaţă, aşa că Ludwig e profund rănit. Cum finala competiţiei sportive se 
apropie, Ludwig şi-a ales o ţintă mai înaltă: să păstreze prietenia lor pentru 
totdeauna, dar nu în viaţă, ci în moarte. 

 



 342 

Cea de-a opta zi de Fest(in) pe Bulevard se încheie la Sala Horia Lovinescu 
a Teatrului Nottara cu LIFT – BOYSWILLBEBOYS, producție Studio M, 
Sfântu Gheorghe. Într-un spațiu închis, claustrant, al birourilor în care oamenii 
devin robotizați, singurul loc, paradoxal, în care reușesc să fie ei înșiși și să 
comunice sincer, dincolo de măștile pe care și le pun zilnic, este liftul. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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135. Radio România București fm  
din data de 16 Octombrie 2018 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/16/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-16-octombrie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 16 octombrie 

18:00 

”Despre olteni, cu dragoste”, după Marin Sorescu, regia: Constantin Fugaşin, 
spectacol la Sala George Constantin a Teatrului Nottara. Din distribuție: Ion 
Haiduc, Ada Navrot, Daniela Minoiu, Ion Grosu. 

20:00 

”Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant”, spectacol în regia 
lui  Dragoș Alexandru Mușoiu, cu: Cristian Gheorghe, Oana Mogoș, Ionuț 
Moldoveanu, Vlad Volf. Producție a Teatrului Fani Tardini, Galați, prezentată la 
Teatrul Nottara, la Sala Horia Lovinescu. 
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”Ilegitim”, adaptarea scenică și regie: Adrian Sitaru, după un text colectiv de 
Adrian Sitaru și Alina Grigore, spectacol cu: Miklós Bács, Ferenc Sinkó, Anikó 
Pethö, András Buzási,Tímea Jerovszki / Éva Imre, Andrea Kali / Tekla Tordai, 
Enikö Györgyjakab, Csaba Marosán. Producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj, 
prezentată la Teatrul Odeon, la Sala Studio în secțiunea Focus: teatrul maghiar 
din România (în parteneriat cu Institutul Balassi) 

 

 

de: Andreia Bârsan  
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136. Jurnalul de Dâmbovița 
din data de 16 Octombrie 2018, ora 00:12 

http://www.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol--spectacolul-8222-
carmen-8220-la-bucuresti,48183.html 

 

 

Ieri seară, 
Spectacolul „Carmen“, La Bucureşti 

Ieri seară, de la ora 19.30, s-a jucat Spectacolul „Carmen“, după Prosper Mérimée, 
în regia lui Suren Shahverdyan, în cadrul celei de-a VI-a ediţii a Festivalului 
Internaţional de Teatru FEST (in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din 
Bucureşti. O poveste despre puterile nebănuite pe care ţi le oferădragostea, 
Carmen vorbeşte, pasional şi furtunos, despre barierele care se pot depăşi în 
numele iubirii, dar şi despre eternul conflict dintre impulsul de a supune şi nevoia 
de libertate. Carmen este imaginea feminităţii şi a ferocităţii în acelaşi timp. 
Echipa Teatrului Tony Bulandra a fost onorată de participarea la acest important 
eveniment. 

 

 

Sursa: Jurnalul de Dâmbovița 

 



 346 

137. B1 TV 
din data de 16 Octombrie 2018, ora 08:27 

https://b1.ro/stiri/monden/andreea-marin-plimbare-iubit-adrian-
brancoveanu-violeta-244738.html 
 

 
 

E vorba de Andreea Marin și IUBITUL TINEREL: Fanii sunt în 
stare de ȘOC! (FOTO) 

Andreea Marin şi Ştefan Bănică au divorţat acum 5 ani, însă în prezent au familii 
perfecte alături de parteneri mult mai tineri. În plus, atât iubitul “Zânei”, cât şi 
soţia lui Ştefan au reuşit să o cucerească pe micuţa Violeta.  
 
Fotoreporterii Click!  i-au surprins la o plimbare pe Andreea Marin, iubitul ei, 
Adrian Brâncoveanu, consulul României la Tropoli (Libia), și pe cu micuţa 
Violeta, fiica Andreei din mariajul cu Ştefan Bănică. 
 
Este pentru prima dată când apar împreună în această formulă, ştiută fiind 
discreţia Andreei când e vorba de viaţa ei privată. Cei trei plecau de la Teatrul 
Nottara, acolo unde de la ora 18.00 a avut loc seara de gală a Festivalului 
Internaţional de Teatru - FEST(in) pe Bulevard. 

 

Sursa: B1 TV 
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138. Teatrul Tony Bulandra 
din data de 16 Octombrie 2018 

http://www.tonybulandra.ro/?p=12144 
 

 
 

Spectacolul „Carmen” la București 
 
 

Spectacolul „Carmen”, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren 
Shahverdyan, se joacă astăzi, 15 octombrie 2018, de la ora 19:30, în cadrul celei 
de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, 
organizat de Teatrul Nottaradin București. O poveste despre puterile nebănuite pe 
care ți le oferă dragostea, Carmen vorbește, pasional și furtunos, despre barierele 
care se pot depăși în numele iubirii, dar și despre eternul conflict dintre impulsul 
de a supune și nevoia de libertate. Carmen este imaginea feminității și a ferocității 
în același timp. 
 

Echipa Teatrului Tony Bulandra este onorată de participarea la acest 
important eveniment și este încrezătoare că producția prezentată va fi încununată 
de succes. 

 
 

Sursa: Teatrul Tony Bulandra 
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139. rfi 
din data de 12 Octombrie 2018 

https://www.rfi.ro/eveniment-106611-recomandari-festival-festin-
pe-bulevard-ziua-treia 
 

 
Recomandări de festival Fest(in) pe Bulevard, ziua a treia 

 

 
Piesa În cădere liberă 

Image source: 
Teatrul Nottara 

 
Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediția a VI-a, aduce spectacole de 
top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei importante 
actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. 
 

Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin și 
despre cât de mult influențează condițiile exterioare, contextul familial, fundalul 
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istoric traseul personal. Reprezentația este programată de la ora 20.00, la Sala 
Studio a Teatrului Odeon. 

Dragă doamnă profesoară, producție a Teatrului Municipal din Baia 
Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul Țăndărică. Un conflict clasic bine-rău 
reflectat în relația profesor-elev, un joc de putere mental, în care granița dintre 
adevăr și minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc în secțiunea Criza 
comunicării. 

Secțiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de 
succes. Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o 
producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. 

O poveste despre descoperirea de sine și despre complexitatea raportării 
la Celălalt, spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi și judeca 
dincolo de clișee și tipare, dincolo de ceea ce este, tradițional, atribuit fiecărui sex. 

Cunoscutul regizor de teatru și film Alexandru Maftei propune, la Sala 
George Constantin, un text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un 
spectacol care ne face să ne dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în 
față este, de fapt, vocea propriei noastre conștiințe, un semnal de trezire din 
amorțirea și indeferența în care ne-am adâncit. 

Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărturești-
Verona, cu Decedatul de Háy János. 

Victoria Cociaș va da glas unei mărturii tulburătoare, în care vina unui 
suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal viaţa, se împleteşte cu vina 
celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-un incredibil proces al 
sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru prieteni, colaboratori 
și apropiați să-i ureze La mulți ani! regizorului Mihai Lungeanu. 

Fest(in)-ul înseamnă și întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal necenzurat 
de Vaslav Nijinski. Volumul conține jurnalul integral al celui mai mare dansator 
din toate timpurile. 

Scrise în iarna 1918–1919, când Vaslav Nijinski se afla în Elveția, 
împreună cu soția și fiica sa, caietele sale se constituie în mărturia bulversantă a 
unei vieți dedicate creației. În plină tinerețe și glorie, artistul e pe punctul de a 
ceda în fața nebuniei. Arta și viața cotidiană palpită în pagini care vorbesc mai 
ales despre suferință și căutare repetitiv, obsesiv, incoerent, violent. 

Până în 21 octombrie, Teatrul Nottara vă invită la Fest(in) pe Bulevard. 

 
Sursa : Teatrul Nottara 
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140. Monitorul de știri 
din data de 12 Octombrie 2018, ora 23:42 

https://monitoruldestiri.ro/politic/comunicat-de-presa-teatrul-
nottara-1295256 
 

 
 
 

Recomandări de festival Fest(in) pe Bulevard, ziua a treia  
 
 
  Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediţia a VI-a, aduce spectacole 
de top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei 
importante actriţe a Teatrului Nottara, expoziţii, discuţii cu publicul. 
 
 
  Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin şi 
despre cât de mult influenţează condiţiile exterioare, contextul familial, fundalul 
istoric traseul personal. Reprezentaţia este programată de la ora 20.00, la Sala 
Studio a Teatrului Odeon. Dragă doamnă profesoară, producţie a Teatrului 
Municipal din Baia Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul ţăndărică. Un 
conflict clasic bine-rău reflectat în relaţia profesor-elev, un joc de putere mental, 
în care graniţa dintre adevăr şi minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc 
în secţiunea Criza comunicării. 
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  Secţiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de 
succes. Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o 
producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O 
poveste despre descoperirea de sine şi despre complexitatea raportării la Celălalt, 
spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi şi judeca dincolo de clişee 
şi tipare, dincolo de ceea ce este, tradiţional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul 
regizor de teatru şi film Alexandru Maftei propune, la Sala George Constantin, un 
text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face să ne 
dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în faţă este, de fapt, vocea 
propriei noastre conştiinţe, un semnal de trezire din amorţirea şi indeferenţa în 
care ne-am adâncit.  
 
 
  Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărtureşti-
Verona, cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaş va da glas unei mărturii 
tulburătoare, în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal 
viaţa, se împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-
un incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori şi apropiaţi să-i ureze La mulţi ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 
 
  Fest(in)-ul înseamnă şi întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal necenzurat 
de Vaslav Nijinski. Volumul conţine jurnalul integral al celui mai mare dansator 
din toate timpurile. Scrise în iarna 1918-1919, când Vaslav Nijinski se afla în 
Elveţia, împreună cu soţia şi fiica sa, caietele sale se constituie în mărturia 
bulversantă a unei vieţi dedicate creaţiei. În plină tinereţe şi glorie, artistul e pe 
punctul de a ceda în faţa nebuniei. Arta şi viaţa cotidiană palpită în pagini care 
vorbesc mai ales despre suferinţă şi căutare repetitiv, obsesiv, incoerent, violent. 
 
  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
bilete, pe www.nottara.ro şi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 
 
  Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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141. LaTeatru.EU 
din data de 15 Octombrie 2018 

https://lateatru.eu/draga-doamna-profesoara-festin-pe-bulevard-
2018/ 
 

 
 

Draga Doamna Profesoara – Festin pe Bulevard 2018 

 
Draga Doamna Profesoara de de Ludmila Razumovskaia 

Regia: Andrei Majeri 
TRADUCERE: Lia Crisan, Tudor Steriade 

SCENOGRAFIE: Irina Chirila 
COREGRAFIE: Raul Hotcas 

COREPETITOR MUZICAL Petru Damsa 
DISTRIBUTIA: 

Inna Andriuca – Elena Sergheevna 
Denisa Blag – Lida 
Eduard Trifa – Pasa 

Andrei Dinu – Volodea 
Eduard Bindiu – Vitea 

Produs de Teatrul Municipal din Baia Mare, vazut la Teatrul Tandarica, in 
cadrul Festin pe Bulevard 2018 
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Draga Doamna Profesoara – Opinie LaTeatru.EU 

		

Draga Doamna Profesoara a fost, pentru mine, al saselea spectacol vazut in 
cadrul festivalului Festin pe Bulevard 2018. Recunosc, pana acum spectacole 
bune, realizate corect, regizate corect, interpretate corect. Din pacate, insa, niciun 
TEXT nu reusise, pana la Draga Doamna Profesoara, sa ma dea pe spate. Sa ma 
impresioneze. Sa ma socheze. E drept, textul a mai fost montat in Romania, nu 
este deloc un text nou pentru publicul cunoscator ceva mai in varsta. Pentru mine, 
insa, a fost primul contact cu acest text. Si am ramas de-a dreptul socat. 

Pe scurt: 4 elevi se duc acasa la profesoara lor de matematica pentru a o 
ruga sa-i ajute in incercarea lor de frauda. Ea avea cheia incaperii unde erau 
depozitate lucrarile lor finale (nu ni se spune despre ce examen ar fi vorba, eu 
banuiesc c-ar fi bacalaureat). Cert este ca era vorba despre examenul de 
matematica, ei toti urmand a NU urma vreo facultate cu profil realist. 

Fara sa va spun nici cum se termina, nici cum erau celelalte personaje, va 
spun doar despre unul dintre ei: Volodea era liderul lor, un tip care voia sa dea la 
relatii internationale, viitor diplomat, care venise doar sa-si ajute colegii. Nu avea 
niciun interes personal, nu avea nevoie de modificarea lucrarii. Voia, insa, sa-si 
testeze fortele. Sa-si ararte puterea. Pentru el era important sa castige, chiar daca 
victoria nu-l avantaja cu nimic. Victoria de dragul victoriei. Este personajul meu 
preferat, din absolut toate punctele de vedere. 

Discutia aluneca si in taramul materiilor inutile, dar decisive, de care ne-
am tot lovit in scoala. Nu se fac precizarile necesare, unul ca mine ar fi simtit 
nevoia unor clarificari absolut necesare. Daca actiunea s-ar petrece in Romania, 
elevii de uman n-ar fi trebuit sa dea bacul la matematica. Nici macar nu mai fac 
matematica in anul terminal. Drept urmare, dilema mea, de la care ar trebui sa 
porneasca discutia serioasa, este ce fel de examen era acela? Era un examen de 
an, pe care trebuia doar sa-l treci (sa nu ramai corigent), sau era un examen 
decisiv, important, de bacalaureat? Totusi, nu trebuie sa ignoram discutia la nivel 
macro: cat de ok (ca sa folosesc un cuvant modern) este ca examenul decisiv 
pentru cariera sa fie la o materie inutila tie de atunci inainte? Cat de ok este acum, 
cat de bine era atunci, in anii 80. 

Trecand peste neclaritatea in cauza, ramane dilema etica: este mai putin 
imoral sa fraudezi un examen la o materie care nu-ti va folosi in viata? 
Imoralitatea are si ea trepte, sau vorbim strict de persoane morale, respectiv 
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persoane imorale? Un profesor a carui menire in mod oficial este de a-si ajuta 
elevii, este complet imoral daca-i ajuta sa fraudeze? 

Acum, tinand cont de perioada in care a fost scris textul, 1981 din ce spune 
profesorul Morariu, ar trebui sa observ un lucru si sa fiu socat de un altul. Lucrul 
usor observabil este starea maritala a profesoarei: o profesoara singura! Deci 
vulnerabila, ar zice fanaticii familiei traditionale. Daca ea n-ar fi fost singura, 
probabil toata actiunea, toata desfasurarea de forte, n-ar fi avut loc. Poate nici ei, 
elevii, nu ar fi indraznit sa mearga la ea acasa. 

Atentie: nu doar ca nu era maritata si nici macar cuplata, ci era SINGURA 
acasa, de ZIUA EI! 

Lucrul socant, insa, este faptul ca un astfel de text a fost gandit si scris in 
URSS-ul anului 1981. Sa ne intelegem: textul este oricum socant si daca ar fi fost 
gandit si scris in 2018. Dar este cu atat mai uimitor, mai surprinzator, dat fiind 
anul aparitiei. 

Nu pot discuta alegerile regizorale, nu pot compara cu alte montari ale 
textului. Avem un decor foarte modern, haine foarte colorata, o doamna 
profesoara (de fapt, domnisoara, ori poate o doamna divortata?) foarte colorata. 
Da, poate as fi preferat o explicitare mai accentuata a contextului, momentan sunt 
multe cateva ambiguitati care-l fac cumva nerealist Romaniei anului 2018 (am 
explicat mai sus de ce). 

De asemenea, nu ma pot pronunta asupra locatiei in care se joaca in mod 
curent. Nu numai ca nu am vazut-o la teatrul unde a fost conceputa, insa nici 
macar nu am fost vreodata acolo, la Teatrul Municipal din Baia Mare. Totusi, 
trebuie sa subliniez faptul ca locatia aleasa de organizatorii festivalului Festin pe 
Bulevard este una interesanta, nu cred ca-i intamplatoare: Teatrul Tandarica. 
Teoretic pentru copii, asa cum erau, de fapt, protagonistii, personajele din 
spectacol. 

Alegerea teatrului a mai avut, totusi, un efect: publicul. As simti nevoia 
unei cercetari mai anuntite, insa din punctul meu de vedere fiecare teatru are un 
public al sau, fidel. Care aici, la Teatrul Tandarica, nu a contat. Cei care merg cu 
cei mici la acest teatru au stat acasa, publicul din sala fiind exclusiv public de 
festival, un public informat, care a aflat de festival, un public al teatrelor Nottara 
si Odeon probabil, care vazand spectacolul acesta la Tandarica, l-a preferat. Care 
este efectul? Pai, pe de-o parte, o sala care nu a fost plina (la Nottara am vazut, la 
2 spectacole, sala plina, la Odeon la fel), pe de alta un public civilizat, cuminte, 
nu am avut telefoane sunand ori macar luminand, vorbit in timpul spectacolului 
ori alte activitati deranjante. Un public mai putin numeros, dar superior calitativ. 
Ar trebui studiat subiectul in mod serios. 

In final, o intrebare, nu legata doar de public, ci de localizarea geografica: 
sunt, oare, sanse mai mari in Bucuresti sa intalnim o situatie de genul? Sau Baia 
Mare este un loc unde s-ar putea petrece mai degraba o situatie asemanatoare? 
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Intreb si pentru ca reactia publicului ar putea fi diferita, in functie de pozitionarea 
fata de subiect. 

Nu inchei, insa, fara sa subliniez faptul ca regizorul Andrei Majeri a reusit 
din nou sa ma surprinda. Fara sa va dezvalui prea multe, pot spune ca inca nu am 
sesizat un stil Andrei Majeri, ceea ce inseamna, strict din punctul meu de vedere, 
ca omul are marele avantaj de a fi foarte adaptabil. Inca nu ne-a dezavluit intregul 
sau arsenal. Sper sa reuseasca sa ma surprinda si data viitoare (apropo, inainte de 
Draga Doamna Profesoara vazusem si Medea’s boys, montat la teatrul 
bucurestean Apollo 111; articolul despre acest spectacol va aparea zilele acestea). 

Per total, Draga Doamna Profesoara este cel mai bun spectacol vazut pana 
acum la Festin pe Bulevard 2018. Sper, totusi, sa ma mai surprinda, socheze de-a 
dreptul, si alte spectacole din festival. Sper, dar sansele nu sunt deloc mari  

 

 

de: Emil Călinescu 
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142. LaTeatru.EU 
din data de 15 Octombrie 2018 

https://lateatru.eu/tatal-teatrul-clasic-ioan-slavici-din-arad-festin-pe-
bulevard-2018/ 
 

 
 
Tatal – Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad – Festin pe Bulevard 

2018 

Tatal de Florian Zeller 
Traducere si regie: Radu Iacoban 

Scenografia: Tudor Prodan 
Distributie: 

Andre – Ovidiu Ghinita 
Anne – Roxana Sabau 
Pierre – Andrei Elek 

Laura – Iulia Alexandra Dinu 
Distribuție 2: 

Andre – Ovidiu Ghinita 
Anne – Roxana Sabau 
Pierre – Andrei Elek 
Laura – Oana Secara 

Produs de Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, vazut la Teatrul Nottara, in 
cadrul Festin pe Bulevard 2018 
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Tatal – Opinie LaTeatru.EU 

Am auzit la un moment dat o intrebare misto, pusa de un psiholog in cartea 
sa: ce este mai grav, sa uiti sau sa fii uitat? Boala uitarii, numita in mod 
oficial Alzheimer, este o boala degenerativa de care sufera persoanele in varsta. 
Se spune ca incidenta ei a crescut atunci cand oamenii au inceput sa fie din ce in 
ce mai longevivi. 

Boala cu pricina este agravata de aspectele sociale si culturale asociate 
batranetii. Uneori, ea este declansata de un eveniment foarte neplacut, de moartea 
cuiva apropiat. Alteori, boala este declansata pur si simplu de iesirea la pensie, de 
renuntarea la rutina cu care persoana in cauza era obisnuita. 

In plus, lipsa activitatii sociale, caci nu toti batranii au o activitate sociala, 
face ca boala sa avanseze mai rapid decat ar fi fost firesc. 

Nu stiu cum este pentru voi aceasta boala, cum va raportati la ea, dar pentru 
mine ea este mai grava decat multe altele. Pe mine ma loveste mult mai mult un 
spectacol ori un film despre un bolnav de Alzheimer decat un film despre razboi 
ori un film cu Mafie. Pur si simplu plec de la premisa ca nu voi fi implicat intr-un 
razboi in aceasta viata, din Mafie nu-mi propun sa fac parte, drept urmare acele 
filme, chiar si daca-s adevarate, nu ma privesc. Nu sunt despre ceva ce mi s-ar 
putea intampla candva. 

Ma gandesc, insa, cu groaza ca as putea avea candva Alzheimer. Ca as putea 
uita cine sunt, ca mi-as putea uita prietenii. Ca n-as mai fi eu. 

Spectacolul Tatal despre asta este, despre un batran condamnat la boala 
uitarii. Despre gandurile acestuia, despre modul in care relationeaza cu fiica sa, 
cu ginerele sau, cu persoanele angajate sa aiba grija de el. 

Un spectacol deloc usor, nu stii cand este imaginatia bolnavului si cand este 
realitate. Nu stii niciodata ce e real si ce e nu, nu stii niciodata cand si unde te afli. 
Cum, de altfel, un bolnav nu mai face distinctia intre realitate si imaginatie. 

Acum, desi am vazut ca ar fi comparat cu Regele Lear ori cu Insemnarile 
unui nebun, nu pot fi de acord cu asta. Un text bine scris, halucinant in intelesul 
cat se poate de propriu, Tatal pune in evidenta actorii care-i dau viata. 

Ovidiu Ghinita, in rolul tatalui amnezic, interpreteaza FABULOS. 
Fascinant. Incredibil. De fapt, foarte credibil, in multe momente ai impresia ca in 
fata ta chiar este un batran bolnav de Alzheimer, care traieste intr-o lume a lui si 
numai a lui. 
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Mergeti sa vedeti Tatal si luati cu voi si rudele mai in varsta. Cu riscul de 
a-i face sa planga, de a-i deprima, spectacolul li se adreseaza in mod special. Nu, 
nu este nicidecum o jignire la adresa lor. 

Ce este, insa, surprinzator pentru unii este faptul ca regia acestui spectacol 
este semnata de Radu Iacoban, un (inca) tanar regizor. Poate v-ati astepta ca 
regizor (si traducator) sa fie o persoana in varsta. Ceea ce nu e cazul. Drept 
urmare, pot trage concluzia ca spectacolul se adreseaza SI publicului mai tanar, 
un fel de semnal de alarma, de constientizare. 

Si inca ceva: pentru cei din domeniu, din industria teatrala, Tatal este o 
lectie de actorie. Pana si eu, ca necunoscator, un simplu spectator (cu ceva mai 
multe spectacole vizionate, ce-i drept), pot recunoaste o interpretare magistrala. 
Si, daca tot am recunoscut-o, zic s-o semnalez ca atare. 

 

de: Emil Călinescu 
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143. LaTeatru.EU 
din data de 16 Octombrie 2018 

https://lateatru.eu/gardenia-teatrul-odeon-festin-pe-bulevard-2018/ 

 

 
 

Gardenia – Teatrul Odeon – Festin pe Bulevard 2018 

Gardenia de Elżbieta Chowaniec 
Traducerea Luiza Savescu 

Regia Zoltán Balázs (Ungaria) 
Decorul Constantin Ciubotariu 

Costumele Andrada Chiriac 
Distributie: 

Femeia I – Antoaneta Zaharia 
Femeia II – Paula Niculita 

Femeia III – Simona Popescu 
Femeia IV – Madalina Ciotea 

 
Spectacol montat la Teatrul Odeon din Bucuresti, produs in cadrul proiectului 
european Fabulamundi. Playwriting Europe, co-finantat prin programul Europa 
Creativa al Uniunii Europene 2017-2020; vazut la acelasi teatru, in cadrul Festin 
pe Bulevard 2018 
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Gardenia – Opinie LaTeatru.EU 

 

Cand eram student la sociologie invatasem o definitie foarte simpatica a 
sociologului. Cineva-mi spusese ca sociologul este acel individ care da vina 
exclusiv pe societate si care, prin prisma meseriei sale, este obligat sa ignore 
genetica. Nimeni nu s-a nascut cumva, criminal ori altruist, ci a dobandit acea 
calitate ori acel defect. De fiecare data imi venea sa-mi contrazic profesorii, sa 
dau exemple care sa-mi sustina opinia, sa arat ca nu putem ignora genetica. Am 
invatat, ulterior, sa aplic metoda combinarii teoriilor, ceea ce inseamna ca teoria 
de baza se aplica la majoritate, fie ea de 60, de 80 ori chiar de 90%, in timp ce 
teoria secundara, in cazul de fata cea genetica, se aplica la cazurile aflate in 
minoritate. Ori putem crede ca un om se naste criminal, insa caracterul sau genetic 
poate fi atenuat (si eventual anulat) de mediu ori, dimpotriva, poate fi accentuat. 

 

Daca acum as fi student la sociologie si as avea profesori care mi-ar spune 
sa ignor mostenirea genetica, i-as trimite sa vada spectacolul Gardenia. I-as 
trimite la spectacol si i-as pune sa aplice teoriile pe care ei le predau in frumoasa 
facultate. 

 

Nu zic ca eu sunt fanatic al geneticii, un sustinator infocat al ei, sunt convins 
ca este foarte important mediul in care traiesti, ca esti influentat enorm de 
experientele de viata si de oamenii din jurul tau, doar ca unele chestii se pot 
explica doar genetic. Sau, ca sa raman la rationamentul initial, in unele cazuri nu 
putem exclude factorul genetic. 

 

In spectacolul Gardenia vedem patru destine aproape identice. Patru femei, 
strabunica, bunica, mama si fiica, toate in aceeasi ipostaza. Niciuna nu a putut 
spune ca a avut in mama sa o idola, un exemplu de urmat. Toate au luat o decizie 
proasta de pe urma careia au tras toata viata. Patru MAME, fiecare fiind convinsa 
ca stie mai bine decat celelalte cum sa-si creasca copilul. 
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Nu stiu perioada in care a fost scris textul, stiu doar ca unele referiri la GAY 
m-au lovit din plin. Caci la un moment dat una dintre femei spunea ca oricate 
bube ar fi avut familia, macar n-au avut GAY prin ea. Macar atat. 

 

Va las pe voi sa descoperiti artificiile regizorale (care cu siguranta va vor 
surprinde), sa descoperiti inserturile de opera. Si, de asemenea, va las sa 
descoperiti singuri pe cele 4 actrite, care-si interpreteaza minunat rolurile. Va las, 
de asemenea, sa descoperiti care este perioada de timp acoperita de cele 4 
generatii. 

Gardenia se joaca in stagiunea curenta a Teatrului Odeon, fiind un spectacol 
extrem de actual pe care vi-l recomand. 

 

de: Emil Călinescu 
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144. Sursa Zilei  
din data de 16 Octombrie 2018, ora 10:47 

http://www.sursazilei.ro/festin-pe-bulevard-cinci-spectacole-un-
spectacol-lectura-si-o-lansare-de-carte-in-ziua-a-cincea/ 
 

 
 

FEST(IN) PE BULEVARD. CINCI SPECTACOLE, UN 
SPECTACOL-LECTURĂ ȘI O LANSARE DE CARTE ÎN ZIUA 

A CINCEA 

 

 

 

Fest(in) pe Bulevard își așteaptă spectatorii, marți, începând cu ora 11, la Sala 
Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în România, Visând glasuri, în 
regia Nicoletei Lefter, producție a Teatrului Gong din Sibiu. Copii cu deficiențe 
de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete semnificații mai 
profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoție. 
„Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând glasuri, o 
lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut pentru mine, 
am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic în vreun fel 
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cu o persoană cu disfuncție auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat că limbajul 
semnelor este cel mai autentic și profund limbaj. Este emoționant să vezi sub ochii 
tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe care fiecare îl 
purtăm cu noi zi de zi și pe care nu îl conștientizăm. Am avut bucuria să lucrez cu 
doi copii absolut minunați, Raluca și Emanuel, ei m-au ajutat să descopăr 
universul celor care nu aud. Vă invit să priviți spectacolul cu inima, nu cu ochiul.” 
(Nicoleta Lefter) 
 
Ce putem face pentru a ieși din ciclul nefast al prejudecăților, al ignoranței și al 
complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiționată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon.  Spectacolul este 
o producție a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj și face parte din seria de 
spectacole „Focus: teatrul maghiar din România” (în parteneriat cu 
Institutul Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentație și la ora 20:30, tot la 
Sala Studio a Teatrului Odeon.  
 
La ora 18.00, suntem purtați în trecut, într-un sat de olteni, Buzeștiul lui Marin 
Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui Constantin 
Fugașin (producție a Teatrului Nottara), este un spectacol care are darul de a 
aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-una așezată 
și să își aducă aminte de părinți, bunici, de copilărie. O piesă cu umor scrisă, cu 
mult farmec și talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. Spectacolul se 
va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara. 
 
Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărții Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. „Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiționaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiționalistă cu tradiții pe care nimeni nu le-ar putea numi și moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuși, niciodată o epocă n-a avut o 
dorință mai vie și imediată de libertate și de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătății, a generozității, și tocmai în această rezistență se 
găsește expresia unei insatisfacții imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără 
încetare, pentru sine și pentru ceilalți, atât prieteni, cât și dușmani.” (Wajdi 
Mouawad)  
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La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. Cehov, în 
regia Catincăi Drăgănescu, o Asociației Punctart, București, și a Teatrului 
Municipal Matei Vișniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de iubire și 
despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un trecut tern, 
spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile tehnologii. 
„Spectacolul este o producție atipică din toate punctele de vedere. Este despre 
modelele falimentare cu care ne-au educat părinții noștri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporanã, despre blocajul și debusolarea pe care 
le trăim noi, dar și generațiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic și social.” 
(Catinca Drăgănescu) 
 
În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, puterea 
de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care își pierde încerederea 
în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa Uluitoarele numere 
de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony Neilson și pusă în scenă 
de Dragoș Alexandru Mușoiu pentru Teatrul Fani Tardini, Galați. Spectacolul are 
loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 
 
Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru Mâzgăreanu 
invită publicul la spectacolul-lectură Ea și numai ea de Andrei 
Ivanov. În  distribuție îi regăsim pe Ada Navrot și Rareș Andrici. 

 

de: Olimpia Diaconiuc  
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145. Sursa Zilei  
din data de 14 Octombrie 2018, ora 14:44 

http://www.sursazilei.ro/festin-pe-bulevard-spectacole-de-top-in-ziua-

a-3-a/ 

 

FEST(IN) PE BULEVARD. SPECTACOLE DE TOP ÎN ZIUA A 3-A 

 

Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediția a VI-a, aduce spectacole de 
top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei importante 
actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. 
 
Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin și despre cât 
de mult influențează condițiile exterioare, contextul familial, fundalul istoric 
traseul personal. Reprezentația este programată de la ora 20.00, la Sala Studio a 
Teatrului Odeon. Dragă doamnă profesoară, producție a Teatrului Municipal din 
Baia Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul Țăndărică. Un conflict clasic bine-
rău reflectat în relația profesor-elev, un joc de putere mental, în care granița dintre 
adevăr și minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc în secțiunea Criza 
comunicării. 
 
Secțiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de 
succes. Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o 
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producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavicidin Arad. O 
poveste despre descoperirea de sine și despre complexitatea raportării la Celălalt, 
spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi și judeca dincolo de clișee 
și tipare, dincolo de ceea ce este, tradițional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul 
regizor de teatru și film Alexandru Maftei propune, la Sala George Constantin, 
un text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face 
să ne dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în față este, de fapt, vocea 
propriei noastre conștiințe, un semnal de trezire din amorțirea și indeferența în 
care ne-am adâncit. 
1 din 3 
 

 
 
Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărturești-
Verona, cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaș va da glas unei mărturii 
tulburătoare, în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal 
viaţa, se împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-
un incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej 
pentru prieteni, colaboratori și apropiați să-i ureze La mulți 
ani! regizorului Mihai Lungeanu. 
 
Fest(in)-ul înseamnă și întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii 
Horia Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal 
necenzurat de Vaslav Nijinski. Volumul conține jurnalul integral al celui mai 
mare dansator din toate timpurile. Scrise în iarna 1918–1919, când Vaslav 
Nijinski se afla în Elveția, împreună cu soția și fiica sa, caietele sale se constituie 
în mărturia bulversantă a unei vieți dedicate creației. În plină tinerețe și glorie, 
artistul e pe punctul de a ceda în fața nebuniei. Arta și viața cotidiană palpită în 
pagini care vorbesc mai ales despre suferință și căutare repetitiv, obsesiv, 
incoerent, violent. 

de: Olimpia Diaconiuc 
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146. Sursa Zilei  
din data de 12 Octombrie 2018, ora 09:16 

http://www.sursazilei.ro/festin-pe-bulevard-la-cea-de-a-sasea-
editie/ 
 

 
 

FEST(IN) PE BULEVARD, LA CEA DE-A ȘASEA EDIȚIE 

 

Cea de-a șasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard 

se deschide, vineri, 12 octombrie 2018, cu premiera spectacolului MOLIÈRE | 

ERÉILOM. 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, cu sprijinul 

financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al UNITER, deschide, 

vineri festivalul cu piesa lui Moliere, în regia lui Roman Feodori, de la ora 18:30, 

la Sala Horia Lovinescu. 
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Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului de 

Teatru DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului Spectator 

din Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din distribuție fac 

parte Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, 

Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski, 

Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. Scenografia este semnată 

de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, light designul de Taras 

Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 

Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste 

Poquelin, cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe 

toate scenele lumii de aproape patru secole. În montarea regizorului rus, povestea-

cadru pornește de la Viața Domnului de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa 

de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, la care se adaugă scene din patru piese 

esențiale ale dramaturgului francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, 

Tartuffe și Don Juan. Viața lui Molière, un artist care a luptat pentru libertatea de 

expresie în pofida tuturor restricțiilor epocii, poate fi înțeleasă cel mai bine prin 

creațiile sale. „Respiră, trăiește. Molière este nemuritor” – spectacolul lui Roman 

Feodori valorifică modernitatea dramaturgului, potențialul comic din creația 

acestuia, dar și aspectul critic la adresa tarelor societății. 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: ca preambul al 

Festivalului, în perioada 7 aprilie – 6 mai, a avut loc 

secțiunea „Planeta Shakespeare” (Invitați de onoare), în parteneriat cu Teatrul 

Național Marin Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; secțiunile de 

tradiție sunt programate în perioada 12 – 21 octombrie: Fest(in) pe Bulevard, iar 

pe 21 și 22 noiembrie, secțiunea MultiArt EXIT (organizată în colaborare cu 

Administrația Națională a Penitenciarelor) va oferi ocazia persoanelor private de 

libertate să se manifeste artistic, pentru a facilita reintegrarea ulterioară a acestora 

în societate. 
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În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 

de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din 

nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 

Italia, Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela 

Țepuș, iar selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa 

Mocanu (curator teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela 

Țepuș (teatrolog). Juriul Secțiunii Criza comunicării este format din 

personalități ale teatrului românesc: Emil Boroghină (actor și directorul fondator 

al Festivalului Internațional Shakespeare din Craiova, președintele 

Fundației Shakespeare), dr. Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina 

Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Carmen Mihalache (critic de teatru), Doru 

Mareș (critic de teatru). 

Secțiuni de tradiție: 

• – Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi 

supuse atenției spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, 

de impact pentru societatea actuală; 

• – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care propune spectacole 

de mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

• – Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, 

altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 

partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 

contribuție importantă la evoluția teatrului românesc (în acest an: 

actorii       Gilda Marinescu, Vali Preda și scenograful Sică Rusescu). 

Festivalul cuprinde și evenimente conexe: evenimente stradale,  colocvii, 

spectacole-lectură pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după 
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reprezentații, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 

întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

 

de: Olimpia Diaconiuc 
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147. Sursa Zilei  
din data de 15 Octombrie 2018, ora 08:49 

http://www.sursazilei.ro/festin-pe-bulevard-comedii-musical-docu-

drama-spectacol-lectura-in-a-patra-zi/ 

 

FEST(IN) PE BULEVARD. COMEDII, MUSICAL, DOCU-DRAMĂ, 

SPECTACOL-LECTURĂ, ÎN A PATRA ZI 

 

La Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a, săptămâna începe cu o ofertă teatrală 

de nerefuzat, pentru toate gusturile –  de la spectacole-lectură până la musical, 

comedie și docu-dramă. 

Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vișniec, continuă seria 

spectacolelor-lectură regizate de Mihai Lungeanu, la ora 11:00, la Cărturești 

Verona. Alături de Ion Haiduc, vom cunoaște zbaterea interioară personajului 
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biblic Iov, încercând să descifreze pentru posteritate argumentele care i-au 

susţinut puterea credinţei în om, printr-un proces al gândurilor întrupate în cuvinte 

născătoare de realitate. 

De la ora 18:00, la Teatrul Odeon, Visătorul Adei Milea, o adaptare după 
un roman de Ian McEwan, spectacol din secțiunea „Criza comunicării”, ne invită 
să ne dăm frâu liber imaginației, să ne reamintim că există mereu în noi 
capacitatea de a ne redescoperi acea forță a creativității și a libertății pe care o 
aveam în copilărie. Spectacolul-concert, producție a Teatrului Tineretului din 
Piatra Neamț, îndeamnă la visare în cel mai bun sens, acea visare ce îmbogățește 
realitatea. 

 

Tot la Teatrul Odeon, la ora 19:00, Elefantul din cameră de Sarah Ruhl, în 

regia și traducerea lui Dragoș Alexandru Mușoiu, o producție a Teatrului 

Național Marin Sorescu, Craiova, ne duce în zona comicului spumos prin care 

sunt tratate tabuurile din jurul sexualității. Spectacolul face parte din secțiunea 

„Bulevardul comediei” și abordează, cu umor și dezinhibare, tema sexualității 

reprimate. 

 

De la ora 19:30, la Teatrul Țăndărică, intrăm într-o poveste de dragoste 

pasională, furtunoasă: Carmen, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren 

Shahverdyan (secțiunea „Criza comunicării), este o poveste despre puterile 

nebănuite pe care ți oferă dragostea, despre limitele la care poți ajunge în numele 

acelei iubiri. Poate însă oare rezista iubirea atunci când aceasta duce la îngrădirea 

libertăților celuilalt? 

Prin spectacolul 86 (Teatrul Nottara, ora 21:00, secțiunea „Criza 

comunicării”), vom cunoaște un fragment din istoria recentă a Kazahstanului: 

evenimentele dramatice din timpul protestelor din decembrie 1986 din Alma-Alta, 

organizate de studenți împotriva numirii în funcția de prim secretar pe un candidat 

care nu era de etnie kazahă. Un spectacol ca o lecție de istorie, 86, creație 

colectivă coordonată de Farhat Mildalali, în regia și scenografia lui Farhat 

Mildalali, producție a Companiei StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan, nu 
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are la bază un scenariu, ci este un colaj din memoriile publicate ale protestatarilor, 

din scrisorile și interviurile lor. 

Seara se încheie cu un spectacol din secțiunea „Premiere”, Praf de stele de 

Norm Foster, în regia lui Lucian Sabados, la Teatrul Nottara, Sala George 

Constantin, ora 21:30. Praf de stele este un spectacol despre nevoia acută de 

comunicare, de prietenie, de căldură, o poveste dulce-amară despre singurătatea 

vieții la oraș și despre cum această nevoie de interacțiune conduce la prețuirea 

celuilalt dincolo de orice stereotip sau prejudecată. 

 

de: Olimpia Diaconiuc 
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148. Sursa Zilei  
din data de 18 Octombrie 2018, ora 13:35 

http://www.sursazilei.ro/festin-pe-bulevard-spectacole-din-tara-si-
strainatate-colocviu-si-lansare-de-carte-in-a-saptea-zi/ 
 

 
 

FEST(IN) PE BULEVARD. SPECTACOLE DIN ȚARĂ ȘI 
STRĂINĂTATE, COLOCVIU ȘI LANSARE DE CARTE, ÎN A 

ȘAPTEA ZI 
 

 

 

A șaptea zi de festival debutează cu un colocviu dedicat crizei comunicării, 
începând cu ora 11:30, la CafeNott, Teatrul Nottara, moderat de criticul de teatru 
Cristina Rusiecki. Invitații la colocviu sunt Oltița Cîntec, președinte AICT, secția 
română, Judit Simon, critic de teatru și jurnalist cultural, Elisabeta Pop, critic de 
teatru, actorul Istvan Teglas, regizorul Andrei Măjeri și prof. George Ardeleanu. 
Acesta va vorbi despre limba de lemn și criza comunicării în totalitarismul 
comunist și despre „terapiile” crizei comunicării în universurile concentraționare. 
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La ora 18:00, publicul este invitat la lansarea cărții Iisușii mei de George 
Banu, Editura Nemira, „o splendidă familie de Iisuși culeși în lume, vechi sau 
recenți, îndepărtați sau apropiați, martiri crucificați sau prunci inocenți”. 

 

După lansarea cărții, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la ora 18:15, 
este programat spectacolul Zbor de Olga Muhina, în regia Vazkresiei Vihrova, o 
producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria. Povestea a şase 
angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret BCH, a unei fete 
proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a participat la 
războiul din Afganistan – firul roșu al acestor destine este salvarea venită din 
dragoste.  

 

Tot la ora 18:00, la Teatrul Odeon, începe Comedia erorilor de William 
Shakespeare, în regia lui Bocsárdi László, o producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare (spectacolul face parte din secțiunea „Focus: 
teatrul maghiar din România”, în parteneriat cu Institutul Balassi). Comedia și 
tragedia sunt două fețe ale aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți vezi viața, 
iar dacă reușești să te detașezi puțin, îți vei da seama că micile drame nu sunt decât 
zbateri inutile. 

 
La Teatrul Țăndărică, Sala Mare, începând cu ora 18:00, vă invităm la o 

poveste pentru toate vârstele – Scufița roșie, scenariul și regia: Felix Alexa, după 
Charles Perrault și Frații Grimm, producție a Teatrului Țăndărică. O poveste 
clasică spusă prin mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a secolului nostru 
ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați de imaginație. 
 

 
La ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ne vom aminti 

despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă dezamăgirile și neîmplinirile 
și de a vedea în ziua de mâine o nouă șansă la iubire, în spectacolul Ce zile 
frumoase!, după Samuel Beckett, în regia lui Radu Olăreanu, o producție a 
Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș. 
 
 

 
Încheiem seara cu un spectacol de dans contemporan Room for 

Revolution (Camera revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, conceptul și 
coregrafia: Isidora Stanišić, o producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, 



 376 

un spectacol care examinează posibilitatea unei reformări interioare, morale, 
personale şi raţionale a individului influențat de ideologia narcisistă a epocii, dar 
şi a unei reformări a ordinii sociale.  

 
 

 

 

de: Olimpia Diaconiuc 
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149. Riposta pe net  
din data de 15 Octombrie 2018 

https://ripostapenet.ro/2018/10/15/carmen-la-fest-in-pe-bulevard-
echipa-teatrului-tony-bulandra-targoviste-in-capitala/ 
 

 

Carmen, la Fest (în) pe Bulevard! Echipa Teatrului Tony 
Bulandra Târgoviște, în Capitală 

Spectacolul „Carmen”, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren 
Shahverdyan, se joacă astăzi, 15 octombrie, de la ora 19:30, în cadrul celei de-a 
VI-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, organizat 
de Teatrul Nottara din București. O poveste despre puterile nebănuite pe care ți 
le oferă dragostea, Carmen vorbește, pasional și furtunos, despre barierele care se 
pot depăși în numele iubirii, dar și despre eternul conflict dintre impulsul de a 
supune și nevoia de libertate. Carmen este imaginea feminității și a ferocității în 
același timp. 

Echipa Teatrului Tony Bulandra este onorată de participarea la acest 
important eveniment și este încrezătoare că producția prezentată va fi încununată 
de succes. 

de: Marius Dumitrache 

 



 378 

150. Adevărul  
din data de 15 Octombrie 2018, ora 13:20 

https://adevarul.ro/locale/targoviste/o-productie-teatrului-tony-
bulandra-festivalul-international-teatru-festin-bulevard-
1_5bc46868df52022f75862386/index.html 
 

 
 

O producţie a Teatrului Tony Bulandra, la Festivalul 
Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard 

 

 
Spectacolul „Carmen”, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren Shahverdyan, 
se joacă astăzi, 15 octombrie, de la ora 19:30, în cadrul celei de-a VI-a ediții a 
Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, organizat de 
Teatrul Nottara din București.  

O poveste despre puterile nebănuite pe care ți le oferă 
dragostea, Carmen vorbește, pasional și furtunos, despre barierele care se pot 
depăși în numele iubirii, dar și despre eternul conflict dintre impulsul de a supune 
și nevoia de libertate.  

Carmen este imaginea feminității și a ferocității în același timp. 
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Echipa Teatrului Tony Bulandra este onorată de participarea la acest 
important eveniment și este încrezătoare că producția prezentată va fi încununată 
de succes. 

 

de: George Enache 
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151. B-critic  
din data de 11 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/comunicate-de-presa/concert-paula-seling-
la-gala-de-premiere-festin-pe-bulevard-2018/ 
 

 
 

Concert Paula Seling, la Gala de premiere Fest(in) pe Bulevard 
2018 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunţe 
concertul extraordinar al Paulei Seling la Gala de închidere a Fest(in) pe Bulevard 
2018. Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 19.30, în Sala Horia 
Lovinescu, după decernarea premiilor celei de-a VI-a ediţii. Publicul va avea 
prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină melodiile cunoscutei 
artiste cu prelucrări din folclor. 
 
  Amfitrionul serii va fi Andreea Marin, Ambasador al Festivalului şi 
spectator fidel al Teatrului Nottara.  
 
 
  Cele două secţiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala 
de premiere, zece trofee. Secţiunea Bulevardul Comediei propune publicului 
patru spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleşi 
din public. Secţiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
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spectatorilor producţii a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producţii ale unor teatre şi companii din ţară şi 
din străinătate.   
 
 
  Juriul acestei secţiuni este format din personalităţi ale teatrului 
românesc:  Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen Mihalache 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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152. B-critic  
din data de 11 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/comunicate-de-presa/bursa-de-spectacole-la-
nottara-si-tandarica/ 
 

 

Bursă de spectacole la Nottara și Țăndărică 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să 
anunțe începerea Bursei de spectacole, ca parte a Festivalului Internațional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard 2018. Astfel, în perioada 9 – 11 octombrie, 24 de 
selecționeri și directori de festivaluri din străinătate vor putea viziona cele mai 
bune producții ale Teatrului Nottara și ale Teatrului Țăndărică. 

De asemenea, miercuri, 10 octombrie, orele 13.00-16.00, la sediul UNATC 
vor avea loc conferința și workshop-ul ținute de Akihiro Yamamoto, actor al școlii 
Noh Kanze și director al Teatrului Noh Yamamoto. 
Noh, teatrul clasic japonez cu o tradiție de șapte secole, este cea mai veche formă 
de teatru de măști care încă se joacă în forma sa originală, fără nici o întrerupere. 
Ca purtător al acestei moșteniri culturale intangibile, Yamamoto Akihiro 
consideră că teatrul Noh aparține întregii lumi și și-a dedicat viața conservării și 
diseminării artei. În conferința pe care o va susține domnul Yamamoto, se va vorbi 
despre natura și istoria teatrului Noh, despre rolul său în Japonia și în lume, 
precum și despre responsabilitatea pe care o presupune activitatea unui actor Noh. 
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Conferința va fi urmată de un workshop, în cadrul căruia publicul va avea șansa 
unică să vadă o demonstrație de elemente de expresie în limbajul Noh – mișcare, 
cântec, măști și costume. 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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153. B-critic 
din data de 12 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/comunicate-de-presa/13697/ 
 

 
 

Recomandări de Fest(in) pe Bulevard. Ziua a doua 
 

 
  După o primă zi cu emoţii şi un spectacol de gală prezentat de Andreea 
Marin, ambasadoarea Festivalului, Fest(in) pe Bulevard continuă! Cea de-a doua 
zi aduce în faţa publicului un spectacol lectură, o aniversare şi trei spectacole: 
două din secţiunea Criza Comunicării şi una din secţiunea Invitaţi speciali. 
 
  De la ora 11.00, la Librăria Cărtureşti-Verona, începe primul spectacol din 
seria celor 6 spectacole lectură - Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit sfînt 
de Adi Iclenzan şi Laurenţiu Blaga. Textul reprezintă o ficţiune inspirată de 
evenimente şi personalităţi reale. Alexandru Repan va interoga viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu. 
 
 
  La ora 12.00, prietenii şi colaboratorii îi spun La mulţi ani! marelui actor 
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Cristian Şofron. Aniversarea cu public va avea loc în Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 
 
 
  La ora 18.00, spectatorii sunt aşteptaţi la spectacolul Tatăl de Florian Zeller, 
în regia lui Radu Iacoban, o producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad. Un 
mister tragic-comic, o poveste de familie sobră şi realistă, o privire emoţională şi 
emoţionantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de demenţă, o ilustrare 
dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale. 
 
  De la ora 20.00, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, începe 
spectacolul the_Marusya, de Aleksandr Andriaşkin, producţie a Companiei 
Dialog Dance, Kostroma, Rusia. Câştigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa 
propune un dialog inedit între cuvânt şi mişcare, un exerciţiu de descoperire de 
sine prin intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine 
artist, în timp ce artiştii devin producători. 
 
 
  La ora 21.30, la Teatrul Ţăndărică, începe Blackout, în regia, scenografia 
şi coregrafia Serenei Marossi, producţie a Producţie a Smartlt Soc. Coop Impresa 
Sociale, Italia. Un exerciţiu de imaginaţie - cum am mai relaţiona cu cel de lângă 
noi dacă, brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit 
parte integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea simbolică, 
creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa excelentă a celor 
doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 
 

De azi și până pe 21 octombrie vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 
 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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 154. B-critic 
din data de 16 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/comunicate-de-presa/recomandari-de-
festival-festin-pe-bulevard-ziua-a-treia/ 
 

 
 

Recomandări de festival Fest(in) pe Bulevard, ziua a treia  
 
 
  Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediţia a VI-a, aduce spectacole 
de top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei 
importante actriţe a Teatrului Nottara, expoziţii, discuţii cu publicul. 
 
 
  Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin şi 
despre cât de mult influenţează condiţiile exterioare, contextul familial, fundalul 
istoric traseul personal. Reprezentaţia este programată de la ora 20.00, la Sala 
Studio a Teatrului Odeon. Dragă doamnă profesoară, producţie a Teatrului 
Municipal din Baia Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul ţăndărică. Un 
conflict clasic bine-rău reflectat în relaţia profesor-elev, un joc de putere mental, 
în care graniţa dintre adevăr şi minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc 
în secţiunea Criza comunicării. 
 
 
  Secţiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de 
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succes. Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o 
producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O 
poveste despre descoperirea de sine şi despre complexitatea raportării la Celălalt, 
spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi şi judeca dincolo de clişee 
şi tipare, dincolo de ceea ce este, tradiţional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul 
regizor de teatru şi film Alexandru Maftei propune, la Sala George Constantin, 
un text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face 
să ne dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în faţă este, de fapt, vocea 
propriei noastre conştiinţe, un semnal de trezire din amorţirea şi indeferenţa în 
care ne-am adâncit.  
 
 
  Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărtureşti-
Verona, cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaş va da glas unei mărturii 
tulburătoare, în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal 
viaţa, se împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-
un incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori şi apropiaţi să-i ureze La mulţi ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 
 
  Fest(in)-ul înseamnă şi întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal necenzurat 
de Vaslav Nijinski. Volumul conţine jurnalul integral al celui mai mare dansator 
din toate timpurile. Scrise în iarna 1918-1919, când Vaslav Nijinski se afla în 
Elveţia, împreună cu soţia şi fiica sa, caietele sale se constituie în mărturia 
bulversantă a unei vieţi dedicate creaţiei. În plină tinereţe şi glorie, artistul e pe 
punctul de a ceda în faţa nebuniei. Arta şi viaţa cotidiană palpită în pagini care 
vorbesc mai ales despre suferinţă şi căutare repetitiv, obsesiv, incoerent, violent. 
 
  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
bilete, pe www.nottara.ro şi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 
 
  Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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155. B-critic 
din data de 16 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/actualitatea/invitatii/comedii-musical-docu-
drama-spectacol-lectura-in-a-patra-zi-de-festin-pe-bulevard-editia-a-
vi-a/ 
 

 
 
 
Comedii, musical, docu-dramă, spectacol-lectură, în a patra zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a 
 
 
La Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a, săptămâna începe cu o ofertă teatrală de 
nerefuzat, pentru toate gusturile - de la spectacole-lectură până la musical, 
comedie şi docu-dramă. 
 
Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vişniec, continuă seria spectacolelor-
lectură regizate de Mihai Lungeanu, la ora 11,00, la Cărtureşti Verona. Alături de 
Ion Haiduc, vom cunoaşte zbaterea interioară personajului biblic Iov, încercând 
să descifreze pentru posteritate argumentele care i-au susţinut puterea credinţei în 
om, printr-un proces al gândurilor întrupate în cuvinte născătoare de realitate. 
 
De la ora 18,00, la Teatrul Odeon, Visătorul Adei Milea, o adaptare după un 
roman de Ian McEwan, spectacol din secţiunea "Criza comunicării", ne invită să 
ne dăm frâu liber imaginaţiei, să ne reamintim că există mereu în noi capacitatea 
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de a ne redescoperi acea forţă a creativităţii şi a libertăţii pe care o aveam în 
copilărie. Spectacolul-concert, producţie a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, 
îndeamnă la visare în cel mai bun sens, acea visare ce îmbogăţeşte realitatea.  
 
Tot la Teatrul Odeon, la ora 19,00, Elefantul din cameră de Sarah Ruhl, în regia 
şi traducerea lui Dragoș Alexandru Mușoiu, o producţie a Teatrului Naţional 
Marin Sorescu, Craiova, ne duce în zona comicului spumos prin care sunt tratate 
tabuurile din jurul sexualităţii. Spectacolul face parte din secţiunea "Bulevardul 
comediei" şi abordează, cu umor şi dezinhibare, tema sexualităţii reprimate. 
 
De la ora 19,30, la Teatrul Ţăndărică, intrăm într-o poveste de dragoste pasională, 
furtunoasă: Carmen, după Prosper Merimee, în regia lui Suren Shahverdyan 
(secţiunea "Criza comunicării), este o poveste despre puterile nebănuite pe care ţi 
oferă dragostea, despre limitele la care poţi ajunge în numele acelei iubiri. Poate 
însă oare rezista iubirea atunci când aceasta duce la îngrădirea libertăţilor 
celuilalt?  
 
Prin spectacolul 86 (Teatrul Nottara, ora 21:00, secţiunea "Criza comunicării"), 
vom cunoaşte un fragment din istoria recentă a Kazahstanului: evenimentele 
dramatice din timpul protestelor din decembrie 1986 din Alma-Alta, organizate 
de studenţi împotriva numirii în funcţia de prim secretar pe un candidat care nu 
era de etnie kazahă. Un spectacol ca o lecţie de istorie, 86, creaţie colectivă 
coordonată de Farhat Mildalali, în regia şi scenografia lui Farhat Mildalali, 
producţie a Companiei StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan, nu are la bază 
un scenariu, ci este un colaj din memoriile publicate ale protestatarilor, din 
scrisorile şi interviurile lor. 
 
Seara se încheie cu un spectacol din secţiunea "Premiere", Praf de stele de Norm 
Foster, în regia lui Lucian Sabados, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, 
ora 21:30. Praf de stele este un spectacol despre nevoia acută de comunicare, de 
prietenie, de căldură, o poveste dulce-amară despre singurătatea vieţii la oraş şi 
despre cum această nevoie de interacţiune conduce la preţuirea celuilalt dincolo 
de orice stereotip sau prejudecată. 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.ro şi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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156. B-critic 
din data de 16 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/comunicate-de-presa/cinci-spectacole-un-
spectacol-lectura-si-o-lansare-de-carte-in-a-cincea-zi-de-festin-pe-
bulevard-editia-a-vi-a/ 
 

 
 
Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a cincea zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 
 
 

  Marţi, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând 
cu ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului ţăndărică, la un spectacol unic în România, 
Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. 
Copii cu deficienţe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete 
semnificaţii mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
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să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Ralucaşi Emanuel, ei m-au ajutat să 
descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţeişi 
al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. Spectacolul este 
o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din seria de 
spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu Institutul 
Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la Sala Studio 
a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmec şi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numişi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertate şi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii,şi tocmai în această rezistenţă se 
găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără 
încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, câtşi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti,şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubire şi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajulşi debusolarea pe care 
le trăim noi, darşi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
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nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politicşi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
 
 
  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony 
Neilsonşi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani Tardini, 
Galaţi. Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului 
Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Eaşi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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157. B-critic 
din data de 16 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/actualitatea/invitatii/un-cuvant-despre-
criza-comunicarii/ 
 

 
 

Un cuvânt despre „Criza comunicării” 

 
  Joi 18 octombrie, ora 11.30, în cadrul Festivalului FEST(in) pe Bulevard, 
la Teatrul Nottara, va avea loc colocviul în cadrul căruia se va dezbate tema 
ediției de anul acesta, Criza comunicării. 

 

 
  Legat inextricabil de destinul Cetății, teatrul ia pulsul tuturor problemelor 
sale. Cum se reflectă criza comunicării, tema ediției de anul acesta a festivalului, 
în cea mai vie dintre arte? Ce s-a schimbat în tiparele comunicării în era în care 
informația circulă cu o viteză fără precedent? În care toți stăm cu nasul și urechea 
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în telefoanele mobile. Ce mutații antrenează aceste noi tipare în limbajul dramatic, 
în structura și în mecanismele sale? 

Se poate vorbi despre o criză a comunicării și în teatru? De pildă, între scenă 
și public? Noile forme de teatru au adresabilitate generală sau sunt destinate de la 
bun început unui public de nișă? Care sunt soluțiile găsite de creatori? La toate 
aceste întrebări își propune să dea răspunsuri colocviul despre criza comunicării, 
într-o discuție interdisciplinară care va aborda tema dezbătută și în alte domenii 
înrudite. 

Participă Oltița Cîntec, președinte AICT, secția română, Judit Simon, critic 
de teatru și jurnalist cultural, Elisabeta Pop, critic de teatru, actorul Istvan Teglas, 
regizorul Andrei Măjeri și prof. George Ardeleanu. Acesta va vorbi despre Limba 
de lemn și criza comunicării în totalitarismul comunist și despre „terapiile” crizei 
comunicării în universurile concentraționare. 

Moderator: Cristina Rusiecki, critic de teatru 
 
 
 

de: Cristina Rusiecki 
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158. B-critic 
din data de 18 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/actualitatea/invitatii/spectacole-din-tara-si-
strainatate-colocviu-si-lansare-de-carte-in-a-saptea-zi-de-festin-pe-
bulevard-editia-a-vi-a/ 
 

 
 

Spectacole din țară și străinătate, colocviu și lansare de carte, în a 
șaptea zi de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 

 

A șaptea zi de festival debutează cu un colocviu dedicat crizei comunicării, 
începând cu ora 11:30, la CafeNott, Teatrul Nottara, moderat de criticul de teatru 
Cristina Rusiecki. Invitații la colocviu sunt Oltița Cîntec, președinte AICT, secția 
română, Judit Simon, critic de teatru și jurnalist cultural, Elisabeta Pop, critic de 
teatru, actorul Istvan Teglas, regizorul Andrei Măjeri și prof. George Ardeleanu. 
Acesta va vorbi despre limba de lemn și criza comunicării în totalitarismul 
comunist și despre „terapiile” crizei comunicării în universurile concentraționare. 

La ora 18:00, publicul este invitat la lansarea cărții Iisușii mei de George 
Banu, Editura Nemira, „o splendidă familie de Iisuși culeși în lume, vechi sau 
recenți, îndepărtați sau apropiați, martiri crucificați sau prunci inocenți”. 
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După lansarea cărții, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la ora 18:15, 
este programat spectacolul Zbor de Olga Muhina, în regia Vazkresiei Vihrova, o 
producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria. Povestea a şase 
angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret BCH, a unei fete 
proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a participat la 
războiul din Afganistan – firul roșu al acestor destine este salvarea venită din 
dragoste.  

Tot la ora 18:00, la Teatrul Odeon, începe Comedia erorilor de William 
Shakespeare, în regia lui Bocsárdi László, o producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare (spectacolul face parte din secțiunea „Focus: 
teatrul maghiar din România”, în parteneriat cu Institutul Balassi). Comedia și 
tragedia sunt două fețe ale aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți vezi viața, 
iar dacă reușești să te detașezi puțin, îți vei da seama că micile drame nu sunt decât 
zbateri inutile. 

La Teatrul Țăndărică, Sala Mare, începând cu ora 18:00, vă invităm la o 
poveste pentru toate vârstele – Scufița roșie, scenariul și regia: Felix Alexa, după 
Charles Perrault și Frații Grimm, producție a Teatrului Țăndărică. O poveste 
clasică spusă prin mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a secolului nostru 
ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați de imaginație. 
 

La ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ne vom aminti 
despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă dezamăgirile și neîmplinirile 
și de a vedea în ziua de mâine o nouă șansă la iubire, în spectacolul Ce zile 
frumoase!, după Samuel Beckett, în regia lui Radu Olăreanu, o producție a 
Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș. 
 
 

Încheiem seara cu un spectacol de dans contemporan Room for 
Revolution (Camera revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, conceptul și 
coregrafia: Isidora Stanišić, o producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, 
un spectacol care examinează posibilitatea unei reformări interioare, morale, 
personale şi raţionale a individului influențat de ideologia narcisistă a epocii, dar 
şi a unei reformări a ordinii sociale.  

 
 

de: Silvia Dumitrache 
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159. B-critic 
din data de 18 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/actualitatea/invitatii/recomandari-festin-pe-
bulevard-a-opta-zi/ 
 

 
 

Recomandări Fest(in) pe Bulevard, a opta zi 

Weekendul la Fest(in) pe Bulevard debutează cu întâlnirile AICT, vineri, 
la ora 11:00, la CafeNott, organizate și moderate de Oltița Cîntec, critic de teatru, 
președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România 
(AICT.RO). Tema discuției va fi Artiști, critici, spectatori – cum comunicăm? și 
se va axa pe axa pe ideea viitorului criticii de teatru în contextul transformării 
dinamice a mediilor de comunicare. 

 

De la ora 18:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică începe spectacolul Exit, 
în regia lui Schilling Árpád Producție a Teatrului Maghiar Csiky Gergely, 
Timișoara, Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad, Teatrului Național, Sombor, 
Serbia. Spectacolul încearcă să răspundă unor întrebări precum: Cum facem față 
unei situații în care suntem închiși? Ne asemănăm, cu toții ne dorim dragoste și 
siguranță. Dar drumul spre aceste dorințe poate fi foarte diferit. Cum se formează 
o comunitate? Cum se distrug relațiile vechi, pentru a lăsa loc celor noi? Cum ne 
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reformulăm scopurile? Ce facem, ce sacrificăm pentru a supraviețui? Toate aceste 
întrebări devin cu atât mai interesante în contextul relațiilor maghiaro-române-
sârbe. Ce amintiri și fixații determină aceste relații? Cum se suprascriu diferențele 
culturale pe o situație de criză? 

La ora 18:30, publicul este invitat la lansarea volumului Teatrul românesc 
de azi. Noi orizonturi estetice, coordonat de Oltița Cîntec. Volumul urmărește 
noile texturi teatrale rezultate din urzeli și țesături inedite în producții semnate de 
creatori care sunt nu doar foarte în spiritul vremurilor, ci încearcă să îl devanseze 
prin anticipare estetică, surprinzând așteptările publicului, fie el profan sau expert. 

La ora 18:45, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, regizorul Tudor 
Ţǎrnǎ invită publicul la comedia Veselul humuleştean, piesă scrisă pe baza 
capodoperei lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Şi, pentru cǎ povestirile lui 
Creangǎ au o ritmicǎ specialǎ, scenaristul a preluat-o într-un spectacol în care 
incredibilele întâmplǎri ale copilǎriei se desfǎşoarǎ într-un continuum muzical. O 
poveste teatralǎ, ce reuneşte umorul hâtru al operei clasice, cu atracţia muzicii şi 
a dansului. 

La Sala Mare a Teatrului Excesior, începând cu ora 20:00, vă invităm la un 
spectacol despre intimitate, într-o epocă în care totul pare a fi public – Priv, în 
regia și coregrafia Izei Szostak. Spectacolul analizează felul în care tehnologia 
influențează relațiile, comunicarea cu ceilalți, raportarea la propriul corp, 
gestionarea emoțiilor.în care tehnologia influențează relațiile, comunicarea cu 
ceilalți, raportarea la propriul corp, gestionarea emoțiilor. 

Tot de la ora 20:00, la Institutul Maghiar Balassi, are loc spectacolul-
lectură În aceeași barcă (Zweier ohne) de Dirk Kurbjuweit, în regia Elenei 
Morar. Adaptarea aparține Petrei Wüllenweber și traducerea lui Ciprian 
Marinescu. Piesa spune povestea de prietenie dintre Johann şi Ludwig, aflaţi pe 
calea spre o maximă relaţie de amiciţie. Trecând mult dincolo de ceea ce este 
considerat bun  şi sănătos, perechea încearcă să devină gemenii ideali, conducând 
relaţia lor bazată pe parteneriatul din competiţia de două rame fără cârmaci, la 
armonia supremă, perfectă, de gândire, vorbire şi faptă. Dar relaţia lor simbolică 
îşi pierde echilibrul: Ludwig încearcă să strângă şi mai mult legăturile, dar Johann 
găseşte fericirea în iubirea pentru Vera, sora lui Ludwig. Întrucât Ludwig o urăşte, 
cei doi îndrăgostiţi ţin secretă relaţia lor. Dar secretele au felul lor de a ieşi la 
suprafaţă, aşa că Ludwig e profund rănit. Cum finala competiţiei sportive se 
apropie, Ludwig şi-a ales o ţintă mai înaltă: să păstreze prietenia lor pentru 
totdeauna, dar nu în viaţă, ci în moarte. 

Cea de-a opta zi de Fest(in) pe Bulevard se încheie la Sala Horia Lovinescu 
a Teatrului Nottara cu LIFT – BOYSWILLBEBOYS, producție Studio M, 
Sfântu Gheorghe. Într-un spațiu închis, claustrant, al birourilor în care oamenii 



 399 

devin robotizați, singurul loc, paradoxal, în care reușesc să fie ei înșiși și să 
comunice sincer, dincolo de măștile pe care și le pun zilnic, este liftul. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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160. LiterNet  
din data de 17 Octombrie 2018 

https://agenda.liternet.ro/articol/23090/Mihai-Brezeanu/Viata-in-
culori-Visatorul-la-FestIN-pe-Bulevard-2018.html 
 

 
 

Viaţa în culori - Visătorul la FestIN pe Bulevard, 2018 
 

Alina Herescu creează, pe scenă, o lume atât de colorată, încât adulţii din 
sală se întreabă, la început, dacă au nimerit unde trebuie. Chiar, au adulţii ce să 
caute în publicul unui spectacol de copii? Apropo, ce înseamnă spectacol de copii? 
 
 
  Emanuel Becheru îl joacă pe Peter, un puşti altfel. Mai visător, mai decuplat 
de rigorile şcolăreşti, de ritmurile standard ale copilăriei înconjurătoare. O să 
urmeze o piesă despre însingurare, frustrare, tristeţe, nu? 
 
 
  Rareş Pîrlog e tatăl îmbrăcat în clasica pijama masculină mioritică, aceea 
de neconfundat, cu dungi de închisoare şi culori de cerul Belgiei. O să urmeze un 
spectacol despre fractura dintre generaţii, despre imposibila comunicare dintre un 
copil care poartă dialoguri cu motanul apartamentului şi un tată-şablon-de-
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părinte-din-zonă-asta-de-lume, nu? 
 
  Dragoş Ionescu e puştiul care îşi terorizează colegii cu pumnul. O să 
urmeze o poveste despre putere, frică şi nedreptate, nu? 
 
 
  Valentin Florea şi Andrei Merchea Zapotoţki sunt, la răstimpuri, pisicile şi 
motanii care populează imaginaţia eroului principal. Ceva rău se va întâmpla cu 
ei, nu? 
 
 
  Ei bine, nu! Inspirată de Daydreamer-ul lui Ian McEwan, Ada Milea evită 
cu graţie toate şabloanele de gândire şi reprezentare enumerate mai sus şi, 
împreună cu decorurile Alinei Herescu şi desenele (parţial) animate ale lui Paul 
Mureşan, creează Visătorul, un spectacol pe care merita să-l tot revezi măcar 
pentru bucuria de a realiza că nu visezi. 
 
 
  Cei trei de mai sus şi cei unsprezece actori din distribuţie produc, vreme de 
o oră, un musical cum rarisime există pe la noi, o colecţie de 15 cântece pentru 
voce, chitară, sintetizator şi diverse elemente de percuţie, pentru copii, adulţi, 
pensionari, adulţi, copii, pentru scenă, sală, foaier, stradă, autobuz (şi oriunde îţi 
vine să fredonezi un vers, un refren, un orice), pentru nevoia noastră de a privi cu 
mai multă încredere către ce poate izbândi un, de pildă, copil altfel în, de pildă, 
viaţa asta pe care, de o vreme, nu ne mai săturăm să o încărcăm de cele mai negre 
presimţiri, de cele mai rele intenţii, de cele mai întunecate rezolvări de destin. 
 
  Ada Milea & co refuză pactul cu renunţarea, cu angoasa, cu nesfârşita 
tristeţe a faptului de a fi. Visătorul vorbeşte, de fapt, cântă, (şi) despre lucruri 
serioase, dar o face cu ironie, cu empatie şi cu o nezdruncinată încredere în 
capacitatea omului (şi a motanului) de a visa şi de a trăi în culori. 
 
 

de: Mihai Brezeanu 
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161. LiterNet  
din data de 17 Octombrie 2018 

https://agenda.liternet.ro/articol/23097/Mihai-
Brezeanu/InfiniCLUJ-VR-Teatru-Cinema-Illegitim-la-FestIN-pe-
Bulevard-2018.html 
 

 

InfiniCLUJ VR Teatru & Cinema - Illegitim la FestIN pe Bulevard, 2018 
 

  A fost, mai întâi, în 2016, filmul. A venit, apoi, ideea Teatrului Maghiar de 
Stat de a invita regizori de film să lucreze pe scenă. Aşa s-a născut, în februarie 
2018, spectacolul Illegitim, una dintre cele mai revoluţionare întâmplări teatral-
cinematografice de care România a avut vreodată parte. 
 
 
  De ce revoluţionară? Pentru că a revenit (tot) Clujului, oraşul care 
găzduieşte TIFF-ul şi a sa secţiune InfiniTIFF VR Cinema, onoarea să însereze, 
în premieră naţională, realitatea vizuală într-un spectacol de teatru. 
 
 
Illegitim poate fi privit: 
 
- integral pe scenă, în versiune teatrală clasică, 
 
SAU 
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- integral pe ecranul set-up-ului video care îl aşteaptă pe fiecare spectator pe scaun 
(pe scurt, un telefon mobil ataşat unei rame elastice ce se prinde în jurul capului), 
în versiune cinematografică (cvasi)-clasică 
 
SAU 
- când pe scenă, când pe video, conform unui montaj pe care fiecare spectator şi-
l poate realiza după poftă şi inspiraţie. 
 
 
  Bună parte dintre cele 90 de minute ale spectacolului acţiunea curge identic 
în cele două tipuri de redare, pe-scenă şi pe-ecran. Diferenţa majoră e 
reprezentată de decoruri: o colecţie de pereţi austeri şi de geamuri mate, în 
variantă teatrală, pereţi coloraţi, tablouri, geamuri care dau la grădină şi la cerul 
de iarnă plus o cameră adiacentă salonului de casă veche în care se întâmplă 
acţiunea, în versiunea VR. În funcţie de distribuţia de pe scenă, se poate întâmpla 
ca, în personajul Hildei, de pildă, să o vedeţi, fără ochelari, pe Tímea Jerovszky 
şi, cu ochelari, pe Éva Imre. Ultimele minute sunt radical diferite în cele două 
versiuni, de aici nevoia de a revedea măcar o dată spectacolul. 
 
 
  În bună tradiţie a tipului de cinema care constituie subiectul extraordinarei 
cărţi a lui Andrei Gorzo, Lucruri care nu pot fi spuse altfel, cel care 
semnalizează multiplele straturi de manipulare pe care cinema-ul mainstream le 
prestează pe seama publicului (montajul fiind, desigur, cap de lista!), Illegitim-
ul lui Sitaru oferă spectatorului imensul privilegiu de a-şi alege singur perspectiva 
pe care o preferă asupra realităţilor (?) ce i se înfăţişează. Mai mult, acelaşi 
spectator e unicul responsabil pentru montajul experienţei teatral-
cinematografice în care este vârât spre marea-i surprindere şi, sperăm, bucurie, 
devenind astfel co-autor al spectacolului în a cărui audienţă se află. 
 
 
  Noutatea radicală a acestei ipostaze uimeşte şi provoacă. Răspunzând 
gestului de curaj al autorilor (vorbim de debutul pe scenă al lui Adrian Sitaru!) şi 
producătorilor (nu e deloc simplu şi ieftin să aduci VR-ul pe scenă!), spectatorii 
se prind într-un joc captivant, care are toate şansele să creeze urmări dintre cele 
mai interesante şi valoroase. 
 
 
  Pusă la treabă în chip competent şi inteligent, tehnologia video-digitală se 
dovedeşte a fi capabilă să revoluţioneze atât teatrul, cât şi cinema-
ul, nediminuând în vreun fel atributele clasice ale celor două forme de manifestare 
artistică. Sunt, în continuare, privilegiate emoţia, gândul, carnalitatea apropierii 
fizice de scenă, cerebralitatea distanţării pe care ecranul o creează între privitor şi 
obiectul privirii. 
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  Povestea, în sine, aceea a unei familii mono-parentale în care dejunul 
duminical, întrerupt de o vizită neaşteptată şi tulburat de numeroase dezvăluiri, se 
transformă într-un conflict exploziv, provoacă, la rândul ei. De la aparent relaxat-
superficialele discuţii despre fizică cuantică şi relaţia dintre creştinism şi teatru, 
la violentul dialog despre avort, colaboraţionism şi compromis în comunism, 
neliniştea, neastâmpărul, ne-aşezarea cresc în ritm exponenţial. 
 
 
  Aproape că nimic nu e ce pare în acest colţ de Twin Peaks mioritic, după 
cum nici o dezbatere, oricât de, aparent, inegală, nu e dinainte rezolvată în 
construcţia multi-strat pe care o propune excelentul text al lui Adrian Sitaru şi al 
Alinei Grigore. Paranteză: o mai bună creionare a câtorva personaje secundare, 
Julie şi Bogdan cu osebire, n-ar strica, totuşi. 
 
 
  Stârnit să aleagă între perspectivele de vizionare, spectatorul este odată în 
plus pus la treabă de consistenţa spectaculoasă a dezbaterii morale ce se poartă 
sub ochii şi urechile sale. Apropo de acestea de pe urmă, merită evocat debutul 
năucitor al întregii întâmplări: aşezaţi la masă sau pe canapea sau gătind în 
bucătărie, şapte personaje formează grupuri de câte 2-3 care dialoghează cu voce 
joasă, foarte joasă. Fără instalaţia de VR, nu e aproape nimic de auzit şi înţeles. 
Cu VR, dialogurile se suprapun. Pentru spectatorii de limbă maghiară, e posibil 
ca acest amestec de voci să creeze o cacofonie perfectă. Pentru cei de limbă 
română sau engleză, supratitrarea reproduce replici, fără însă a le aloca un emitent 
precis. E de presupus că Cristi Puiu ar zâmbi fericit:)! 
 
 
  Intensitatea vocilor e dictată de Miklós Bács, al cărui crescendo emoţional 
(subliniat de inmulţirea Kent-urilor fumate şi a paharelor mutate şi răs-mutate pe 
masă) transformă şoapta în ţipăt. Fiul cel mare (Ferenc Sinkó) şi fiica rebelă 
(Anikó Pethő) îi dau replica şi ţin ritmul. Pe umerii celor trei minunaţi actori, 
Sitaru construieşte formidabila scenă a conflictului fizic, a cărei intensitate loveşte 
în plin, indiferent de canalul pe care i se livrează spectatorului. Toate tipurile de 
realitate au un punct de singularitate în acest moment când agresivitatea dă în 
clocot şi izbeşte din plin. 
 
 
  Prea puţin promovat de media culturale, ignorat în chip ciudat de 
FNT, Illegitim este una dintre marile revelaţii ale anului teatral-
cinematografic autohton. Consistent, complex, revoluţionar, gândit curajos şi 
jucat impecabil, debutul pe scenă al lui Adrian Sitaru e unul dintre cele mai 
importante pariuri câştigatoare din cariera de director de teatru a lui Gábor Tompa. 
Aplauze şi la (multiple) revederi! 
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Teatrul Maghiar de Stat - Sala Studio 
Illegitim / Ilegitim 
Text: Adrian Sitaru & Alina Grigore / Dramaturgia: Zoltán Csép 
Traducere în maghiară: Andor Horváth 
Regie: Adrian Sitaru 
Scenografie: Carmencita Brojboiu / Director de imagine: Adrian Silişteanu 
/ Efecte vizuale (VFX): Digital Apes / Realitate virtuală (VR): Oroblade / Model 
3D: Horia Spirescu 
Actori: Miklós Bács, Ferenc Sinkó, Anikó Pethő, András Buzási, Tímea 
Jerovszky / Éva Imre, Andrea Kali / Tekla Tordai,Enikő Györgyjakab, Csaba 
Marosán 
 
 
 

de: Mihai Brezeanu 
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162. LiterNet  
din data de 17 Octombrie 2018 

https://agenda.liternet.ro/articol/23088/Mihai-Brezeanu/In-slujba-
Regelui-Bine-Draga-doamna-profesoara-la-FestIN-pe-Bulevard-
2018.html 
 

 
 

În slujba Regelui-Bine - Dragă doamnă profesoară la FestIN pe 
Bulevard, 2018 

 
  O profesoară de matematică. Patru liceeni ce tocmai au terminat de susţinut 
probele examenului de absolvire (să-i spunem bacalaureat!). Ziua de naştere a 
profei. Seara de dinaintea corectării lucrărilor la matematică. Cei patru îi fac o 
vizită profesoarei pentru a-i oferi un cadou şi pentru a o determina să îi lase să-
şi înlocuiască tezele (proaste) cu altele (bune). 
 
 
  Scrisă în 1981 de dramaturgul leton Ludmila Razumovskaia (şi mult jucată 
în România ultimilor ani - la Timişoara - Auăleu, Deva, Bucureşti - Excelsior, via 
UNATC, şi Teatrul de Comedie - sau Bacău), piesa Dragă doamnă 
profesoară (sau Dragă Elena Sergheevna, într-o traducere mai precisă) 
anticipează atmosfera dement-angoasantă din Funny Games-ul lui Michael 
Haneke. Acolo, doi tineri luau ostatică, terorizau şi, într-un final, ucideau o 
familie aflată în sejur la casa de vacanţă. În textul montat de Andrei Măjeri la 
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Teatrul Municipal din Baia Mare şi prezentat la Bucureşti în cadrul FestIN pe 
Bulevard 2018, patru tineri iau ostatică, terorizează şi (finalul e de urmărit din sala 
de teatru) o profesoară care locuieşte singură într-un apartament fain mobilat 
(poate prea fain pentru presupusul statut financiar deloc grozav al acesteia; 
observaţia nu ştirbeşte însă din contribuţia preţioasă a decorurilor imaginate de 
Irina Chirilă la ritmul dinamic al spectacolului şi din capacitatea de a genera rapid 
multiple spaţii de joc). 
 
  Cei patru adolescenţi nu formează un monolit. De fapt, mai corect ar fi să 
vorbim de trei tineri şi de şeful lor, Volodea (Andrei Dinu). Cel care îi 
coordonează, le indică următoarea mişcare, îi încurajează atunci când îşi pierd 
încrederea. Cel care ştie să le elimine dilemele, ştie să le speculeze temerile, să le 
potenţeze visele în / de devenire. Volodea, manipulatorul care stăpâneşte la 
perfecţie arta stârnirii şi înfăptuirii râului, Volodea, cel care face toate astea fără 
a avea un interes direct (e singurul care nu dă senzaţia că are nevoie de înlocuirea 
tezei dezastruoase la matematică). Andrei Dinu propune un personaj energic, 
alunecos, vivace, elastic, un mic-mare Diavol cât se poate de eficient. 
 
  Inna Andriucă e profesoara asaltată. Aparent, victima unui conflict între 
generaţii. În fapt, eroina involuntară, obligată să apere reduta binelui. Textul care 
îi susţine demersul nu e întotdeauna convingător. Energia actriţei compensează, 
însă, neajunsurile discursului. 
 
  La mijloc, cei trei adolescenţi confuzi: Lida (Denisa Blag), Paşa (Eduard 
Trifa), Viţea (Eduard Bîndiu). Fiecare dintre cei trei actori reuşeşte să-
şi contureze coerent personajul, oferindu-iîntunecimi şi luminişuri 
particulare, reglându-i propriul ritm de mers pe sârma perfect întinsă deasupra 
hăului. Orice pas / pact greşit poate însemna sfârşitul. Orice pas / pact corect mută 
miza către următoarea mişcare. 
 
  Andrei Măjeri construieşte meticulos suspansul. Poate două-trei momente 
de repaos inserate în agitată desfăşurare a întâmplărilor, îngăduind o livrare mai 
aşezată a monoloagelor, ar fi de folos spectacolului. 
 
  Chiar şi aşa, însă, Dragă doamnă profesoară atrage, nelinişteşte şi 
provoacă. Cum aperi binele în faţa ofensivei dezlănţuite a taberei adverse? 
 
 

de: Mihai Brezeanu 
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163. LiterNet  
din data de 19 Octombrie 2018 

https://agenda.liternet.ro/articol/23111/Mihai-Brezeanu/Thriller-
dellarte-Tevedesek-vigjateka-Comedia-erorilor-la-FestIN-pe-
Bulevard-2018.html 

 
 

Thriller dell'arte - Tévedések vígjátéka / Comedia erorilor la FestIN 
pe Bulevard, 2018 

 
  Prima vizită bucureşteană din ultimii 15 ani a trupei de limbă maghiară, 
Harag György, a Teatrului Nord din Satu Mare, a coincis cu prima colaborare cu 
regizorul László Bocsárdi şi cu echipa clasică a acestuia: scenograful József 
Bartha, creatoarea costume Zsuzsanna Kiss şi dramaturgul Zsolt Benedek. 
 
  Tévedések vígjátéka / Comedia erorilor şi-a avut premiera în februarie 
2017 şi reprezentaţia bucureşteană în octombrie 2018, în cadrul FestIN pe 
Bulevard 2018, pe scena mare a Teatrului Odeon. 
 
  László Bocsárdi a gândit spectacolul ca o succesiune de scene scurte, 
despărţite prin stingeri şi aprinderi ale reflectoarelor (lumini: Tamás Bányai), de 
găsit la stânga, la dreapta şi deasupra spaţiului de joc (o scenă austeră, albă, 
străjuită de perdele de aceeaşi culoare). 
 
 



 409 

  Actorii se succed cu repeziciune, spunându-şi replicile cu precădere 
îndreptaţi cu faţa spre public. Rostirea blândă e augmentată inspirat de microfoane 
aflate la purtător. Rostirea ţipată e, uneori, nepotrivită. Machiajul pregnant duce 
cu gândul la commedia dell'arte. Muzica lui Csaba Boros impune o atmosferă de 
thriller. Montajul luminilor înlesneşte improbabila apropiere dintre cele două 
specii altfel despărţite de secole: thriller dell'arte! 
 
 
  Acţiunea curge alert, adaptarea lui Zsolt Benedek e fluentă şi, în mare 
măsură, lipsită de construcţii monologale prea vaste, cărora trecerea sutelor de ani 
de la scrierea textului le-ar fi putut adaugă un aer desuet. 
 
 
  Intriga e simplissimă şi greu credibilă: despărţiţi în urma unui naufragiu, 
două perechi de fraţi gemeni trăiesc vieţi cvasi-identice (prenume - Antipholus & 
Dromio - şi înfăţişare idem, poziţii sociale-stăpân & slugă-asemenea) în două 
oraşe învrăjbite. Antipholus-ul din Syracuza decide să-şi caute geamănul şi 
ajunge în urbea acestuia, Ephesus. De aici, lung prilej de qui pro quo-uri,de 
neplăceri, de erori, de comedie. Făcute posibile şi de bizara incapacitate a acelui 
Antipholus care caută de a bănui că nebunia căreia îi cade pradă ar putea fi cauzată 
tocmai de existenţa dublurii mult-căutate. 
 
 
  Dar nu credibilitatea e miza lui Bocsárdi şi a bunei trupei sătmărene. Nici 
măcar comedia, în sensul ei de succesiune de gaguri degrabă stârnitoare de 
hohote. Aura misterioasă, creată de mix-ul de reflectoare, rostiri, sunete şi 
rimeluri descris mai sus, are doar rolul de a stârni şi menţine atenţia. 
 
 
  Adevăratul rost pare a fi evaluarea critică a unei situaţii aparent comice: 
deci, aşa arată(m) lumea când se lasă pradă, fără pic de discernamânt, unui 
cascade de întâmplări ce sfidează logică şi simţul cel bun? E atât de simplu să 
dereglezi mecanismul unei societăţi şi să arunci în aer familii, relaţii de prietenie, 
înţelegeri comerciale, încrederea în celălalt? 
 
 
  Dacă nu vă pare credibilă posibilitatea ca o lume / ţară să ajungă în pragul 
exploziei finale pornind de la câteva banale confuzii / erori, pe care şi un copil de 
5 ani le-ar putea îndrepta (de-arraţiona), deschideţi diseară televizorul pe cel mai 
apropiat canal de ştiri naţional. 
 
 
Teatrul de Nord - Trupa Harag György 
Comedia erorilor 
Text: William Shakespeare / Traducere & Adaptare: Zsolt Benedek 
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Regie: László Bocsárdi 
Scenografie: József Bartha / Costume: Zsuzsanna Kiss / Muzica: Csaba Boros 
/ Lumini: Tamás Bányai 
Actori: Zsolt Csongor Nagy, Attila Diószegi, Zsolt Orbán, Tibor Bodea, Blanka 
Moldován, Evelyn Budizsa 
 
 
 
 

de: Mihai Brezeanu 
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164. Modernism  
din data de 16 Octombrie 2018 

https://www.modernism.ro/2018/10/15/lansare-de-carte-management-
de-proiect-si-elemente-de-marketing-in-artele-spectacolului-de-irina-
ionescu-aparuta-la-editura-eikon/ 
 

 
 

LANSARE DE CARTE „MANAGEMENT DE PROIECT ȘI 
ELEMENTE DE MARKETING ÎN ARTELE 

SPECTACOLULUI“ DE IRINA IONESCU, APĂRUTĂ LA 
EDITURA EIKON 

 
 

În cadrul FESTin pe Bulevard va avea loc joi, 18 octombrie, la Teatrul 

Nottara, de la ora 13:00 și lansarea cărții „Management de proiect și elemente 

de marketing în artele spectacolului“ de Irina Ionescu, apărută la Editura 

EIKON.  

 

Volumul explică, într-o formă succintă, de ce managementul de proiect este 

un instrument foarte eficient, care poate conduce la succese și schimbări 

remarcabile. O schemă logică și de bun simț, deci accesibilă și ușor de 

înțeles/folosit.  
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Criticul de teatru Octavian Saiu recomandă noua apariție editorială: „Scris 

cu pasiune și luciditate în egală măsură, între tonul amical și metoda academică, 

volumul Irinei Ionescu transformă managementul cultural într-o poveste. Nu una 

simplă, însă, ci extrem de complexă: cu multe dimensiuni, nuanțe și mai ales 

principii. Meritul textului e ca pornește de la ele și ajunge la creativitate și stil 

personal. Sunt marile calități ale oricărui proiect dus la bun sfârșit. Iată ghidul 

perfect pentru un astfel de parcurs!“ 

 

Constantin Chiriac, Directorul Teatrului Național „Radu Stanca“ Sibiu și 

Președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu declară la rândul său: 

„M-am aplecat asupra cărții din curiozitate și trebuie să mărturisesc că nu am 

lăsat-o din mână până nu am citit-o. Este una dintre cele mai interesante căți pe 

care le-am găsit în limba română despre ceea ce înseamnă management cultural, 

leadership, dezvoltare de proiecte pe termen lung în zona antreprenorială. Este un 

demers riguros, cu o bibliografie foarte serioasă și cu referințe la zi asupra unui 

domeniu în care avem atât de puțini specialiști în România.“ 

 

Criticul de teatru Răzvana Niță crede că volumul este „o fascinantă 

expediţie în rezervele de experienţă ale predecesorilor care au descris şi chiar 

conceptualizat provocările pe care le-au avut de gestionat.“ 

 

Iar autoarea speră „ca această carte să-i ajute pe cei aflați la început de drum 

să își descopere în mod rațional punctele tari și să își construiască o serie de repere 

pe care să se bazeze în diferite proiecte.“ 

 

 

de: Cosmin Nasul 
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165. Cotidianul 
din data de 17 Octombrie 2018 

https://www.cotidianul.ro/festin-pe-bulevard-abordeaza-comedia-si-
criza-comunicarii/ 

 

 
 

„Fest(in) pe Bulevard” abordează comedia şi criza comunicării 
 

Vineri, 12 octombrie, Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, cu 
sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al UNITER, a 
deschis cea de-a șasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard, cu premiera spectacolului Molière” /„Eréilom, în regia lui Roman 
Feodori, la ora 18:30, la Sala Horia Lovinescu. 

Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului de 
Teatru DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului 
Spectator din Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din 
distribuție fac parte Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, 
Dani Popescu, Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, 
Filip Ristovski, Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. 
Scenografia este semnată de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, 
light designul de Taras Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 
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Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste 
Poquelin, cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe 
toate scenele lumii de aproape patru secole. În montarea regizorului rus, povestea-
cadru pornește de la Viața Domnului de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa 
de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, la care se adaugă scene din patru piese 
esențiale ale dramaturgului francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, 
Tartuffe și Don Juan. Viața lui Molière, un artist care a luptat pentru libertatea de 
expresie în pofida tuturor restricțiilor epocii, poate fi înțeleasă cel mai bine prin 
creațiile sale. „Respiră, trăiește. Molière este nemuritor” – spectacolul lui Roman 
Feodori valorifică modernitatea dramaturgului, potențialul comic din creația 
acestuia, dar și aspectul critic la adresa tarelor societății. 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: ca preambul al 
Festivalului, în perioada 7 aprilie – 6 mai, a avut loc 
secțiunea „Planeta Shakespeare” (Invitați de onoare), în parteneriat cu Teatrul 
Național Marin Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; secțiunile de 
tradiție sunt programate în perioada 12 – 21 octombrie: Fest(in) pe Bulevard, iar 
pe 21 și 22 noiembrie, secțiunea MultiArt EXIT (organizată în colaborare cu 
Administrația Națională a Penitenciarelor) va oferi ocazia persoanelor private de 
libertate să se manifeste artistic, pentru a facilita reintegrarea ulterioară a acestora 
în societate. 

Secţiunea Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții scenice, 
grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, 
Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 
Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, iar selecția 
spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca 
Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). Juriul Secțiunii Criza 
comunicării este format din personalități ale teatrului românesc: Emil 
Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului Internațional Shakespeare 
din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. Roxana Croitoru (critic de 
teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina Modola (critic de teatru), 
Doru Mareș (critic de teatru) . 

  

Secțiuni de tradiție: 

§ – Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse 
atenției spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact 
pentru societatea actuală; 

§ – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

§ – Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, 
altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 
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– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor 
teatre partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc (în acest an: actorii Gilda 
Marinescu, Vali Preda și scenograful Sică Rusescu). 

  Festivalul cuprinde și evenimente conexe: evenimente stradale,  colocvii, 
spectacole-lectură pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după 
reprezentații, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

  După o primă zi cu emoții și un spectacol de gală prezentat de Andreea 
Marin, ambasadoarea Festivalului, Fest(in) pe Bulevard continuă!  Cea de-a 
doua zi a adus în fața publicului un spectacol lectură, o aniversare și trei 
spectacole: două din secțiunea Criza Comunicării și una din secțiunea Invitați 
speciali. 

  La Libraria Cărturești-Verona, s-a desfăşurat primul spectacol din seria 
celor 6 spectacole lectură – Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit 
sfînt de     Adi Iclenzan și Laurențiu Blaga. Textul reprezintă o ficțiune inspirată 
de evenimente și personalități reale. Alexandru Repan a interogat viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu.  

La ora 12.00, prietenii și colaboratorii i-au spus La mulți ani! marelui 
actor     Cristian Șofron. Aniversarea cu public a avut loc în 
Cafeneaua CafeNott, aflată în incinta Teatrului Nottara. 

 Seara, spectatorii au putut viziona spectacolul Tatăl de Florian Zeller, în 
regia lui Radu Iacoban, o producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, din Arad. 
Un mister tragic-comic, o poveste de familie sobră și realistă, o privire emoțională 
și emoționantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de demență, o ilustrare 
dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale. 

 
Tatal, Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

  La Sala George Constantin a Teatrului Nottara, a avut loc spectacolul 
the_Marusya, de Aleksandr Andriașkin, producție a Companiei Dialog Dance, 
Kostroma, Rusia. Câștigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa propune un 
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dialog inedit între cuvânt și mișcare, un exercițiu de descoperire de sine prin 
intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine artist, în timp 
ce artiştii devin producători. 

  Teatrul Țăndărică a programat Blackout, în regia, scenografia și 
coregrafia Serenei Marossi, producție a Smartlt Soc. Coop Impresa Sociale din 
Italia. Un exercițiu de imaginație – cum am mai relaționa cu cel de lângă noi dacă, 
brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit parte 
integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea simbolică, 
creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa excelentă a celor 
doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 

 
Blackout, Producție a Smartlt Soc. Coop Impresa Sociale, Italia 

  Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard a adus spectacole de top, 
întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei importante 
actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. 

  Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin și 
despre cât de mult influențează condițiile exterioare, contextul familial, fundalul 
istoric traseul personal. Dragă doamnă profesoară, producție a Teatrului 
Municipal din Baia Mare, este un conflict clasic bine-rău reflectat în relația 
profesor-elev, un joc de putere mental, în care granița dintre adevăr și minciună 
se disipează. Ambele montări se regăsesc în secțiunea Criza comunicării. 

 
Dragă doamnă profesoară 

 

  Secțiunea Premiere în Fest(in) a adus în prim-plan două noi spectacole de 
succes. Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este 
o  producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O 
poveste despre descoperirea de sine și despre complexitatea raportării la Celălalt, 
spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi și judeca dincolo de clișee 
și tipare, dincolo de ceea ce este, tradițional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul 
regizor de teatru și film Alexandru Maftei a propus, la Sala George Constantin, 
un text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face 
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să ne dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în față este, de fapt, vocea 
propriei noastre conștiințe, un semnal de trezire din amorțirea și indiferența în 
care ne-am adâncit. 

 
Disputa 

 
In cadere libera 

  

Seria spectacolelor-lectură a continuat, la Libraria Cărturești-Verona, 
cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaș a dat glas unei mărturii tulburătoare, 
în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal viaţa se 
împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-un 
incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori și apropiați să-i ureze La mulți ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 

  

Fest(in)-ul înseamnă și întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, a avut loc o lansare marca Nemira,  Jurnal necenzurat de Vaslav 
Nijinski. Volumul conține jurnalul integral al celui mai mare dansator din toate 
timpurile. Scrise în iarna 1918–1919, când Vaslav Nijinski se afla în Elveția, 
împreună cu soția și fiica sa, caietele sale se constituie în mărturia bulversantă a 
unei vieți dedicate creației. În plină tinerețe și glorie, artistul e pe punctul de a 
ceda în fața nebuniei. Arta și viața cotidiană palpită în pagini care vorbesc mai 
ales despre suferință și căutare repetitiv, obsesiv, incoerent, violent. 

Comedii, musical, docu-dramă, spectacol-lectură 

  La Fest(in) pe Bulevard, săptămâna a început ieri cu o ofertă teatrală de 
nerefuzat, pentru toate gusturile –  de la spectacole-lectură până la musical, 
comedie și docu-dramă. 

  Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vișniec, continuă seria 
spectacolelor-lectură regizate de Mihai Lungeanu. Alături de Ion Haiduc, am 
cunoscut zbaterea interioară personajului biblic Iov, încercând să descifrăm 
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pentru posteritate argumentele care i-au susţinut puterea credinţei în om, printr-
un proces al gândurilor întrupate în cuvinte născătoare de realitate. 

  La Teatrul Odeon, Visătorul Adei Milea, o adaptare după un roman de Ian 
McEwan, spectacol din secțiunea Criza comunicării, a invitat publicul să dea 
frâu liber imaginației, să-şi reamintească că există mereu în noi capacitatea de a 
ne redescoperi. Spectacolul-concert, producție a Teatrului Tineretului din Piatra 
Neamț, a îndeamnat la visare în cel mai bun sens, acea visare ce îmbogățește 
realitatea. 

 
Visatorul 

  La Teatrul Odeon, la ora 19:00, Elefantul din cameră de Sarah Ruhl, în 
regia și traducerea lui Dragoș Alexandru Mușoiu, o producție a Teatrului 
Național Marin Sorescu, Craiova, ne-a dus în zona comicului spumos prin care 
sunt tratate tabuurile din jurul sexualității. Spectacolul face parte din 
secțiunea Bulevardul comediei și abordează, cu umor și dezinhibare, tema 
sexualității reprimate. 

 
Elefantul din cameră 

   La Teatrul Țăndărică, am intrat într-o poveste de dragoste pasională, 
furtunoasă: Carmen, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren 
Shahverdyan(secțiunea Criza comunicării), este o poveste despre puterile 
nebănuite pe care ți le oferă dragostea, despre limitele la care poți ajunge în 
numele acelei iubiri. Poate însă oare rezista iubirea atunci când aceasta duce la 
îngrădirea libertăților celuilalt? 

  Prin spectacolul 86 publicul a cunoscut un fragment din istoria recentă a 
Kazahstanului: evenimentele dramatice din timpul protestelor din decembrie 1986 
din Alma-Alta, organizate de studenți împotriva numirii în funcția de prim 
secretar a unui candidat care nu era de etnie kazahă. Un spectacol ca o lecție de 
istorie, 86, creație colectivă coordonată de Farhat Mildalali, în regia și 
scenografia lui Farhat Mildalali, producție a Companiei StarTDramaLab 
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Petropavlovsk, Kazahstan, nu are la bază un scenariu, ci este un colaj din 
memoriile publicate ale protestatarilor, din scrisorile și interviurile lor. 

 

  Seara s-a încheiat cu un spectacol din secțiunea Premiere, Praf de 
stele de Norm Foster, în regia lui Lucian Sabados, la Teatrul Nottara. Praf de 
stele este un spectacol despre nevoia acută de comunicare, de prietenie, de 
căldură, o poveste dulce-amară despre singurătatea vieții la oraș și despre cum 
această nevoie de interacțiune conduce la prețuirea celuilalt dincolo de orice 
stereotip sau prejudecată. 

 

  Marți, Fest(in) pe Bulevard și-a așteaptat spectatorii la un spectacol “unic” 
în România, Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producție a Teatrului 
Gong din Sibiu. Copii cu deficiențe de auz participă în actul artistic, făcând ca 
gestul să capete semnificații mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de 
emoție. 

 
Visând glasuri 

        „Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncție auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autentic și profund limbaj. Este emoționant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
care fiecare îl purtăm cu noi zi de zi și pe care nu îl conștientizăm. Am avut 
bucuria să lucrez cu doi copii absolut minunați, Raluca și Emanuel, ei m-au ajutat 
să descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviți spectacolul cu inima, 
nu cu ochiul”, mărturiseşte Nicoleta Lefter. 
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  Ce putem face pentru a ieși din ciclul nefast al prejudecăților, al ignoranței 
și al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiționată este salvarea? La 
aceste întrebări au găsit răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia 
lui Alexandru Sitaru.  Spectacolul este o producție a Teatrului Maghiar de 
Stat din Cluj și face parte din seria de spectacole „Focus: teatrul maghiar din 
România” (în parteneriat cu Institutul Balassi).  

 
Ilegitim 

  La ora 18.00, spectatorii au fost purtați în trecut, într-un sat de olteni, 
Buzeștiul lui Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în 
regia lui Constantin Fugașin (producție a Teatrului Nottara), este un spectacol 
care are darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume 
haotică într-una așezată și să își aducă aminte de părinți, bunici, de copilărie. O 
piesă cu umor scrisă, cu mult farmec și talent interpretată, o piesă la care se râde 
cu poftă. 

 

  Foaierul Teatrului Nottara a găzduit lansarea cărții Totul este 
scriitură de Wajdi Mouawad. „Epoca noastră este una dintre cele mai 
tradiționaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, tradiționalistă 
cu tradiții pe care nimeni nu le-ar putea numi și moralizatoare, cu o morală pe care 
nimeni n-ar putea-o descrie. Totuși, niciodată o epocă n-a avut o dorință mai vie 
și imediată de libertate și de egalitate. Având în vedere paradoxul, trebuie să 
urmăm calea bunătății, a generozității, și tocmai în această rezistență se găsește 
expresia unei insatisfacții imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără încetare, 
pentru sine și pentru ceilalți, atât prieteni, cât și dușmani”, apreciază Wajdi 
Mouawad. 

      La Teatrul Odeon a fost programat spectacolul 3 surori, după A.P. Cehov, 
în regia Catincăi Drăgănescu, o coproducţie a Asociației Punctart, București, și 
a Teatrului Municipal Matei Vișniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia 
de iubire și despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
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tehnologii. „Spectacolul este o producție atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinții noștri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporană, despre blocajul și debusolarea pe care 
le trăim noi, dar și generațiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic și social”, 
se destăinuie Catinca Drăgănescu. 

 

  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care își pierde 
încrederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în 
piesa Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă 
de Anthony Neilson și pusă în scenă de Dragoș Alexandru Mușoiu pentru 
Teatrul Fani Tardini, Galați. Spectacolul a avut loc la Sala Horia Lovinescua 
Teatrului Nottara. 

 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant 

  La Institutul Balassi, regizorul Alexandru Mâzgăreanu a invitat publicul 
la spectacolul-lectură Ea și numai ea de Andrei Ivanov. În distribuție au fost 
aplaudaţi Ada Navrot și Rareș Andrici 

		

de: Magdalena Popa Buluc 
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166. SetThings 
din data de 17 Octombrie 2018 

https://www.setthings.com/ro/festin-pe-bulevard-festivalul-de-
teatru-organizat-de-teatrul-nottara-3-surori-teatrului-odeon-
bucuresti/ 
 

 
 
FEST(in) pe Bulevard – Festivalul de teatru organizat de Teatrul 

Nottara: 3 surori (Teatrul Odeon București) 
 
 

  Teatrul Nottara a iniţiat în anul 2013 un festival anual cu titlul de Fest(in) 
pe Bulevard. Săptămâna de festival de anul acesta include dezbateri pe temele 
date, spectacole-lectură, lansări de carte de teatru, un eveniment stradal, o 
expoziţie cu fotografii cuprinzând cele mai interesante momente ale ediţiei 
anterioare. 

  Spectacolul „3 Surori” rulează, în acest context, pe scena Teatrului Odeon 
București. Un spectacol ”modernizat”, cu personajele aflate în căutarea fericirii, 
care oscilează în permanență între trecut și viitor, dar niciodată în prezent. 
Membrii familiei Prozorov, alcătuită din trei surori, Mașa, Olga și Irina și fratele 
lor Andrei, trăiesc împreună într-o casă provincială într-un spațiul profund rusesc. 
Andrei este căsătorit cu Natașa. Piesa începe cu aniversarea lui Irina, la un an 
după moartea tatălui său, marcând sfârșitul doliului și începutul, se crede, a unei 
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noi vieți. Micul oraș provincial, lângă care se află casa, găzduiește un regiment 
care tocmai a sosit. Viața familiei Prozorov este dominată de plictiseală și este 
punctată doar de vizitele ofițerilor din garnizoana din apropiere, care devin treptat 
membri ai acestei familii plictisite. Dar cele trei surori au un vis: întoarcerea la 
Moscova, orașul copilăriei lor fericite. În această piesă nu există eroi, și nici 
acțiune; ea contravine modelului clasic, punând în scenă personaje extrem de 
umane, care văd că viața lor se estompează încet, cu disperarea de a nu fi construit 
nimic, de a nu fi întreprins nimic care să le marcheze trecerea prin această lume. 

  Între conversații absurde și dezbateri filozofice majore,între căsătoriile 
ratate și dragoste disperate, Cehov abordează în Trei surori teme specifice trecerii 
inutile a timpului care distruge visele, importanța muncii și a independenței, 
plictiseala și dragostea. 

Asta ar fi piesa originală. 

Traducerea și adaptarea: Raluca Rădulescu 
Regia: Catinca Drăgănescu 
Scenografia și costumele: Andreea Simona Negrilă 
Coregrafia: Simona Deaconescu și Mariana Gavriciuc 
Lumini și video design: Dan Băsu 

Prozorov Andrei Sergheevici – Cosmin Panaite 
Natalia Ivanovna, logodnica și mai târziu soția lui – Delu Lucaci 
Olga, sora lui – Cristina Florea 
Mașa, sora lui – Diana Lazăr 
Irina, sora lui- Clara Popadiuc 
Kulâghin Fiodor Ilici, profesor de liceu, soțul Mașei – Sergiu Moraru 
Verșânin Aleksandr Ignatievici, arhitect, director – Mîndru Cătălin Ştefan 
Tuzenbah Nikolai Lvovici, arhitect – Butnaru Horia Andrei 
Salionâi Vasili Vasilievici, inginer – Alexandru Marin 
Cebutâkin Ivan Romanovici, medic – Sebastian Badarau 

  Un proiect inedit de teatru și cercetare culturală, destinat tinerilor, dezvoltat 
de o echipă interdisciplinară din mai multe orașe din țară. 

  Eu aș fi „modernizat-o” mai puțin. Să faci din Cehov un muzical modern, 
să combini Cehov cu ABBA și John Lennon, e o performanță. 

  Și aș fi renunțat la ideea de a accentua unele replici și monologuri prin 
prezentarea pe rând a actorilor la microfon, uneori așteptând cuminte acolo să le 
vină rândul, ca la Cântarea României. Un microfon de fond și acustica foarte bună 
a sălii ar fi fost suficiente. Dar ce știu eu?! 

  Se pare că m-au ascultat: în partea a doua au renunțat la microfoane. De 
fapt, partea a doua a spectacolului mi-a plăcut chiar foarte mult. Genul acela de 
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spectacol modern, mai ales în scena a 4-a, cu actorii adunați într un fel de cor care 
susține, prin sunet imagine și gesticulație, sacadat, replicile individuale. Un sistem 
de sunet și lumină foarte bine pus la punct. Un Cehov ultramodern. 

  Ce ciudat! Parcă cele două părți ar fi fost regizate de două persoane diferite. 

  As fi vrut că, pe lângă cuvinte, să pot vedea și jocul actorilor, expresia 
fețelor lor. Din păcate, obscuritatea permanentă a scenei nu mi-a permis acest lux. 

Punerea în scenă… 

Sau poate nu a fost Cehov?! 

 
de: Nicolae Sfetcu 
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167. AmosNews 
din data de 16 Octombrie 2018 

https://www.amosnews.ro/cinci-spectacole-un-spectacol-lectura-si-
o-lansare-de-carte-cincea-zi-de-festin-pe-bulevard-editia-v 
 

 
 
 
 
Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a cincea zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 
 
 

  Marţi, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând 
cu ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în România, 
Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. 
Copii cu deficienţe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete 
semnificaţii mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
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care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Raluca şi Emanuel, ei m-au ajutat să 
descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţeişi 
al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. Spectacolul este 
o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din seria de 
spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu Institutul 
Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la Sala Studio 
a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmecşi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numişi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertate şi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii, şi tocmai în această rezistenţă se 
găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără 
încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, câtşi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti, şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubireşi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajul şi debusolarea pe care 
le trăim noi, dar şi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
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nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic şi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
 
 
  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony Neilson 
şi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani Tardini, Galaţi. 
Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Ea şi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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168. România Liberă 
din data de 16 Octombrie 2018, ora 22:44 

https://romanialibera.ro/cultura/cinci-spectacole-un-spectacol-lectura-
si-o-lansare-de-carte-in-a-cincea-zi-de-festin-pe-bulevard-756948 
 

 
 
Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a cincea zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 
 
 

  Marţi, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând 
cu ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în România, 
Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. 
Copii cu deficienţe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete 
semnificaţii mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Raluca şi Emanuel, ei m-au ajutat să 
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descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţeişi 
al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. Spectacolul este 
o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din seria de 
spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu Institutul 
Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la Sala Studio 
a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmecşi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numişi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertate şi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii, şi tocmai în această rezistenţă se 
găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără 
încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, câtşi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti, şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubireşi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajul şi debusolarea pe care 
le trăim noi, dar şi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic şi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
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  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony Neilson 
şi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani Tardini, Galaţi. 
Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Ea şi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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169. Radio România București fm  
din data de 17 Octombrie 2018 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/17/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-17-octombrie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 17 octombrie 

 
Spectacole de teatru cu: Emilian Oprea, Valentin Terente, Andreea Vasile, 
Corina Borș, Liviu Pintileasa, și cu: Liliana Ghiță, Irina Naum, Ștefan Mihai, 
Cristi Naum, pe scenele Teatrului Odeon, în cadrul festivalului FestIN pe 
Bulevard. 

Reprezentații în cadrul Festivalului Internațional de Teatru FestIN pe Bulevard, 

ediția a VI-a: 

18:00 

”Tartuffe” de Molière, traducerea: Doru Mareș, regia și versiunea scenică: 
Alexandru Mâzgăreanu, spectacol cu: Emilian Oprea, Valentin Terente, Andreea 
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Vasile, Corina Borș, Liviu Pintileasa, Narcisa Novac, Adrian Ștefan, Emilia 
Mocanu, Vlad Galer. Producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila, prezentată la 
Teatrul Odeon, Sala Mare. 

18:15 

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

18:30 

”Regina frumuseții din Leenane” de Martin McDonagh, regia, scenografia și 
ilustrația muzicală: Vlad Cristache, spectacol cu: Liliana Ghiță, Irina Naum, 
Ștefan Mihai, Cristi Naum. Producție a Teatrului Jean Bart, Tulcea, găzduită de 
Teatrul Odeon, la Sala Studio 

21:00 

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

 

 
de: Andreia Bârsan 
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170. Radio România București fm  
din data de 18 Octombrie 2018 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/18/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-18-octombrie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 18 octombrie 

 

Spectacole de teatru cu: Marius Manole, Ana Ciontea, Alexandra Sălceanu, 
Rodica Ionescu, Dorin Andone, Dragoș Ionescu, și cu Emilia Popescu, Gavril 
Pătru, Mirela Oprișor, Alexandru Jitea, Marius Cordoș, la Teatrul 
Metropolis 

Reprezentații în cadrul Festivalului Internațional de Teatru FestIN pe Bulevard, 
ediția a VI-a: 

18:00 
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”Scufița roșie” după Charles Perrault și Frații Grimm, scenariul și regia:  Felix 
Alexa, spectacol cu: Olga Bela, Liliana Gavrilescu, Florin Mititelu, Daniel 
Stanciu, Adrian Lefter, Dan Codreanu, Ana-Maria Bălescu, la Teatrul Țăndărică. 

”Comedia erorilor” de William Shakespeare regia: Bocsárdi László, producție a 
Teatrului de Nord, Trupa Harag György, Satu Mare, prezentată la Teatrul Odeon, 
Sala Mare, în secțiunea Focus: Teatrul Maghiar din România (în parteneriat cu 
Institutul Balassi) 

18:15 

”Zbor”, producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria, gazduită de 
Teatrul Nottara, la Sala Horia Lovinescu. 

20:30 

”Ce zile frumoase!” după Samuel Beckett, regia: Radu Olăreanu, spectacol cu 
Cătălina Mihăilă, Rareș Porca. Producție a Teatrului Studio, Universitatea de 
Arte, Târgu-Mureș, prezentată la Teatrul Nottara, la Sala George Constantin. 

 21:00 

”Camera revoluției”, producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, 
prezentată la Teatrul Odeon, la Sala Studio. 

 
de: Andreia Bârsan 
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171. Radio România București fm  
din data de 19 Octombrie 2018 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/19/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-19-octombrie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 19 octombrie 

 

Reprezentații în cadrul Festivalului Internațional de Teatru FestIN pe 
Bulevard, ediția a VI-a: 

 

18:00 

”EXIT” spectacol realizat în coproducție de Teatrul Maghiar Csiky Gergely, 
Timișoara, Teatrul Clasic Ioan Slavici, Arad, Teatrul Național, Sombor, 
Serbia,  prezentat la Teatrul Țăndărică, Sala Mare, în secțiunea Focus: teatrul 
maghiar din România (în parteneriat cu Institutul Balassi). 
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18:45 

”Veselul humuleștean”, un scenariu după ”Amintiri din copilărie” de Ion 
Creangă, spectacol prezentat la Teatrul Nottara, Sala Sala Horia Lovinescu, de 
Teatrul de Revistă Ginta latină din Chișinău. 

20:00 

”PRIV”, spectacol prezentat de Teatrului Fredry, Gnieźno, Poloniala Teatrul 
Excelsior. 

22:00 

”LIFT – BOYSWILLBEBOYS”, coregrafia și muzica: Ferenc Fehér, producție 
Studio M, Sfântu Gheorghe, prezentată la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, 
în secțiunea Focus: teatrul maghiar din România (în parteneriat cu Institutul 
Balassi). 

 

 
de: Andreia Bârsan  
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172. Academia Cațavencu  
din data de 16 Octombrie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/cinci-spectacole--un-
spectacol-lectura-si-o-lansare-de-carte-in-a-cincea-zi-de-fest-in--
pe-bulevard--editia-a-v-a-41244 
 

 
 
 
Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a cincea zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 
 
 

  Marţi, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând 
cu ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în România, 
Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. 
Copii cu deficienţe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete 
semnificaţii mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
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care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Raluca şi Emanuel, ei m-au ajutat să 
descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţeişi 
al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. Spectacolul este 
o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din seria de 
spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu Institutul 
Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la Sala Studio 
a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmecşi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numişi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertate şi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii, şi tocmai în această rezistenţă se 
găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără 
încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, câtşi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti, şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubireşi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajul şi debusolarea pe care 
le trăim noi, dar şi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
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nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic şi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
 
 
  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony Neilson 
şi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani Tardini, Galaţi. 
Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Ea şi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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173. România24 
din data de 16 Octombrie 2018 

http://www.romania24.net/cinci-spectacole-un-spectacol-lectura-
si-o-lansare-de-carte-in-a-cincea-zi-de-festin-pe-bulevard-editia-a-
v-a/ 
 

 
 
Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a cincea zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 
 
 

  Marţi, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând 
cu ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în România, 
Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. 
Copii cu deficienţe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete 
semnificaţii mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
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să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Raluca şi Emanuel, ei m-au ajutat să 
descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţeişi 
al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. Spectacolul este 
o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din seria de 
spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu Institutul 
Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la Sala Studio 
a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmecşi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numişi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertate şi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii, şi tocmai în această rezistenţă se 
găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără 
încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, câtşi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti, şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubireşi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajul şi debusolarea pe care 
le trăim noi, dar şi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
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nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic şi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
 
 
  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony Neilson 
şi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani Tardini, Galaţi. 
Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Ea şi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 

Sursa: Amos News 
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174. Agenția de carte  
din data de 16 Octombrie 2018 

http://www.agentiadecarte.ro/2018/10/lansarea-carții-
„management-de-proiect-și-elemente-de-marketing-in-artele-
spectacolului“-de-irina-ionescu/ 
 

 
 

Lansarea cărții „Management de proiect și elemente de marketing 
în artele spectacolului“, de Irina Ionescu 

 
Joi, 18 octombrie 2018, de la ora 13:00,  la Teatrul Nottara, în cadrul FESTin 
pe Bulevard va avea loc lansarea cărții „Management de proiect și elemente 
de marketing în artele spectacolului“ de Irina Ionescu, apărută la Editura 
EIKON.  

Volumul explică, într-o formă succintă, de ce managementul de proiect este un 
instrument foarte eficient, care poate conduce la succese și schimbări remarcabile. 
O schemă logică și de bun simț, deci accesibilă și ușor de înțeles/folosit. 

Criticul de teatru Octavian Saiu recomandă noua apariție editorială: „Scris cu 
pasiune și luciditate în egală măsură, între tonul amical și metoda academică, 
volumul Irinei Ionescu transformă managementul cultural într-o poveste. Nu una 
simplă, însă, ci extrem de complexă: cu multe dimensiuni, nuanțe și mai ales 
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principii. Meritul textului e ca pornește de la ele și ajunge la creativitate și stil 
personal. Sunt marile calități ale oricărui proiect dus la bun sfârșit. Iată ghidul 
perfect pentru un astfel de parcurs!“ 

Constantin Chiriac, Directorul Teatrului Național „Radu Stanca“ Sibiu și 
Președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu declară la rândul său: 
„M-am aplecat asupra cărții din curiozitate și trebuie să mărturisesc că nu am 
lăsat-o din mână până nu am citit-o. Este una dintre cele mai interesante căți pe 
care le-am găsit în limba română despre ceea ce înseamnă management cultural, 
leadership, dezvoltare de proiecte pe termen lung în zona antreprenorială. Este un 
demers riguros, cu o bibliografie foarte serioasă și cu referințe la zi asupra unui 
domeniu în care avem atât de puțini specialiști în România.“ 

Criticul de teatru Răzvana Niță crede că volumul este „o fascinantă expediţie în 
rezervele de experienţă ale predecesorilor care au descris şi chiar conceptualizat 
provocările pe care le-au avut de gestionat.“ 

Iar autoarea speră „ca această carte să-i ajute pe cei aflați la început de drum să 
își descopere în mod rațional punctele tari și să își construiască o serie de repere 
pe care să se bazeze în diferite proiecte.“ 

 

 

Sursa: Agenția de carte 
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175. Casamea.ro  
din data de 12 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/bricolaj/noutati/pereti%2C-pardoseli%2C-
plafoane/concert-paula-seling--la-gala-de-premiere-fest-in--pe-
bulevard-2018-20128 
 

 
 

 
 

Concert Paula Seling, la Gala de premiere Fest(in) pe Bulevard 
2018 

 
 
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să 
anunţe concertul extraordinar al Paulei Seling la Gala de închidere a Fest(in) pe 
Bulevard 2018. Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 19.30, în Sala 
Horia Lovinescu, după decernarea premiilor celei de-a VI-a ediţii. Publicul va 
avea prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină melodiile 
cunoscutei artiste cu prelucrări din folclor. 
 
 
  Amfitrionul serii va fi Andreea Marin, Ambasador al Festivalului şi 
spectator fidel al Teatrului Nottara.  
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  Cele două secţiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala 
de premiere, zece trofee. Secţiunea Bulevardul Comediei propune publicului 
patru spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleşi 
din public. Secţiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producţii ale unor teatre şi companii din ţară şi 
din străinătate.   
 
 
  Juriul acestei secţiuni este format din personalităţi ale teatrului 
românesc:  Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen 
Mihalache (critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
 
  Bilete la Gala de premiere şi la concertul Paulei Seling pot fi cumpărate de 
pe www.nottara.ro şi de la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00.   
 
 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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176. Casamea.ro  
din data de 12 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/altele/spectacolul-moliÈre---
erÉilom-deschide-cea-de-a-sasea-editie-a-festivalului-
international-de-teatru-fest-in--pe-bulevard-20126 
 

 
 

Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM deschide cea de-a șasea ediție 
Fest(in) pe Bulevard 

Vineri, 12 octombrie 2018, Primăria Municipiului București, prin Teatrul 
Nottara, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al 
UNITER, deschide cea de-a șasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard, cu premiera spectacolului MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia 
lui Roman Feodori, la ora 18:30, la Sala Horia Lovinescu. 

Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului de 
Teatru DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului Spectator 
din Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din distribuție fac 
parte Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, 
Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski, 
Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. Scenografia este semnată 
de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, light designul de Taras 
Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 
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Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste 
Poquelin, cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe 
toate scenele lumii de aproape patru secole. În montarea regizorului rus, povestea-
cadru pornește de la Viața Domnului de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa 
de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, la care se adaugă scene din patru piese 
esențiale ale dramaturgului francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, 
Tartuffe și Don Juan. Viața lui Molière, un artist care a luptat pentru libertatea de 
expresie în pofida tuturor restricțiilor epocii, poate fi înțeleasă cel mai bine prin 
creațiile sale. „Respiră, trăiește. Molière este nemuritor” – spectacolul lui Roman 
Feodori valorifică modernitatea dramaturgului, potențialul comic din creația 
acestuia, dar și aspectul critic la adresa tarelor societății. 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: ca preambul al 
Festivalului, în perioada 7 aprilie – 6 mai, a avut loc secțiunea „Planeta 
Shakespeare” (Invitați de onoare), în parteneriat cu Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; secțiunile de tradiție sunt 
programate în perioada 12 – 21 octombrie: Fest(in) pe Bulevard, iar pe 21 și 22 
noiembrie, secțiunea MultiArt EXIT (organizată în colaborare cu Administrația 
Națională a Penitenciarelor) va oferi ocazia persoanelor private de libertate să se 
manifeste artistic, pentru a facilita reintegrarea ulterioară a acestora în societate. 

În perioada 12 – 21 octombrie, Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 
de producții scenice, grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din 
nouă țări: România, Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, 
Italia, Serbia, Kazahstan. Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela 
Țepuș, iar selecția spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator 
teatral), Raluca Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). Juriul 
Secțiunii Criza comunicării este format din personalități ale teatrului românesc: 
Emil Boroghină (actor și directorul fondator al Festivalului Internațional 
Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. Roxana 
Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Carmen 
Mihalache (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

  

Secțiuni de tradiție: 

– Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală; 

– Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care propune spectacole de mare 
succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 
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– Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, altele decât 
cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor teatre 
partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc (în acest an: actorii       Gilda 
Marinescu, Vali Preda și scenograful Sică Rusescu). 

            

Festivalul cuprinde și evenimente conexe: evenimente stradale,  colocvii, 
spectacole-lectură pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după 
reprezentații, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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177. Casamea.ro  
din data de 15 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/altele/comedii--musical--docu-
drama--spectacol-lectura--in-a-patra-zi-de-fest-in--pe-bulevard--
editia-a-vi-a-20133 
 

 
 
 
Comedii, musical, docu-dramă, spectacol-lectură, în a patra zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a 
 
 
   

La Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a, săptămâna începe cu o ofertă teatrală 
de nerefuzat, pentru toate gusturile - de la spectacole-lectură până la musical, 
comedie şi docu-dramă. 
 
  Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vişniec, continuă seria 
spectacolelor-lectură regizate de Mihai Lungeanu, la ora 11,00, la Cărtureşti 
Verona. Alături de Ion Haiduc, vom cunoaşte zbaterea interioară personajului 
biblic Iov, încercând să descifreze pentru posteritate argumentele care i-au 
susţinut puterea credinţei în om, printr-un proces al gândurilor întrupate în cuvinte 
născătoare de realitate. 
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  De la ora 18,00, la Teatrul Odeon, Visătorul Adei Milea, o adaptare după 
un roman de Ian McEwan, spectacol din secţiunea "Criza comunicării", ne invită 
să ne dăm frâu liber imaginaţiei, să ne reamintim că există mereu în noi 
capacitatea de a ne redescoperi acea forţă a creativităţii şi a libertăţii pe care o 
aveam în copilărie. Spectacolul-concert, producţie a Teatrului Tineretului din 
Piatra Neamţ, îndeamnă la visare în cel mai bun sens, acea visare ce îmbogăţeşte 
realitatea.  
 
  Tot la Teatrul Odeon, la ora 19,00, Elefantul din cameră de Sarah Ruhl, în 
regia şi traducerea lui Dragos Alexandru Mușoiu, o producţie a Teatrului Naţional 
Marin Sorescu, Craiova, ne duce în zona comicului spumos prin care sunt tratate 
tabuurile din jurul sexualităţii. Spectacolul face parte din secţiunea "Bulevardul 
comediei" şi abordează, cu umor şi dezinhibare, tema sexualităţii reprimate. 
 
  De la ora 19,30, la Teatrul Ţăndărică, intrăm într-o poveste de dragoste 
pasională, furtunoasă: Carmen, după Prosper Merimee, în regia lui Suren 
Shahverdyan (secţiunea "Criza comunicării), este o poveste despre puterile 
nebănuite pe care ţi oferă dragostea, despre limitele la care poţi ajunge în numele 
acelei iubiri. Poate însă oare rezista iubirea atunci când aceasta duce la îngrădirea 
libertăţilor celuilalt?  
 
 
  Prin spectacolul 86 (Teatrul Nottara, ora 21:00, secţiunea "Criza 
comunicării"), vom cunoaşte un fragment din istoria recentă a Kazahstanului: 
evenimentele dramatice din timpul protestelor din decembrie 1986 din Alma-Alta, 
organizate de studenţi împotriva numirii în funcţia de prim secretar pe un candidat 
care nu era de etnie kazahă. Un spectacol ca o lecţie de istorie, 86, creaţie colectivă 
coordonată de Farhat Mildalali, în regia şi scenografia lui Farhat Mildalali, 
producţie a Companiei StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan, nu are la bază 
un scenariu, ci este un colaj din memoriile publicate ale protestatarilor, din 
scrisorile şi interviurile lor. 
 
  Seara se încheie cu un spectacol din secţiunea "Premiere", Praf de stele de 
Norm Foster, în regia lui Lucian Sabados, la Teatrul Nottara, Sala George 
Constantin, ora 21:30. Praf de stele este un spectacol despre nevoia acută de 
comunicare, de prietenie, de căldură, o poveste dulce-amară despre singurătatea 
vieţii la oraş şi despre cum această nevoie de interacţiune conduce la preţuirea 
celuilalt dincolo de orice stereotip sau prejudecată. 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.ro şi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00 
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Sursa: Teatrul Nottara 
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178. Casamea.ro  
din data de 16 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/altele/cinci-spectacole--un-
spectacol-lectura-si-o-lansare-de-carte-in-a-cincea-zi-de-fest-in--pe-
bulevard--editia-a-v-a-20142 
 

 
 
 
Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a cincea zi de 

Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 
 
 

  Marţi, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând 
cu ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în România, 
Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. 
Copii cu deficienţe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete 
semnificaţii mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
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care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Raluca şi Emanuel, ei m-au ajutat să 
descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţeişi 
al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. Spectacolul este 
o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din seria de 
spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu Institutul 
Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la Sala Studio 
a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmecşi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numişi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertate şi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii, şi tocmai în această rezistenţă se 
găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără 
încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, câtşi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti, şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubireşi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajul şi debusolarea pe care 
le trăim noi, dar şi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
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nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic şi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
 
 
  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony Neilson 
şi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani Tardini, Galaţi. 
Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Ea şi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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179. Casamea.ro  
din data de 15 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/altele/fest-in--pe-bulevard--ziua-
a-treia-20132 
 

 
 

Fest(in) pe Bulevard, ziua a treia 

  Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediția a VI-a, aduce 
spectacole de top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea 
unei importante actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. 

  Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin și 
despre cât de mult influențează condițiile exterioare, contextul familial, fundalul 
istoric traseul personal. Reprezentația este programată de la ora 20.00, la Sala 
Studio a Teatrului Odeon. Dragă doamnă profesoară, producție a Teatrului 
Municipal din Baia Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul Țăndărică. Un 
conflict clasic bine-rău reflectat în relația profesor-elev, un joc de putere mental, 
în care granița dintre adevăr și minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc 
în secțiunea Criza comunicării. 

  Secțiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de 
succes.  Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o 
producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O 
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poveste despre descoperirea de sine și despre complexitatea raportării la Celălalt, 
spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi și judeca dincolo de clișee 
și tipare, dincolo de ceea ce este, tradițional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul 
regizor de teatru și film Alexandru Maftei propune, la Sala George Constantin, 
un text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face 
să ne dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în față este, de fapt, vocea 
propriei noastre conștiințe, un semnal de trezire din amorțirea și indeferența în 
care ne-am adâncit. 

  Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărturești-
Verona, cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaș va da glas unei mărturii 
tulburătoare, în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal 
viaţa, se împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-
un incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori și apropiați să-i ureze La mulți ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 

  Fest(in)-ul înseamnă și întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal 
necenzurat de Vaslav Nijinski. Volumul conține jurnalul integral al celui mai 
mare dansator din toate timpurile. Scrise în iarna 1918–1919, când Vaslav 
Nijinski se afla în Elveția, împreună cu soția și fiica sa, caietele sale se constituie 
în mărturia bulversantă a unei vieți dedicate creației. În plină tinerețe și glorie, 
artistul e pe punctul de a ceda în fața nebuniei. Arta și viața cotidiană palpită în 
pagini care vorbesc mai ales despre suferință și căutare repetitiv, obsesiv, 
incoerent, violent. 

  Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard.       

 

 

Sursa: Teatrul Nottara   
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180. Casamea.ro  
din data de 18 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/altele/spectacole-din-tara-si-
strainatate--colocviu-si-lansare-de-carte--in-a-saptea-zi-de-fest-in--
pe-bulevard--editia-a-vi-a-20161 
 

 
 

Spectacole din țară și străinătate, colocviu și lansare de carte, în a șaptea zi 
de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 

 

A șaptea zi de festival debutează cu un colocviu dedicat crizei comunicării, 
începând cu ora 11:30, la CafeNott, Teatrul Nottara, moderat de criticul de teatru 
Cristina Rusiecki. Invitații la colocviu sunt Oltița Cîntec, președinte AICT, secția 
română, Judit Simon, critic de teatru și jurnalist cultural, Elisabeta Pop, critic de 
teatru, actorul Istvan Teglas, regizorul Andrei Măjeri și prof. George Ardeleanu. 
Acesta va vorbi despre limba de lemn și criza comunicării în totalitarismul 
comunist și despre „terapiile” crizei comunicării în universurile concentraționare. 

La ora 18:00, publicul este invitat la lansarea cărții Iisușii mei de George 
Banu, Editura Nemira, „o splendidă familie de Iisuși culeși în lume, vechi sau 
recenți, îndepărtați sau apropiați, martiri crucificați sau prunci inocenți”. 
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După lansarea cărții, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la ora 18:15, 
este programat spectacolul Zbor de Olga Muhina, în regia Vazkresiei Vihrova, o 
producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria. Povestea a şase 
angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret BCH, a unei fete 
proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a participat la 
războiul din Afganistan – firul roșu al acestor destine este salvarea venită din 
dragoste.  

Tot la ora 18:00, la Teatrul Odeon, începe Comedia erorilor de William 
Shakespeare, în regia lui Bocsárdi László, o producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare (spectacolul face parte din secțiunea „Focus: 
teatrul maghiar din România”, în parteneriat cu Institutul Balassi). Comedia și 
tragedia sunt două fețe ale aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți vezi viața, 
iar dacă reușești să te detașezi puțin, îți vei da seama că micile drame nu sunt decât 
zbateri inutile. 

La Teatrul Țăndărică, Sala Mare, începând cu ora 18:00, vă invităm la o 
poveste pentru toate vârstele – Scufița roșie, scenariul și regia: Felix Alexa, după 
Charles Perrault și Frații Grimm, producție a Teatrului Țăndărică. O poveste 
clasică spusă prin mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a secolului nostru 
ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați de imaginație. 
 

La ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ne vom aminti 
despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă dezamăgirile și neîmplinirile 
și de a vedea în ziua de mâine o nouă șansă la iubire, în spectacolul Ce zile 
frumoase!, după Samuel Beckett, în regia lui Radu Olăreanu, o producție a 
Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș. 
 
 

Încheiem seara cu un spectacol de dans contemporan Room for 
Revolution (Camera revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, conceptul și 
coregrafia: Isidora Stanišić, o producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, 
un spectacol care examinează posibilitatea unei reformări interioare, morale, 
personale şi raţionale a individului influențat de ideologia narcisistă a epocii, dar 
şi a unei reformări a ordinii sociale.  

 
 

de: Silvia Dumitrache 
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181. Casamea.ro  
din data de 19 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/evenimente/recomandari-fest-in-
-pe-bulevard--a-opta-zi-20164 
 

 
 

Recomandări Fest(in) pe Bulevard, a opta zi 

 
Weekendul la Fest(in) pe Bulevard debutează cu întâlnirile AICT, vineri, 

la ora 11:00, la CafeNott, organizate și moderate de Oltița Cîntec, critic de teatru, 
președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România 
(AICT.RO). Tema discuției va fi Artiști, critici, spectatori – cum comunicăm? și 
se va axa pe axa pe ideea viitorului criticii de teatru în contextul transformării 
dinamice a mediilor de comunicare. 

De la ora 18:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică începe spectacolul Exit, 
în regia lui Schilling Árpád Producție a Teatrului Maghiar Csiky Gergely, 
Timișoara, Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad, Teatrului Național, Sombor, 
Serbia. Spectacolul încearcă să răspundă unor întrebări precum: Cum facem față 
unei situații în care suntem închiși? Ne asemănăm, cu toții ne dorim dragoste și 
siguranță. Dar drumul spre aceste dorințe poate fi foarte diferit. Cum se formează 
o comunitate? Cum se distrug relațiile vechi, pentru a lăsa loc celor noi? Cum ne 
reformulăm scopurile? Ce facem, ce sacrificăm pentru a supraviețui? Toate aceste 
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întrebări devin cu atât mai interesante în contextul relațiilor maghiaro-române-
sârbe. Ce amintiri și fixații determină aceste relații? Cum se suprascriu diferențele 
culturale pe o situație de criză? 

La ora 18:30, publicul este invitat la lansarea volumului Teatrul românesc 
de azi. Noi orizonturi estetice, coordonat de Oltița Cîntec. Volumul urmărește 
noile texturi teatrale rezultate din urzeli și țesături inedite în producții semnate de 
creatori care sunt nu doar foarte în spiritul vremurilor, ci încearcă să îl devanseze 
prin anticipare estetică, surprinzând așteptările publicului, fie el profan sau expert. 

La ora 18:45, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, regizorul Tudor 
Ţǎrnǎ invită publicul la comedia Veselul humuleştean, piesă scrisă pe baza 
capodoperei lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Şi, pentru cǎ povestirile lui 
Creangǎ au o ritmicǎ specialǎ, scenaristul a preluat-o într-un spectacol în care 
incredibilele întâmplǎri ale copilǎriei se desfǎşoarǎ într-un continuum muzical. O 
poveste teatralǎ, ce reuneşte umorul hâtru al operei clasice, cu atracţia muzicii şi 
a dansului. 

La Sala Mare a Teatrului Excesior, începând cu ora 20:00, vă invităm la un 
spectacol despre intimitate, într-o epocă în care totul pare a fi public – Priv, în 
regia și coregrafia Izei Szostak. Spectacolul analizează felul în care tehnologia 
influențează relațiile, comunicarea cu ceilalți, raportarea la propriul corp, 
gestionarea emoțiilor.în care tehnologia influențează relațiile, comunicarea cu 
ceilalți, raportarea la propriul corp, gestionarea emoțiilor. 

Tot de la ora 20:00, la Institutul Maghiar Balassi, are loc spectacolul-
lectură În aceeași barcă (Zweier ohne) de Dirk Kurbjuweit, în regia Elenei 
Morar. Adaptarea aparține Petrei Wüllenweber și traducerea lui Ciprian 
Marinescu. Piesa spune povestea de prietenie dintre Johann şi Ludwig, aflaţi pe 
calea spre o maximă relaţie de amiciţie. Trecând mult dincolo de ceea ce este 
considerat bun  şi sănătos, perechea încearcă să devină gemenii ideali, conducând 
relaţia lor bazată pe parteneriatul din competiţia de două rame fără cârmaci, la 
armonia supremă, perfectă, de gândire, vorbire şi faptă. Dar relaţia lor simbolică 
îşi pierde echilibrul: Ludwig încearcă să strângă şi mai mult legăturile, dar Johann 
găseşte fericirea în iubirea pentru Vera, sora lui Ludwig. Întrucât Ludwig o urăşte, 
cei doi îndrăgostiţi ţin secretă relaţia lor. Dar secretele au felul lor de a ieşi la 
suprafaţă, aşa că Ludwig e profund rănit. Cum finala competiţiei sportive se 
apropie, Ludwig şi-a ales o ţintă mai înaltă: să păstreze prietenia lor pentru 
totdeauna, dar nu în viaţă, ci în moarte. 

Cea de-a opta zi de Fest(in) pe Bulevard se încheie la Sala Horia Lovinescu 
a Teatrului Nottara cu LIFT – BOYSWILLBEBOYS, producție Studio M, 
Sfântu Gheorghe. Într-un spațiu închis, claustrant, al birourilor în care oamenii 
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devin robotizați, singurul loc, paradoxal, în care reușesc să fie ei înșiși și să 
comunice sincer, dincolo de măștile pe care și le pun zilnic, este liftul. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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182. Casamea.ro  
din data de 15 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/altele/recomandari-de-fest-in--
pe-bulevard----ziua-a-doua-20131 
 

 
 

Recomandări de Fest(in) pe Bulevard. Ziua a doua 
 

 
  După o primă zi cu emoţii şi un spectacol de gală prezentat de Andreea 
Marin, ambasadoarea Festivalului, Fest(in) pe Bulevard continuă! Cea de-a doua 
zi aduce în faţa publicului un spectacol lectură, o aniversare şi trei spectacole: 
două din secţiunea Criza Comunicării şi una din secţiunea Invitaţi speciali. 
 
  De la ora 11.00, la Librăria Cărtureşti-Verona, începe primul spectacol din 
seria celor 6 spectacole lectură - Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit sfînt 
de Adi Iclenzan şi Laurenţiu Blaga. Textul reprezintă o ficţiune inspirată de 
evenimente şi personalităţi reale. Alexandru Repan va interoga viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu. 
 
 
  La ora 12.00, prietenii şi colaboratorii îi spun La mulţi ani! marelui actor 
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Cristian Şofron. Aniversarea cu public va avea loc în Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 
 
 
  La ora 18.00, spectatorii sunt aşteptaţi la spectacolul Tatăl de Florian 
Zeller, în regia lui Radu Iacoban, o producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, 
Arad. Un mister tragic-comic, o poveste de familie sobră şi realistă, o privire 
emoţională şi emoţionantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de 
demenţă, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele 
mentale. 
 
  De la ora 20.00, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, începe 
spectacolul the_Marusya, de Aleksandr Andriaşkin, producţie a Companiei 
Dialog Dance, Kostroma, Rusia. Câştigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa 
propune un dialog inedit între cuvânt şi mişcare, un exerciţiu de descoperire de 
sine prin intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine 
artist, în timp ce artiştii devin producători. 
 
 
  La ora 21.30, la Teatrul Ţăndărică, începe Blackout, în regia, scenografia 
şi coregrafia Serenei Marossi, producţie a Producţie a Smartlt Soc. Coop 
Impresa Sociale, Italia. Un exerciţiu de imaginaţie - cum am mai relaţiona cu cel 
de lângă noi dacă, brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care 
au devenit parte integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea 
simbolică, creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa 
excelentă a celor doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 
 

De azi și până pe 21 octombrie vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 
 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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183. Coțofana urbană 
din data de 11 Octombrie 2018 

http://www.cotzoblog.ro/recomandari-de-weekend-in-bucuresti-
12-14-octombrie-2018/ 
 

 
 

Recomandări de weekend în Bucureşti 12� 14 octombrie 2018 

 

3. Festin pe Bulevard 

Începând de pe 12 octombrie, timp de 10 zile, Fest(in) pe Bulevard vă așteptă cu 
34 de spectacole de teatru din 9 țări, evenimente stradale, colocvii, spectacole-
lectură, discuții cu publicul după reprezentații, lansări de carte (de teatru), 
expoziții de fotografie de teatru, întâlnirile AICT.RO și aniversări ale unor 
personalități teatrale.  

 
 

Sursa: Coțofana urbană 
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184. portal-ro 
din data de 11 Octombrie 2018 

http://portal-ro.com/post/spectacolul-moli/ 
 

 
 

Spectacolul „Molière” /„Eréilom” deschide a șasea ediție a Festivalului 
Internaţional de Teatru „Fest(in) pe Bulevard” 

 

 

Vineri, 12 octombrie, Primăria Municipiului București, prin Teatrul 
Nottara, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale și 
al UNITER, deschide cea de-a șasea ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, cu premiera spectacolului Molière” /„Eréilom, în 
regia lui Roman Feodori, la Sala Horia Lovinescu. 

Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului 
de Teatru DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului 
Spectator din Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din 
distribuție fac parte Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, 
Dani Popescu, Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, 
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Filip Ristovski, Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. 
Scenografia este semnată de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, 
light designul de Taras Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 

Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste 
Poquelin, cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe 
toate scenele lumii de aproape patru secole. În montarea regizorului rus, povestea-
cadru pornește de la Viața Domnului de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa 
de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, la care se adaugă scene din patru piese 
esențiale ale dramaturgului francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, 
Tartuffe și Don Juan. Viața lui Molière, un artist care a luptat pentru libertatea de 
expresie în pofida tuturor restricțiilor epocii, poate fi înțeleasă cel mai bine prin 
creațiile sale. „Respiră, trăiește. Molière este nemuritor” – spectacolul lui Roman 
Feodori valorifică modernitatea dramaturgului, potențialul comic din creația 
acestuia, dar și aspectul critic la adresa tarelor societății. 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: ca preambul 
al Festivalului, în perioada 7 aprilie – 6 mai, a avut loc 
secțiunea „Planeta Shakespeare” (Invitați de onoare), în parteneriat cu Teatrul 
Național Marin Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; secțiunile de 
tradiție sunt programate în perioada 12 – 21 octombrie: Fest(in) pe Bulevard, iar 
pe 21 și 22 noiembrie, secțiunea MultiArt EXIT (organizată în colaborare cu 
Administrația Națională a Penitenciarelor) va oferi ocazia persoanelor private de 
libertate să se manifeste artistic, pentru a facilita reintegrarea ulterioară a acestora 
în societate. 

 

  Secţiunea Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții scenice, 
grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, 
Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 
Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, iar selecția 
spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca 
Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). Juriul secțiunii Criza 
comunicării este format din personalități ale teatrului românesc: Emil 
Boroghină (actor și director fondator al Festivalului Internațional Shakespeare 
din Craiova), dr. Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), 
prof. univ. dr. Carmen Mihalache (critic de teatru), Doru Mareș (critic de 
teatru). 
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Secțiuni de tradiție: 

§ – Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse 
atenției spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact 
pentru societatea actuală; 

§ – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

§ – Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, 
altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 

– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor 
teatre partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc (în acest an: actorii Gilda 
Marinescu, Vali Preda și scenograful Sică Rusescu). 

Festivalul cuprinde și evenimente conexe: evenimente stradale,  colocvii, 
spectacole-lectură pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după 
reprezentații, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

 
Sursa: Radar de media 
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185. Generația9.EU 
din data de 16 Octombrie 2018 

http://generatia9.eu/2018/10/16/carmen-la-fest-in-pe-bulevard-
echipa-teatrului-tony-bulandra-targoviste-in-capitala/ 
 

 
 

Carmen, la Fest (în) pe Bulevard! Echipa Teatrului Tony 
Bulandra Târgoviște, în Capitală 

 

 

Spectacolul „Carmen”, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren Shahverdyan, 
se joacă astăzi, 15 octombrie, de la ora 19:30, în cadrul celei de-a VI-a ediții a 
Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul 
Nottara din București. O poveste despre puterile nebănuite pe care ți le oferă 
dragostea, Carmen vorbește, pasional și furtunos, despre barierele care se pot 
depăși în numele iubirii, dar și despre eternul conflict dintre impulsul de a supune 
și nevoia de libertate. Carmen este imaginea feminității și a ferocității în același 
timp. 
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Echipa Teatrului Tony Bulandra este onorată de participarea la acest important 
eveniment și este încrezătoare că producția prezentată va fi încununată de succes. 

 

 

de: Marius Dumitrache  
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186. rfi 
din data de 17 Octombrie 2018 

https://www.rfi.ro/eveniment-106689-cinci-spectacole-lectura-si-
lansare-de-carte-festin-pe-bulevard 
 

 
 

Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a 
cincea zi de Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 

 
 

  Marţi, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând 
cu ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului ţăndărică, la un spectacol unic în România, 
Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. 
Copii cu deficienţe de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete 
semnificaţii mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
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să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Raluca şi Emanuel, ei m-au ajutat să 
descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţei 
şi al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La 
aceste întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în 
regia lui Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. 
Spectacolul este o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din 
seria de spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu 
Institutul Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la 
Sala Studio a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmec şi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numi şi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertateşi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii,nşi tocmai în această rezistenţă 
se găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm 
fără încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, cât şi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti, şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubireşi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajulşi debusolarea pe care 
le trăim noi, darşi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
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nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic şi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
 
 
  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony 
Neilsonşi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani Tardini, 
Galaţi. Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului 
Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Ea şi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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187. AGERPRES  
din data de 18 Octombrie 2018 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/18/comunicat-de-
presa-teatrul-nottara--195055 
 

 
 
 

Spectacole din țară și străinătate, colocviu și lansare de carte, în a șaptea zi 
de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 

 

A șaptea zi de festival debutează cu un colocviu dedicat crizei comunicării, 
începând cu ora 11:30, la CafeNott, Teatrul Nottara, moderat de criticul de teatru 
Cristina Rusiecki. Invitații la colocviu sunt Oltița Cîntec, președinte AICT, secția 
română, Judit Simon, critic de teatru și jurnalist cultural, Elisabeta Pop, critic de 
teatru, actorul Istvan Teglas, regizorul Andrei Măjeri și prof. George Ardeleanu. 
Acesta va vorbi despre limba de lemn și criza comunicării în totalitarismul 
comunist și despre „terapiile” crizei comunicării în universurile concentraționare. 

La ora 18:00, publicul este invitat la lansarea cărții Iisușii mei de George 
Banu, Editura Nemira, „o splendidă familie de Iisuși culeși în lume, vechi sau 
recenți, îndepărtați sau apropiați, martiri crucificați sau prunci inocenți”. 
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După lansarea cărții, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la ora 18:15, 
este programat spectacolul Zbor de Olga Muhina, în regia Vazkresiei Vihrova, o 
producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria. Povestea a şase 
angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret BCH, a unei fete 
proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a participat la 
războiul din Afganistan – firul roșu al acestor destine este salvarea venită din 
dragoste.  

Tot la ora 18:00, la Teatrul Odeon, începe Comedia erorilor de William 
Shakespeare, în regia lui Bocsárdi László, o producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare (spectacolul face parte din secțiunea „Focus: 
teatrul maghiar din România”, în parteneriat cu Institutul Balassi). Comedia și 
tragedia sunt două fețe ale aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți vezi viața, 
iar dacă reușești să te detașezi puțin, îți vei da seama că micile drame nu sunt decât 
zbateri inutile. 

La Teatrul Țăndărică, Sala Mare, începând cu ora 18:00, vă invităm la o 
poveste pentru toate vârstele – Scufița roșie, scenariul și regia: Felix Alexa, după 
Charles Perrault și Frații Grimm, producție a Teatrului Țăndărică. O poveste 
clasică spusă prin mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a secolului nostru 
ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați de imaginație. 
 

La ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ne vom aminti 
despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă dezamăgirile și neîmplinirile 
și de a vedea în ziua de mâine o nouă șansă la iubire, în spectacolul Ce zile 
frumoase!, după Samuel Beckett, în regia lui Radu Olăreanu, o producție a 
Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș. 
 
 

Încheiem seara cu un spectacol de dans contemporan Room for 
Revolution (Camera revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, conceptul și 
coregrafia: Isidora Stanišić, o producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, 
un spectacol care examinează posibilitatea unei reformări interioare, morale, 
personale şi raţionale a individului influențat de ideologia narcisistă a epocii, dar 
şi a unei reformări a ordinii sociale.  

 
 

de: Silvia Dumitrache 
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188. DC NEWS 
din data de 18 Octombrie 2018, ora 15:22 

https://www.dcnews.ro/fest-in-pe-bulevard-spectacole-din-tara-si-
strainatate-in-a-saptea-zi_618754.html 
 

 
 
Fest(in) pe Bulevard: Spectacole din țară și străinătate în a șaptea 

zi 
 

  La ora 18:00, publicul este invitat la lansarea cărții Iisușii mei de George Banu, 
Editura Nemira, „o splendidă familie de Iisuși culeși în lume, vechi sau recenți, 
îndepărtați sau apropiați, martiri crucificați sau prunci inocenți”. 

  După lansarea cărții, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la ora 18:15, este 
programat spectacolul Zbor de Olga Muhina, în regia Vazkresiei Vihrova, o producție 
a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria. Povestea a şase angajaţi care lucrează 
la canalul de televiziune pentru tineret BCH, a unei fete proaspăt venite din Orientul 
Îndepărtat şi a unui sergent care a participat la războiul din Afganistan – firul roșu al 
acestor destine este salvarea venită din dragoste. 

  Tot la ora 18:00, la Teatrul Odeon, începe Comedia erorilor de William 
Shakespeare, în regia lui Bocsárdi László, o producție a Teatrului de Nord, Trupa Harag 
György, Satu Mare (spectacolul face parte din secțiunea „Focus: teatrul maghiar din 
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România”, în parteneriat cu Institutul Balassi). Comedia și tragedia sunt două fețe ale 
aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți vezi viața, iar dacă reușești să te detașezi puțin, 
îți vei da seama că micile drame nu sunt decât zbateri inutile. 
 
  La Teatrul Țăndărică, Sala Mare, începând cu ora 18:00, vă invităm la o poveste 
pentru toate vârstele – Scufița roșie, scenariul și regia: Felix Alexa, după Charles 
Perrault și Frații Grimm, producție a Teatrului Țăndărică. O poveste clasică spusă prin 
mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a secolului nostru ne arată că nu există o 
limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați de imaginație. 

  La ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ne vom aminti 
despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă dezamăgirile și neîmplinirile și de a 
vedea în ziua de mâine o nouă șansă la iubire, în spectacolul Ce zile frumoase!, după 
Samuel Beckett, în regia lui Radu Olăreanu, o producție a Teatrului Studio, 
Universitatea de Arte, Târgu-Mureș. 
  Încheiem seara cu un spectacol de dans contemporan Room for Revolution 
(Camera Revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, conceptul și coregrafia: Isidora 
Stanišić, o producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, un spectacol care 
examinează posibilitatea unei reformări interioare, morale, personale şi raţionale a 
individului influențat de ideologia narcisistă a epocii new age, dar şi a unei reformări a 
ordinii sociale. 

  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, pe 
www.nottara.ro și la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-21.00. arată 
Silvia Dumitrache, consultant artistic. 

 

 
de: Flaviu Predescu 
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189. Ziua News 

din data de 18 Octombrie 2018, ora 14:00 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/fest-in-pe-bulevard-spectacole-
din-ara-i-strainatate-colocviu-i-lansare-de-carte-in-a-aptea-zi-1027973 
 

 
 
 

Spectacole din țară și străinătate, colocviu și lansare de carte, în a șaptea zi 
de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 

 

A șaptea zi de festival debutează cu un colocviu dedicat crizei comunicării, 
începând cu ora 11:30, la CafeNott, Teatrul Nottara, moderat de criticul de teatru 
Cristina Rusiecki. Invitații la colocviu sunt Oltița Cîntec, președinte AICT, secția 
română, Judit Simon, critic de teatru și jurnalist cultural, Elisabeta Pop, critic de 
teatru, actorul Istvan Teglas, regizorul Andrei Măjeri și prof. George Ardeleanu. 
Acesta va vorbi despre limba de lemn și criza comunicării în totalitarismul 
comunist și despre „terapiile” crizei comunicării în universurile concentraționare. 

La ora 18:00, publicul este invitat la lansarea cărții Iisușii mei de George 
Banu, Editura Nemira, „o splendidă familie de Iisuși culeși în lume, vechi sau 
recenți, îndepărtați sau apropiați, martiri crucificați sau prunci inocenți”. 
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După lansarea cărții, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la ora 18:15, 
este programat spectacolul Zbor de Olga Muhina, în regia Vazkresiei Vihrova, o 
producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria. Povestea a şase 
angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret BCH, a unei fete 
proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a participat la 
războiul din Afganistan – firul roșu al acestor destine este salvarea venită din 
dragoste.  

Tot la ora 18:00, la Teatrul Odeon, începe Comedia erorilor de William 
Shakespeare, în regia lui Bocsárdi László, o producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare (spectacolul face parte din secțiunea „Focus: 
teatrul maghiar din România”, în parteneriat cu Institutul Balassi). Comedia și 
tragedia sunt două fețe ale aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți vezi viața, 
iar dacă reușești să te detașezi puțin, îți vei da seama că micile drame nu sunt decât 
zbateri inutile. 

La Teatrul Țăndărică, Sala Mare, începând cu ora 18:00, vă invităm la o 
poveste pentru toate vârstele – Scufița roșie, scenariul și regia: Felix Alexa, după 
Charles Perrault și Frații Grimm, producție a Teatrului Țăndărică. O poveste 
clasică spusă prin mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a secolului nostru 
ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați de imaginație. 
 

La ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ne vom aminti 
despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă dezamăgirile și neîmplinirile 
și de a vedea în ziua de mâine o nouă șansă la iubire, în spectacolul Ce zile 
frumoase!, după Samuel Beckett, în regia lui Radu Olăreanu, o producție a 
Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș. 
 
 

Încheiem seara cu un spectacol de dans contemporan Room for 
Revolution (Camera revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, conceptul și 
coregrafia: Isidora Stanišić, o producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, 
un spectacol care examinează posibilitatea unei reformări interioare, morale, 
personale şi raţionale a individului influențat de ideologia narcisistă a epocii, dar 
şi a unei reformări a ordinii sociale.  

 
 

Sursa: sursazilei.ro 
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190. Ziua News 
din data de 13 Octombrie 2018, ora 10:00 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/fest-in-pe-bulevard-ziua-a-
doua-1024370 
 

 
 

FEST(IN) PE BULEVARD. ZIUA A DOUA 

 

Fest(in) pe Bulevard continuă, după o primă zi cu emoții și un spectacol 
de gală prezentat de Andreea Marin, ambasadoarea Festivalului.  Cea de-a doua 
zi aduce în fața publicului un spectacol lectură, o aniversare și trei spectacole: 
două din secțiunea Criza Comunicării și una din secțiunea Invitați speciali. 
 

De la ora 11.00, la Librăria Cărtureşti-Verona, începe primul spectacol din 
seria celor 6 spectacole lectură - Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit sfînt 
de Adi Iclenzan şi Laurenţiu Blaga. Textul reprezintă o ficţiune inspirată de 
evenimente şi personalităţi reale. Alexandru Repan va interoga viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu. 
 
 
  La ora 12.00, prietenii şi colaboratorii îi spun La mulţi ani! marelui actor 
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Cristian Şofron. Aniversarea cu public va avea loc în Cafeneaua CafeNott, aflată 
în incinta Teatrului Nottara. 
 
 
  La ora 18.00, spectatorii sunt aşteptaţi la spectacolul Tatăl de Florian 
Zeller, în regia lui Radu Iacoban, o producţie a Teatrului Clasic Ioan Slavici, 
Arad. Un mister tragic-comic, o poveste de familie sobră şi realistă, o privire 
emoţională şi emoţionantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de 
demenţă, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele 
mentale. 
 
 
  De la ora 20.00, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, începe 
spectacolul the_Marusya, de Aleksandr Andriaşkin, producţie a Companiei 
Dialog Dance, Kostroma, Rusia. Câştigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa 
propune un dialog inedit între cuvânt şi mişcare, un exerciţiu de descoperire de 
sine prin intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine 
artist, în timp ce artiştii devin producători. 
 
 
  La ora 21.30, la Teatrul Ţăndărică, începe Blackout, în regia, scenografia şi 
coregrafia Serenei Marossi, producţie a Producţie a Smartlt Soc. Coop Impresa 
Sociale, Italia. Un exerciţiu de imaginaţie - cum am mai relaţiona cu cel de lângă 
noi dacă, brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit 
parte integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea simbolică, 
creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa excelentă a celor 
doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 

 
 

Sursa: sursazilei.ro 
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191. Ziua News 
din data de 19 Octombrie 2018, ora 12:30 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/fest-in-pe-bulevard-
recomandari-pentru-a-opta-zi-1028625 
 

 
 
 
 

Recomandări Fest(in) pe Bulevard, a opta zi 

 
Weekendul la Fest(in) pe Bulevard debutează cu întâlnirile AICT, vineri, 

la ora 11:00, la CafeNott, organizate și moderate de Oltița Cîntec, critic de teatru, 
președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România 
(AICT.RO). Tema discuției va fi Artiști, critici, spectatori – cum comunicăm? și 
se va axa pe axa pe ideea viitorului criticii de teatru în contextul transformării 
dinamice a mediilor de comunicare. 

De la ora 18:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică începe spectacolul Exit, 
în regia lui Schilling Árpád Producție a Teatrului Maghiar Csiky Gergely, 
Timișoara, Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad, Teatrului Național, Sombor, 
Serbia. Spectacolul încearcă să răspundă unor întrebări precum: Cum facem față 
unei situații în care suntem închiși? Ne asemănăm, cu toții ne dorim dragoste și 
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siguranță. Dar drumul spre aceste dorințe poate fi foarte diferit. Cum se formează 
o comunitate? Cum se distrug relațiile vechi, pentru a lăsa loc celor noi? Cum ne 
reformulăm scopurile? Ce facem, ce sacrificăm pentru a supraviețui? Toate aceste 
întrebări devin cu atât mai interesante în contextul relațiilor maghiaro-române-
sârbe. Ce amintiri și fixații determină aceste relații? Cum se suprascriu diferențele 
culturale pe o situație de criză? 

La ora 18:30, publicul este invitat la lansarea volumului Teatrul românesc 
de azi. Noi orizonturi estetice, coordonat de Oltița Cîntec. Volumul urmărește 
noile texturi teatrale rezultate din urzeli și țesături inedite în producții semnate de 
creatori care sunt nu doar foarte în spiritul vremurilor, ci încearcă să îl devanseze 
prin anticipare estetică, surprinzând așteptările publicului, fie el profan sau expert. 

La ora 18:45, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, regizorul Tudor 
Ţǎrnǎ invită publicul la comedia Veselul humuleştean, piesă scrisă pe baza 
capodoperei lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Şi, pentru cǎ povestirile lui 
Creangǎ au o ritmicǎ specialǎ, scenaristul a preluat-o într-un spectacol în care 
incredibilele întâmplǎri ale copilǎriei se desfǎşoarǎ într-un continuum muzical. O 
poveste teatralǎ, ce reuneşte umorul hâtru al operei clasice, cu atracţia muzicii şi 
a dansului. 

La Sala Mare a Teatrului Excesior, începând cu ora 20:00, vă invităm la un 
spectacol despre intimitate, într-o epocă în care totul pare a fi public – Priv, în 
regia și coregrafia Izei Szostak. Spectacolul analizează felul în care tehnologia 
influențează relațiile, comunicarea cu ceilalți, raportarea la propriul corp, 
gestionarea emoțiilor.în care tehnologia influențează relațiile, comunicarea cu 
ceilalți, raportarea la propriul corp, gestionarea emoțiilor. 

Tot de la ora 20:00, la Institutul Maghiar Balassi, are loc spectacolul-
lectură În aceeași barcă (Zweier ohne) de Dirk Kurbjuweit, în regia Elenei 
Morar. Adaptarea aparține Petrei Wüllenweber și traducerea lui Ciprian 
Marinescu. Piesa spune povestea de prietenie dintre Johann şi Ludwig, aflaţi pe 
calea spre o maximă relaţie de amiciţie. Trecând mult dincolo de ceea ce este 
considerat bun  şi sănătos, perechea încearcă să devină gemenii ideali, conducând 
relaţia lor bazată pe parteneriatul din competiţia de două rame fără cârmaci, la 
armonia supremă, perfectă, de gândire, vorbire şi faptă. Dar relaţia lor simbolică 
îşi pierde echilibrul: Ludwig încearcă să strângă şi mai mult legăturile, dar Johann 
găseşte fericirea în iubirea pentru Vera, sora lui Ludwig. Întrucât Ludwig o urăşte, 
cei doi îndrăgostiţi ţin secretă relaţia lor. Dar secretele au felul lor de a ieşi la 
suprafaţă, aşa că Ludwig e profund rănit. Cum finala competiţiei sportive se 
apropie, Ludwig şi-a ales o ţintă mai înaltă: să păstreze prietenia lor pentru 
totdeauna, dar nu în viaţă, ci în moarte. 
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Cea de-a opta zi de Fest(in) pe Bulevard se încheie la Sala Horia Lovinescu 
a Teatrului Nottara cu LIFT – BOYSWILLBEBOYS, producție Studio M, 
Sfântu Gheorghe. Într-un spațiu închis, claustrant, al birourilor în care oamenii 
devin robotizați, singurul loc, paradoxal, în care reușesc să fie ei înșiși și să 
comunice sincer, dincolo de măștile pe care și le pun zilnic, este liftul. 

 

 

Sursa: sursazilei.ro 
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192. Ziua News 
din data de 13 Octombrie 2018, ora 16:30 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/concert-paula-seling-la-
gala-de-premiere-fest-in-pe-bulevard-2018-1024590 
 

 
 
 

Concert Paula Seling, la Gala de premiere Fest(in) pe Bulevard 
2018 

 
 
   Artista Paula Seling va susține un recital la Gala de închidere a celei de-a 
șasea ediții a festivalului de teatru Fest(in) pe Bulevard 2018. 
 
 
  Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 19.30, în Sala Horia 
Lovinescu, după decernarea premiilor celei de-a VI-a ediţii. Publicul va avea 
prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină melodiile cunoscutei 
artiste cu prelucrări din folclor. 
 
 
  Amfitrionul serii va fi Andreea Marin, Ambasador al Festivalului şi 
spectator fidel al Teatrului Nottara.  
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  Cele două secţiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala 
de premiere, zece trofee. Secţiunea Bulevardul Comediei propune publicului 
patru spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleşi 
din public. Secţiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producţii ale unor teatre şi companii din ţară şi 
din străinătate.   
 
 
  Juriul acestei secţiuni este format din personalităţi ale teatrului 
românesc:  Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen Mihalache 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
 
  Bilete la Gala de premiere şi la concertul Paulei Seling pot fi cumpărate de 
pe www.nottara.ro şi de la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00.   
 
 
 
 
 

Sursa: sursazilei.ro 
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193. Sursa zilei 
din data de 13 Octombrie 2018, ora 16:21 

http://www.sursazilei.ro/concert-paula-seling-la-gala-de-premiere-
festin-pe-bulevard-2018/ 
 

 
 
 
 
 

Concert Paula Seling, la Gala de premiere Fest(in) pe Bulevard 2018 
 

 
   Artista Paula Seling va susține un recital la Gala de închidere a celei de-a 
șasea ediții a festivalului de teatru Fest(in) pe Bulevard 2018. 
 
 
  Evenimentul va avea loc pe 21 octombrie, de la ora 19.30, în Sala Horia 
Lovinescu, după decernarea premiilor celei de-a VI-a ediţii. Publicul va avea 
prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină melodiile cunoscutei 
artiste cu prelucrări din folclor. 
 
 
  Amfitrionul serii va fi Andreea Marin, Ambasador al Festivalului şi 
spectator fidel al Teatrului Nottara.  
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  Cele două secţiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala 
de premiere, zece trofee. Secţiunea Bulevardul Comediei propune publicului 
patru spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleşi 
din public. Secţiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producţii ale unor teatre şi companii din ţară şi 
din străinătate.   
 
 
  Juriul acestei secţiuni este format din personalităţi ale teatrului 
românesc:  Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen Mihalache 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
 
  Bilete la Gala de premiere şi la concertul Paulei Seling pot fi cumpărate 
de pe www.nottara.ro şi de la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00.   
 
 

de: Olimpia Diaconiuc  
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194. Ziua News 
din data de 16 Octombrie 2018, ora 11:00 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/fest-in-pe-bulevard-cinci-
spectacole-un-spectacol-lectura-i-o-lansare-de-carte-in-ziua-a-cincea-
1026226 
 
 

 
 
 

Cinci spectacole, un spectacol-lectură şi o lansare de carte în a 
cincea zi de Fest(in) pe Bulevard, ediţia a V-a 

 
 

Fest(in) pe Bulevard îşi aşteaptă spectatorii începând cu ora 11:00, la Sala 
Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în România, Visând glasuri, în 
regia Nicoletei Lefter, producţie a Teatrului Gong din Sibiu. Copii cu deficienţe 
de auz participă în actul artistic, făcând ca gestul să capete semnificaţii mai 
profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoţie. 
 
 
  'Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncţie auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autenticşi profund limbaj. Este emoţionant să 
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vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
care fiecare îl purtăm cu noi zi de zişi pe care nu îl conştientizăm. Am avut bucuria 
să lucrez cu doi copii absolut minunaţi, Raluca şi Emanuel, ei m-au ajutat să 
descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviţi spectacolul cu inima, nu 
cu ochiul.' (Nicoleta Lefter) 
 
 
  Ce putem face pentru a ieşi din ciclul nefast al prejudecăţilor, al ignoranţeişi 
al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiţionată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon. Spectacolul este 
o producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi face parte din seria de 
spectacole 'Focus: teatrul maghiar din România' (în parteneriat cu Institutul 
Balassi). Spectacolul are o a doua reprezentaţie şi la ora 20:30, tot la Sala Studio 
a Teatrului Odeon.  
 
 
  La ora 18.00, suntem purtaţi în trecut, într-un sat de olteni, Buzeştiul lui 
Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui 
Constantin Fugaşin (producţie a Teatrului Nottara), este un spectacol care are 
darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-
una aşezatăşi să îşi aducă aminte de părinţi, bunici, de copilărie. O piesă cu umor 
scrisă, cu mult farmecşi talent interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. 
Spectacolul se va juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara.  
 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărţii Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. 'Epoca noastră este una dintre cele 
mai tradiţionaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, 
tradiţionalistă cu tradiţii pe care nimeni nu le-ar putea numişi moralizatoare cu o 
morală pe care nimeni n-ar putea-o descrie. Totuşi, niciodată o epocă n-a avut o 
dorinţă mai vieşi imediată de libertate şi de egalitate. Având în vedere paradoxul, 
trebuie să urmăm calea bunătăţii, a generozităţii, şi tocmai în această rezistenţă se 
găseşte expresia unei insatisfacţii imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără 
încetare, pentru sineşi pentru ceilalţi, atât prieteni, câtşi duşmani.' (Wajdi 
Mouawad) 
 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. 
Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu, o Asociaţiei Punctart, Bucureşti, şi a 
Teatrului Municipal Matei Vişniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de 
iubireşi despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
tehnologii. 'Spectacolul este o producţie atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinţii noştri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporana, despre blocajul şi debusolarea pe care 
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le trăim noi, dar şi generaţiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic şi social.' 
(Catinca Drăgănescu) 
 
 
  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care îşi pierde 
încerederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony 
Neilson şi pusă în scenă de Dragoş Alexandru Muşoiu pentru Teatrul Fani 
Tardini, Galaţi. Spectacolul are loc de la ora 20:00, la Sala Horia Lovinescu a 
Teatrului Nottara.  
 
 
  Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru 
Mâzgăreanu invită publicul la spectacolul-lectură Ea şi numai ea de Andrei 
Ivanov. În distribuţie îi regăsim pe Ada Navrot şi Rareş Andrici.  
 
 
Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, 
pe www.nottara.roşi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

 
 

Sursa: sursazilei.ro 
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195. Ziua News 
din data de 16 Octombrie 2018, ora 11:00 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/fest-in-pe-bulevard-comedii-
musical-docu-drama-spectacol-lectura-in-a-patra-zi-1025554 

 

FEST(IN) PE BULEVARD. COMEDII, MUSICAL, DOCU-DRAMĂ, 

SPECTACOL-LECTURĂ, ÎN A PATRA ZI 

 

La Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a, săptămâna începe cu o ofertă teatrală de 
nerefuzat, pentru toate gusturile –  de la spectacole-lectură până la musical, 
comedie și docu-dramă. 
 

Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vișniec, continuă seria 
spectacolelor-lectură regizate de Mihai Lungeanu, la ora 11:00, la Cărturești 
Verona. Alături de Ion Haiduc, vom cunoaște zbaterea interioară personajului 
biblic Iov, încercând să descifreze pentru posteritate argumentele care i-au 
susţinut puterea credinţei în om, printr-un proces al gândurilor întrupate în cuvinte 
născătoare de realitate. 
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De la ora 18:00, la Teatrul Odeon, Visătorul Adei Milea, o adaptare după 
un roman de Ian McEwan, spectacol din secțiunea „Criza comunicării”, ne invită 
să ne dăm frâu liber imaginației, să ne reamintim că există mereu în noi 
capacitatea de a ne redescoperi acea forță a creativității și a libertății pe care o 
aveam în copilărie. Spectacolul-concert, producție a Teatrului Tineretului din 
Piatra Neamț, îndeamnă la visare în cel mai bun sens, acea visare ce îmbogățește 
realitatea. 

 
Tot la Teatrul Odeon, la ora 19:00, Elefantul din cameră de Sarah Ruhl, în 

regia și traducerea lui Dragoș Alexandru Mușoiu, o producție a Teatrului 
Național Marin Sorescu, Craiova, ne duce în zona comicului spumos prin care 
sunt tratate tabuurile din jurul sexualității. Spectacolul face parte din secțiunea 
„Bulevardul comediei” și abordează, cu umor și dezinhibare, tema sexualității 
reprimate. 
 
De la ora 19:30, la Teatrul Țăndărică, intrăm într-o poveste de dragoste pasională, 
furtunoasă: Carmen, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren Shahverdyan 
(secțiunea „Criza comunicării), este o poveste despre puterile nebănuite pe care ți 
oferă dragostea, despre limitele la care poți ajunge în numele acelei iubiri. Poate 
însă oare rezista iubirea atunci când aceasta duce la îngrădirea libertăților 
celuilalt? 
 

Prin spectacolul 86 (Teatrul Nottara, ora 21:00, secțiunea „Criza 
comunicării”), vom cunoaște un fragment din istoria recentă a Kazahstanului: 
evenimentele dramatice din timpul protestelor din decembrie 1986 din Alma-Alta, 
organizate de studenți împotriva numirii în funcția de prim secretar pe un candidat 
care nu era de etnie kazahă. Un spectacol ca o lecție de istorie, 86, creație 
colectivă coordonată de Farhat Mildalali, în regia și scenografia lui Farhat 
Mildalali, producție a Companiei StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan, nu 
are la bază un scenariu, ci este un colaj din memoriile publicate ale protestatarilor, 
din scrisorile și interviurile lor. 
 

Seara se încheie cu un spectacol din secțiunea „Premiere”, Praf de stele de 
Norm Foster, în regia lui Lucian Sabados, la Teatrul Nottara, Sala George 
Constantin, ora 21:30. Praf de stele este un spectacol despre nevoia acută de 
comunicare, de prietenie, de căldură, o poveste dulce-amară despre singurătatea 
vieții la oraș și despre cum această nevoie de interacțiune conduce la prețuirea 
celuilalt dincolo de orice stereotip sau prejudecată. 

 

Sursa: sursazilei.ro 
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196. Newslist.ro 
din data de 17 Octombrie 2018, ora 08:00 

https://newslist.ro/festin-pe-bulevard-abordeaza-comedia-si-criza-

comunicarii/ 

 

 

„Fest(in) pe Bulevard” abordează comedia şi criza comunicării 
 

Vineri, 12 octombrie, Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, cu 
sprijinul financiar al Ministerului Culturii și Identității Naționale și al UNITER, a 
deschis cea de-a șasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard, cu premiera spectacolului Molière” /„Eréilom, în regia lui Roman 
Feodori, la ora 18:30, la Sala Horia Lovinescu. 

Roman Feodori, colaborator al Teatrului Nottara în urma Laboratorului de 
Teatru DENS din 2017, este directorul artistic al Teatrului Tânărului 
Spectator din Krasnoiarsk și câștigător a patru Premii Masca de Aur. Din 
distribuție fac parte Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, 
Dani Popescu, Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, 
Filip Ristovski, Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu și Laura Vasiliu. 
Scenografia este semnată de Olga Nikitina, coregrafia de Aleksandr Andriașkin, 
light designul de Taras Mihalevski, iar muzica de Tibor Cári. 
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Spectacolul creionează un portret inedit, emoționant al lui Jean-Baptiste 
Poquelin, cunoscut ca Molière, dramaturgul ale cărui piese de teatru se joacă pe 
toate scenele lumii de aproape patru secole. În montarea regizorului rus, povestea-
cadru pornește de la Viața Domnului de Molière de Mihail Bulgakov și de la piesa 
de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, la care se adaugă scene din patru piese 
esențiale ale dramaturgului francez, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul închipuit, 
Tartuffe și Don Juan. Viața lui Molière, un artist care a luptat pentru libertatea de 
expresie în pofida tuturor restricțiilor epocii, poate fi înțeleasă cel mai bine prin 
creațiile sale. „Respiră, trăiește. Molière este nemuritor” – spectacolul lui Roman 
Feodori valorifică modernitatea dramaturgului, potențialul comic din creația 
acestuia, dar și aspectul critic la adresa tarelor societății. 

În acest an, Fest(in) pe Bulevard se desfășoară în trei etape: ca preambul al 
Festivalului, în perioada 7 aprilie – 6 mai, a avut loc 
secțiunea „Planeta Shakespeare” (Invitați de onoare), în parteneriat cu Teatrul 
Național Marin Sorescu din Craiova și cu Fundația Shakespeare; secțiunile de 
tradiție sunt programate în perioada 12 – 21 octombrie: Fest(in) pe Bulevard, iar 
pe 21 și 22 noiembrie, secțiunea MultiArt EXIT (organizată în colaborare cu 
Administrația Națională a Penitenciarelor) va oferi ocazia persoanelor private de 
libertate să se manifeste artistic, pentru a facilita reintegrarea ulterioară a acestora 
în societate. 

Secţiunea Fest(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții scenice, 
grupate în mai multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, 
Franța, Germania, Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 
Conceptul festivalului aparține teatrologului Marinela Țepuș, iar selecția 
spectacolelor a fost realizată de către Narcisa Mocanu (curator teatral), Raluca 
Rădulescu (jurnalist teatral), Marinela Țepuș (teatrolog). Juriul Secțiunii Criza 
comunicării este format din personalități ale teatrului românesc: Emil 
Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului Internațional Shakespeare 
din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), dr. Roxana Croitoru (critic de 
teatru), Irina Ionescu (teatrolog), prof.univ.dr. Doina Modola (critic de teatru), 
Doru Mareș (critic de teatru) . 

  

Secțiuni de tradiție: 

§ – Criza comunicării – secțiune competitivă, în cadrul căreia vor fi supuse 
atenției spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact 
pentru societatea actuală; 

§ – Bulevardul Comediei – secțiune competitivă, care propune spectacole de 
mare succes. Juriul va fi alcătuit din cinci membri aleși din public; 

§ – Premiere în FEST(in) – cele mai noi producții ale Teatrului Nottara, 
altele decât cele legate de temele celorlalte secțiuni; 
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– Invitați speciali – producții de bună calitate și de succes, care aparțin unor 
teatre partenere și care completează, prin temele abordate, tematicile Festivalului; 

– In memoriam, dedicată unor personalități teatrale dispărute, care au avut o 
contribuție importantă la evoluția teatrului românesc (în acest an: actorii Gilda 
Marinescu, Vali Preda și scenograful Sică Rusescu). 

  Festivalul cuprinde și evenimente conexe: evenimente stradale,  colocvii, 
spectacole-lectură pe texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după 
reprezentații, lansări de carte (de teatru), expoziții de fotografie de teatru, 
întâlnirile AICT.RO, aniversări ale unor personalități teatrale. 

  După o primă zi cu emoții și un spectacol de gală prezentat de Andreea 
Marin, ambasadoarea Festivalului, Fest(in) pe Bulevard continuă!  Cea de-a 
doua zi a adus în fața publicului un spectacol lectură, o aniversare și trei 
spectacole: două din secțiunea Criza Comunicării și una din secțiunea Invitați 
speciali. 

  La Libraria Cărturești-Verona, s-a desfăşurat primul spectacol din seria 
celor 6 spectacole lectură – Dosarul Brîncoveanu sau Cum am devenit 
sfînt de     Adi Iclenzan și Laurențiu Blaga. Textul reprezintă o ficțiune inspirată 
de evenimente și personalități reale. Alexandru Repan a interogat viitorul său 
(devenit prezentul nostru) din perspectiva unui personaj aparţinând istoriei 
(Constantin Brâncoveanu implicat într-un original proces al faptelor), dar încă 
incredibil de prezent prin contemporaneitatea interogaţiilor sale. Regia este 
semnată de Mihai Lungeanu.  

La ora 12.00, prietenii și colaboratorii i-au spus La mulți ani! marelui 
actor     Cristian Șofron. Aniversarea cu public a avut loc în 
Cafeneaua CafeNott, aflată în incinta Teatrului Nottara. 

 Seara, spectatorii au putut viziona spectacolul Tatăl de Florian Zeller, în 
regia lui Radu Iacoban, o producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, din Arad. 
Un mister tragic-comic, o poveste de familie sobră și realistă, o privire emoțională 
și emoționantă asupra lumii, prin ochii unui om care suferă de demență, o ilustrare 
dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale. 

 
Tatal, Producție a Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad 

  La Sala George Constantin a Teatrului Nottara, a avut loc spectacolul 
the_Marusya, de Aleksandr Andriașkin, producție a Companiei Dialog Dance, 
Kostroma, Rusia. Câștigătoare a Premiului Masca de Aur, piesa propune un 
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dialog inedit între cuvânt și mișcare, un exercițiu de descoperire de sine prin 
intermediul dansului. Un spectacol invers, în care managerul devine artist, în timp 
ce artiştii devin producători. 

  Teatrul Țăndărică a programat Blackout, în regia, scenografia și 
coregrafia Serenei Marossi, producție a Smartlt Soc. Coop Impresa Sociale din 
Italia. Un exercițiu de imaginație – cum am mai relaționa cu cel de lângă noi dacă, 
brusc, am rămâne fără mijloacele de comunicare media, care au devenit parte 
integrantă din noi? Scenariul şi regia susţin cu eleganţă povestirea simbolică, 
creată printr-o coregrafie eficientă, bine servită de performanţa excelentă a celor 
doi dansatori, mai ales a Federicăi Madeddu. 

 
Blackout, Producție a Smartlt Soc. Coop Impresa Sociale, Italia 

  Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard a adus spectacole de top, 
întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei importante 
actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. 

  Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin și 
despre cât de mult influențează condițiile exterioare, contextul familial, fundalul 
istoric traseul personal. Dragă doamnă profesoară, producție a Teatrului 
Municipal din Baia Mare, este un conflict clasic bine-rău reflectat în relația 
profesor-elev, un joc de putere mental, în care granița dintre adevăr și minciună 
se disipează. Ambele montări se regăsesc în secțiunea Criza comunicării. 

 
Dragă doamnă profesoară 

 

  Secțiunea Premiere în Fest(in) a adus în prim-plan două noi spectacole de 
succes. Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este 
o  producție a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O 
poveste despre descoperirea de sine și despre complexitatea raportării la Celălalt, 
spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi și judeca dincolo de clișee 
și tipare, dincolo de ceea ce este, tradițional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul 
regizor de teatru și film Alexandru Maftei a propus, la Sala George Constantin, 
un text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face 
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să ne dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în față este, de fapt, vocea 
propriei noastre conștiințe, un semnal de trezire din amorțirea și indiferența în 
care ne-am adâncit. 

 
Disputa 

 
In cadere libera 

  

Seria spectacolelor-lectură a continuat, la Libraria Cărturești-Verona, 
cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaș a dat glas unei mărturii tulburătoare, 
în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal viaţa se 
împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-un 
incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori și apropiați să-i ureze La mulți ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 

  

Fest(in)-ul înseamnă și întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, a avut loc o lansare marca Nemira,  Jurnal necenzurat de Vaslav 
Nijinski. Volumul conține jurnalul integral al celui mai mare dansator din toate 
timpurile. Scrise în iarna 1918–1919, când Vaslav Nijinski se afla în Elveția, 
împreună cu soția și fiica sa, caietele sale se constituie în mărturia bulversantă a 
unei vieți dedicate creației. În plină tinerețe și glorie, artistul e pe punctul de a 
ceda în fața nebuniei. Arta și viața cotidiană palpită în pagini care vorbesc mai 
ales despre suferință și căutare repetitiv, obsesiv, incoerent, violent. 

Comedii, musical, docu-dramă, spectacol-lectură 

  La Fest(in) pe Bulevard, săptămâna a început ieri cu o ofertă teatrală de 
nerefuzat, pentru toate gusturile –  de la spectacole-lectură până la musical, 
comedie și docu-dramă. 

  Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vișniec, continuă seria 
spectacolelor-lectură regizate de Mihai Lungeanu. Alături de Ion Haiduc, am 
cunoscut zbaterea interioară personajului biblic Iov, încercând să descifrăm 
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pentru posteritate argumentele care i-au susţinut puterea credinţei în om, printr-
un proces al gândurilor întrupate în cuvinte născătoare de realitate. 

  La Teatrul Odeon, Visătorul Adei Milea, o adaptare după un roman de Ian 
McEwan, spectacol din secțiunea Criza comunicării, a invitat publicul să dea 
frâu liber imaginației, să-şi reamintească că există mereu în noi capacitatea de a 
ne redescoperi. Spectacolul-concert, producție a Teatrului Tineretului din Piatra 
Neamț, a îndeamnat la visare în cel mai bun sens, acea visare ce îmbogățește 
realitatea. 

 
Visatorul 

  La Teatrul Odeon, la ora 19:00, Elefantul din cameră de Sarah Ruhl, în 
regia și traducerea lui Dragoș Alexandru Mușoiu, o producție a Teatrului 
Național Marin Sorescu, Craiova, ne-a dus în zona comicului spumos prin care 
sunt tratate tabuurile din jurul sexualității. Spectacolul face parte din 
secțiunea Bulevardul comediei și abordează, cu umor și dezinhibare, tema 
sexualității reprimate. 

 
Elefantul din cameră 

   La Teatrul Țăndărică, am intrat într-o poveste de dragoste pasională, 
furtunoasă: Carmen, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren 
Shahverdyan(secțiunea Criza comunicării), este o poveste despre puterile 
nebănuite pe care ți le oferă dragostea, despre limitele la care poți ajunge în 
numele acelei iubiri. Poate însă oare rezista iubirea atunci când aceasta duce la 
îngrădirea libertăților celuilalt? 

  Prin spectacolul 86 publicul a cunoscut un fragment din istoria recentă a 
Kazahstanului: evenimentele dramatice din timpul protestelor din decembrie 1986 
din Alma-Alta, organizate de studenți împotriva numirii în funcția de prim 
secretar a unui candidat care nu era de etnie kazahă. Un spectacol ca o lecție de 
istorie, 86, creație colectivă coordonată de Farhat Mildalali, în regia și 
scenografia lui Farhat Mildalali, producție a Companiei StarTDramaLab 
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Petropavlovsk, Kazahstan, nu are la bază un scenariu, ci este un colaj din 
memoriile publicate ale protestatarilor, din scrisorile și interviurile lor. 

 

  Seara s-a încheiat cu un spectacol din secțiunea Premiere, Praf de 
stele de Norm Foster, în regia lui Lucian Sabados, la Teatrul Nottara. Praf de 
stele este un spectacol despre nevoia acută de comunicare, de prietenie, de 
căldură, o poveste dulce-amară despre singurătatea vieții la oraș și despre cum 
această nevoie de interacțiune conduce la prețuirea celuilalt dincolo de orice 
stereotip sau prejudecată. 

 

  Marți, Fest(in) pe Bulevard și-a așteaptat spectatorii la un spectacol “unic” 
în România, Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producție a Teatrului 
Gong din Sibiu. Copii cu deficiențe de auz participă în actul artistic, făcând ca 
gestul să capete semnificații mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de 
emoție. 

 
Visând glasuri 

        „Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând 
glasuri, o lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut 
pentru mine, am fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic 
în vreun fel cu o persoană cu disfuncție auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat 
că limbajul semnelor este cel mai autentic și profund limbaj. Este emoționant să 
vezi sub ochii tăi cum se poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe 
care fiecare îl purtăm cu noi zi de zi și pe care nu îl conștientizăm. Am avut 
bucuria să lucrez cu doi copii absolut minunați, Raluca și Emanuel, ei m-au ajutat 
să descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să priviți spectacolul cu inima, 
nu cu ochiul”, mărturiseşte Nicoleta Lefter. 
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  Ce putem face pentru a ieși din ciclul nefast al prejudecăților, al ignoranței 
și al complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiționată este salvarea? La 
aceste întrebări au găsit răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia 
lui Alexandru Sitaru.  Spectacolul este o producție a Teatrului Maghiar de 
Stat din Cluj și face parte din seria de spectacole „Focus: teatrul maghiar din 
România” (în parteneriat cu Institutul Balassi).  

 
Ilegitim 

  La ora 18.00, spectatorii au fost purtați în trecut, într-un sat de olteni, 
Buzeștiul lui Marin Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în 
regia lui Constantin Fugașin (producție a Teatrului Nottara), este un spectacol 
care are darul de a aduce relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume 
haotică într-una așezată și să își aducă aminte de părinți, bunici, de copilărie. O 
piesă cu umor scrisă, cu mult farmec și talent interpretată, o piesă la care se râde 
cu poftă. 

 

  Foaierul Teatrului Nottara a găzduit lansarea cărții Totul este 
scriitură de Wajdi Mouawad. „Epoca noastră este una dintre cele mai 
tradiționaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, tradiționalistă 
cu tradiții pe care nimeni nu le-ar putea numi și moralizatoare, cu o morală pe care 
nimeni n-ar putea-o descrie. Totuși, niciodată o epocă n-a avut o dorință mai vie 
și imediată de libertate și de egalitate. Având în vedere paradoxul, trebuie să 
urmăm calea bunătății, a generozității, și tocmai în această rezistență se găsește 
expresia unei insatisfacții imense pe care trebuie să ne-o manifestăm fără încetare, 
pentru sine și pentru ceilalți, atât prieteni, cât și dușmani”, apreciază Wajdi 
Mouawad. 

      La Teatrul Odeon a fost programat spectacolul 3 surori, după A.P. Cehov, 
în regia Catincăi Drăgănescu, o coproducţie a Asociației Punctart, București, și 
a Teatrului Municipal Matei Vișniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia 
de iubire și despre căutarea fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un 
trecut tern, spusă dintr-o perspectivă modernă, în care sunt integrate noile 
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tehnologii. „Spectacolul este o producție atipică din toate punctele de vedere. Este 
despre modelele falimentare cu care ne-au educat părinții noștri, despre falimentul 
acestor modele în societatea contemporană, despre blocajul și debusolarea pe care 
le trăim noi, dar și generațiile următoare, despre nevoia de schimbare, despre 
nevoia de a crea forme noi pe toate planurile: de la personal, la politic și social”, 
se destăinuie Catinca Drăgănescu. 

 

  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, 
puterea de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care își pierde 
încrederea în fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în 
piesa Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant, scrisă 
de Anthony Neilson și pusă în scenă de Dragoș Alexandru Mușoiu pentru 
Teatrul Fani Tardini, Galați. Spectacolul a avut loc la Sala Horia Lovinescua 
Teatrului Nottara. 

 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant 

  La Institutul Balassi, regizorul Alexandru Mâzgăreanu a invitat publicul 
la spectacolul-lectură Ea și numai ea de Andrei Ivanov. În distribuție au fost 
aplaudaţi Ada Navrot și Rareș Andrici 

		

Sursa: cotidianul.ro 
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197. Cotidianul 
din data de 16 Octombrie 2018 

https://www.cotidianul.ro/spectacole-de-neratat-la-festivalul-
international-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 
 

Spectacole de neratat la Festivalul Internațional de Teatru 
„FEST(in) pe Bulevard” 

 
 

Zile savuroase, momente emoționante și multă, multă comedie la FEST(in) 
pe Bulevard. Acesta ar fi rezumatul, în câteva cuvinte, al celei de a cincea ediții 
a Festivalului Internațional de Teatru, organizat de Nottara. După o săptămână cu 
trei-patru spectacole în fiecare zi, a venit vremea ca teoreticienii să intre în scenă. 
A opta zi a Festivalului s-a deschis cu colocviul Critica de teatru, între print și 
online, prima dintre cele două Întâlniri AICT.RO, aflate la ediția a III-a. 
 

Pentru că în acest weekend vremea a fost frumoasă, la ora 14.00, Teatrul 
Nottara îşi propune să ofere un eşantion din „recolta” de spectacole pregătite 
pentru delectarea diverselor gusturi teatrale. Având aşadar locul desfăşurării şi 
personajele principale (bulevardul şi trecătorii) s-a propus un eveniment stradal 
(susţinut muzical, ca de obicei, live) care să explice – din mers – mecanismul unui 
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casting performant (pentru rolul de spectator) și care să implice prezenţa actorilor 
teatrului în ipostaze desprinse din rolurile lor. Replici, definiţii, gânduri, idei sau 
visuri, toate bine „coapte”, gata de a vă atesta participarea (şi amintirea) acestui 
inedit concurs de selecţie pentru cel mai important rol al stagiunii: acela de 
spectator special al Teatrului Nottara. 

Mult aplaudat a fost spectacolul Weissbrotmusik de Sasha Marianna 
Salzmann, în regia lui Nick Hartnagel, o producție germană a Companiei 
Theater Strahl din Berlin. Inspirat de cazul bătăușilor de la metroul din München, 
textul relatează povestea a trei tineri care se regăsesc într-o lume ale cărei teme și 
conflicte nu sunt ale lor. Ei nu pot gestiona această realitate. Situațiile se 
agravează tot mai mult. Aron, Nurit și Sedat au crescut în Germania, dar nu se 
simt acasă aici. Prinși între prietenie și trădare, tărâm patern și dragoste de mamă, 
între rădăcini și viitor, cad în hățiș și se luptă pentru direcție și scop. Sunt cool și 
amuzanți, au toane, se delectează cu o iarbă din când în când și împing lucrurile 
la limită. Spectacolul prezintă dificultățile pe care le au tinerii în a se orienta între 
locul de origine și cel de reședință, în a-și găsi propria poziție în cadrul 
amestecului de culturi și religii. Textul a primit Premiul Wiener Wortstaetten 
2009 și a fost pus în scenă la BAT Berlin și la Nestroyhof Viena. Distribuția este 
compusă din Randolph Herbst, Bardo Böhlefeld, Christine Smuda, Claudia 
Lietz și Bernd Ocker Hölters. 

Seara, la Sala Horia Lovinescu, publicul s-a bucurat să 
vadă Exploziv de Elise Wilk, în regia lui Andrei Măjeri, o producție a Teatrului 
Național Marin Sorescu din Craiova. Un spectacol despre tineri și crizele lor 
dintotdeauna, scris pe un ton sincer, care impresionează prin autenticitatea 
personajelor. Într-o școală cu principiul diversității, o clasă multiculturală (cu 
afro-americani, latino și un evreu victimă a bullying-ului), apare noul elev, Denis, 
care schimbă ierarhiile, devenind preferatul fetelor, mai influent decât șeful clasei, 
carismatic, rebel și autentic. Denis este singurul care se revoltă, nu acceptă 
presiunea falsă a părinților, are curaj să-l înfrunte pe directorul care predă lecția 
după carnețel, exercită fascinație inclusiv asupra psiholoagei școlii. 
Spectacolul Exploziv este o poveste despre o vârstă fragilă – adolescența, cu 
visele și nesiguranțele ei, o poveste despre prietenie și prima dragoste, despre 
relația părinți-copii și cea elev-profesor, despre raporturi de putere între colegii 
de clasă și dorința de popularitate. Lucru știut, Elise Wilk are un fler special în a 
surprinde tonul și problemele tinerilor. Dinamic, plin de muzică și de dans, 
spectacolul de la Craiova se dovedește din cale afară de antrenant. Spectatorii ies 
cu zâmbetul pe față și cu inima sus. Distribuția este formată din Natașa Raab, 
Raluca Păun, Marian Politic, Romanița Ionescu, Ioana Manciu, Monica 
Ardeleanu, Alex Calangiu, Ștefan Cepoi, Cătălin Miculeasa și Andrei Ștefănescu. 
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Ultimul	 spectacol	 al	 zilei	 a	 fost	 o	 producție	 a	 teatrului-gazdă,	Burlaci	 şi	

burlăcițe	de	Hanoch	 Levin,	 în	 regia	Alessandrei	 Giuntini.	Este	 vorba	

despre	două	cupluri,	care	se	gândesc,	amândouă,	la	căsătorie.	Dar	căsătoria	

nu	e	treabă	ușoară,	așa	că	numai	și	gândul	de	a	merge	la	Oficiul	Stării	Civile	

poate	 stârni	 coșmaruri.	 Spectacolul	 este	 o	 autentică	mostră	de	Commedia	

dell’Arte,	explicabilă	prin	originea	regizoarei	Alessandra	Giuntini.	Machiajul	

puternic	al	actorilor,	costumele	care	exagerează	anumite	părți	ale	corpului,	

picanteria	 limbajului,	 asociate	 cu	 fantasticul	 situației,	 creează	 o	 imagine	

umflată,	deformată	și	deloc	flatantă	a	umanului,	dar	care	rămâne	în	limitele	

unei	 comedii	 inteligent	 scrise	 și	 excepțional	 interpretate.	 Textul	 și	

spectacolul	–	sexiste,	burlești,	dar	cu	o	adiere	de	poetic	luat	în	răspăr	–	sunt	

un	comentariu	mușcător	în	jurul	responsabilității	umane,	al	angajamentului	

față	de	ceva	„serios”,	aruncând	în	aer	stereotipurile	și	lăsând	în	urma	lor	un	

oftat	sau	un	chicot.	O	comedie	care	eliberează	și,	totodată,	pune	pe	gânduri.	

Distribuția	este	formată	din	actorii	Vlad	Gălăţianu,	Daniela	Minoiu,	Alexandru	

Mike	Gheorghiu,	Corina	Dragomir,	Sebastian	Ghiţă	și	Bogdan	Budeş.	

Teatrul	Nottara	își	invită	publicul	la	încă	o	zi	de	„FEST(in)	pe	Bulevard”.	

Festivalul	Internațional	de	Teatru	a	ajuns	la	a	zecea	zi,	care	a	debutat	cu	un	

colocviu.	

Primul spectacol din program aparține teatrului-gazdă: Călătoria, după 
Constantin Abăluță. O producție neconvențională ce poartă semnătura 
regizorului Gavriil Pinte. Admiratorii acestuia vor recunoaște dintr-o privire 
amprenta sa stilistică, fie și numai datorită faptului că spectacolul este o odisee, o 
călătorie inițiatică prin București. 

Regizorul Gavriil Pinte ne lămurește ce cuprinde programul: „Călătorie de 
aducere-aminte, spre locurile de demult, poate din copilărie (un paradis 
pierdut?)… un fel de odisee… o altă trecere prin infern (unul aproape edenic)… 
o încercare de recuperare a timpului pierdut şi o luare de rămas-bun… Călătorim 
cu speranţa că o călătorie se poate face drum, iar drumul – cale”. Publicul a făcut 
această excursie alături de actorii Ion Haiduc, Ion Grosu, Dani Popescu, Anda 
Caropol, Anca Bejenaru, Cristian Nicolaie, Ioana Calotă, Raluca Jugănaru 
Grosu, Cristina Juncu și Alexandra Aga. Ce invitație la călătorie poate fi mai 
bună decât aceea a scriitorului Constantin Abăluță? „Așadar, dragi spectatori, astă 
seară veți întreprinde, alături de mine, o călătorie propulsată de elicea lui Urmuz 
și de mustața lui Caragiale, pe străzile unui București aflat sub zodia 
metamorfozei, conglomerat de cioburi patriarhale care se străduie să coaguleze o 
lume nouă”. 

De la ora 18.00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, publicul va putea vedea 
dramatizarea unuia dintre textele preferate în lumea largă: Micul prinț de 
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Antoine de Saint-Exupéry, în regia lui Peter Kerek și scenografia Iulianei 
Vîlsan, o producție a Teatrului German de Stat din Timișoara. 

Micul prinț este bine-cunoscuta poveste pentru copii mai mici și mai mari 
deopotrivă, despre prințul care, venind de pe o planetă îndepărtată, le pune 
oamenilor întrebări aparent simple. Întrebări care ne privesc pe toți și care ne 
conduc spre revelația unui adevăr unic: ne amintesc să privim totul cu inima, să 
căutam esența lucrurilor ascunse în viață, să ne punem sub semnul întrebării 
tabieturile și să ne asumăm răspunderea pentru ceea ce iubim. Regizorul Peter 
Kerek dă viață acestei povești într-o montare plină de fantezie și de imagini 
emoționante, aproape fără cuvinte, acest lucru nealterând deloc caracterul profund 
poetic al întâmplărilor evocate. În viziunea regizorului, „Micul prinț este povestea 
unei îmbrățișări. Micul prinț este povestea unei plecări fără întoarcere. Micul 
prinț este povestea celui mai bărbat dintre bărbați. Este povestea unui pilot de 
avion. Micul prinț este povestea unei transformări din bărbat în copil și din copil 
în femeie și din femeie iar în bărbat. Micul prinț nu este o poveste pentru 
copii. Micul prinț este o poveste prea frumoasă. Micul prinț este o poveste prea 
deșteaptă. Micul prinț este o poveste kitsch-oasă. Micul prinț este o 
salvare. Micul prinț este o iluzie. Micul prinț e peste tot. Micul prinț nu e”. 

Distribuţia este formată din actorii Richard Hladik, Rareș Hontzu, Olga 
Török, Silvia Török, Enikő Blénessy, Ioana Iacob, Oana Vidoni, Anne-Marie 
Waldeck, Isa Berger, Boris Gaza, Daniela Török, Dana Borteanu, Radu Brănici, 
Aljoscha Cobeţ, Isolde Cobeţ, Konstantin Keidel, Horia Săvescu, Tatiana Sessler-
Toami, Radu Vulpe, Harald Weisz, Vladimir Socolovici și Franz Kattesch. 
Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, moderate de Ambasadoarea acestei 
ediții a Festivalului, îndrăgita Andreea Marin, și de directoarea 
Teatrului Nottara, Marinela Țepuș. 

Tot în secțiunea „Criza pubertății, criza adolescenței”, de la ora 20.00, la 
Teatrul Nottara, Sala George Constantin, este programat spectacolul Debela/ 
Thick Chickde Silvija Šesto Stipančić, în regia Snježanei Banović, o producție 
a Companiei Kazalište Mala scena, Zagreb (Croația). Spectacolul se concentrează 
asupra vieții fascinante a Ladei, o fată de cincisprezece ani. Debela/ Thick 
Chickîncearcă să ofere răspunsuri la următoarele chestiuni: supraponderabilitate, 
prietenie, experiența primei iubiri, încurcături cu un prieten din străinătate, 
petreceri și tot ceea ce presupun acestea, un frate cu propriile probleme, părinții 
cu ale lor, școala și tot ce implică procesul maturizării. Distins cu Premiul „Ivana 
Brlić Mažuranić” și „Časna Lista IBBY-a”, romanul care a stat la baza 
dramatizării a fost bestseller timp de câteva luni. Spectacolul le este recomandat 
tuturor celor care vor să se simtă bine! 

Regizoarea Snježana Banović își explică astfel succesul: „În urmă cu nouă 
ani, când am început să lucrăm la acest spectacol, nu ne-am imaginat că va atrage 
diferite tipuri de public, de toate vârstele, pentru atât de mult timp. Am dorit și am 
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reușit, prin genul muzical și prin textul extrem de amuzant, dar ironic al lui Silvija 
Šesto, să înveselim publicul tânăr, dar, în același timp, să punctăm probleme mai 
serioase cu care se confruntă adolescenții. Tot mai mulți tineri sunt victime ale 
modului consumerist de viață și ale standardelor de frumusețe, promovate de 
reviste pe prima pagină, care duc la numeroase probleme alimentare ce pot fi 
foarte periculoase și afectează întreaga familie. Sunt bucuroasă că mulți oameni 
care au vizionat spectacolul, mai ales adolescenți, și-au văzut reflectate propriile 
probleme”. Distribuția este formată din Lukrecija Tudor, Anja Matkovic, Luka 
Juricic și Pasko Vukasovic. Spectacolul este urmat de discuții cu publicul, 
moderate de jurnalistul radio Luana Pleșea. 

Amatorii de texte noi, interesante, nemaijucate până acum la noi, vor avea 
ocazia să participe, la ora 19.00, la Teatrul Țăndărică, la spectacolul-
lectură Cetățenie de Mark Ravenhill, în regia lui Erwin Șimșensohn. Comedia 
dulce-amăruie despre maturizare urmăreşte povestea complicată a unui tânăr 
adolescent aflat în căutarea identităţii sexuale. Tom visează că este sărutat de o 
persoană pe care nu reuşeşte să o identifice: este bărbat sau femeie? Prietenii şi 
colegii săi îl tachinează în permanență, mai ales atunci când află că şi-a petrecut 
noaptea cu Amy, una dintre colegele sale. Tom devine din ce în ce mai confuz, 
nereuşind să găsească răspunsul de care are nevoie. Cu dialoguri autentice şi pline 
de umor, piesa surprinde, într-un mod inteligent şi sensibil, confuzia prin care 
trece personajul principal. Distribuția îi cuprinde pe actorii Cătălin Ștefan Bucur, 
Vlad Todorov, Horia Fedorca, Ciprian Nicula, Șerban Gomoi, Mihaela Mardare, 
Bianca Babașa, Ioana Budu, Cristina Negucioiu și Cristina Juncu. Spectacolul 
este urmat de discuții cu publicul, moderate de criticul de teatru Oana Cristea-
Grigorescu. 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc 
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198. RADOR 
din data de 18 Octombrie 2018 

http://www.rador.ro/2018/10/18/calendarul-evenimentelor-18-
octombrie-selectiuni-4/ 
 

 
 

Calendarul evenimentelor, 18 octombrie – selecţiuni 

 
 
 – Cultură 

* În cadrul „FESTin pe Bulevard” (12 – 21 oct.), va avea loc lansarea cărții 

„Management de proiect și elemente de marketing în artele spectacolului”, de 

Irina Ionescu, apărută la Editura Eikon – ora 13:00, la Teatrul Nottara 

 

de: Raluca Ungureanu  
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199. Așii Români 
din data de 18 Octombrie 2018 

http://www.asiiromani.com/lansare-de-carte-2/ 

 

LANSARE DE CARTE 
 

  În cadrul FESTin pe Bulevard va avea loc joi, 18 octombrie, la Teatrul 
Nottara, de la ora 13:00 și lansarea cărții „Management de proiect și elemente de 
marketing... 
 

În cadrul FESTin pe Bulevard va avea loc joi, 18 octombrie, la Teatrul 
Nottara, de la ora 13:00 și lansarea cărții „Management de proiect și elemente 
de marketing în artele spectacolului“ de Irina Ionescu, apărută la Editura 
EIKON. 
 

Volumul explică, într-o formă succintă, de ce managementul de proiect este 
un instrument foarte eficient, care poate conduce la succese și schimbări 
remarcabile. O schemă logică și de bun simț, deci accesibilă și ușor de 
înțeles/folosit. 

Criticul de teatru Octavian Saiu recomandă noua apariție editorială: „Scris 
cu pasiune și luciditate în egală măsură, între tonul amical și metoda academică, 
volumul Irinei Ionescu transformă managementul cultural într-o poveste. Nu una 
simplă, însă, ci extrem de complexă: cu multe dimensiuni, nuanțe și mai ales 
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principii. Meritul textului e ca pornește de la ele și ajunge la creativitate și stil 
personal. Sunt marile calități ale oricărui proiect dus la bun sfârșit. Iată ghidul 
perfect pentru un astfel de parcurs!“ 

Constantin Chiriac, Directorul Teatrului Național „Radu Stanca“ Sibiu și 
Președinte al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu declară la rândul său: 
„M-am aplecat asupra cărții din curiozitate și trebuie să mărturisesc că nu am 
lăsat-o din mână până nu am citit-o. Este una dintre cele mai interesante căți pe 
care le-am găsit în limba română despre ceea ce înseamnă management cultural, 
leadership, dezvoltare de proiecte pe termen lung în zona antreprenorială. Este un 
demers riguros, cu o bibliografie foarte serioasă și cu referințe la zi asupra unui 
domeniu în care avem atât de puțini specialiști în România.“ 

Criticul de teatru Răzvana Niță crede că volumul este „o fascinantă 
expediţie în rezervele de experienţă ale predecesorilor care au descris şi chiar 
conceptualizat provocările pe care le-au avut de gestionat.“ 

Iar autoarea speră „ca această carte să-i ajute pe cei aflați la început de drum 
să își descopere în mod rațional punctele tari și să își construiască o serie de repere 
pe care să se bazeze în diferite proiecte.“ 

 
 

Sursa: Așii Români 
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200. Antena 1  
din data de 13 Octombrie 2018, ora 11:21 

https://a1.ro/video/antena-3/news-magazine/a-inceput-festin-pe-
bulevard-la-nottara-10-zile-de-festival-id809617.html 
 

 
 

A început Fest(in) pe Bulevard, la Nottara. 10 zile de festival 

 

A început Fest(in) pe Bulevard, la Nottara. 10 zile de festival. 

 

 

 

 

 

Sursa: Antena 3 
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201. DC NEWS 
din data de 16 Octombrie 2018, ora 10:54 

https://www.dcnews.ro/a-cincea-zi-de-fest-in-pe-bulevard-editia-a-
v-a_618301.html 
 

 
 

A cincea zi de Fest(in) pe Bulevard, ediția a V-a 
 
Marți, 16 octombrie, Fest(in) pe Bulevard își așteaptă spectatorii începând cu 
ora 11:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică, la un spectacol unic în 
România, Visând glasuri, în regia Nicoletei Lefter, producție a Teatrului Gong 
din Sibiu. 
 
 

 
Descriere foto:  

  La acest spectacol, copii cu deficiențe de auz participă în actul artistic, făcând ca 
gestul să capete semnificații mai profunde, iar povestea să fie mai încărcată de emoție. 
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  „Ideea spectacolului mi-a venit citind cartea lui Oliver Sacks, Văzând glasuri, o 
lume despre care habar nu aveam nimic. Un univers total necunoscut pentru mine, am 
fost atât de ignorantă încât niciodată nu am încercat să comunic în vreun fel cu o 
persoană cu disfuncție auditivă. Lucrând la spectacol, am realizat că limbajul semnelor 
este cel mai autentic și profund limbaj. Este emoționant să vezi sub ochii tăi cum se 
poate defini un om printr-un singur semn. Semnul pe care fiecare îl purtăm cu noi zi de 
zi și pe care nu îl conștientizăm. Am avut bucuria să lucrez cu doi copii absolut minunați, 
Raluca și Emanuel, ei m-au ajutat să descopăr universul celor care nu aud. Vă invit să 
priviți spectacolul cu inima, nu cu ochiul.” (Nicoleta Lefter) 

Ciclul nefast al prejudecăților 
 
  Ce putem face pentru a ieși din ciclul nefast al prejudecăților, al ignoranței și al 
complacerii în comoditate? Oare iubirea necondiționată este salvarea? La aceste 
întrebări vor putea găsi răspunsuri spectatorii spectacolului Ilegitim, în regia lui 
Alexandru Sitaru, care are loc de la ora 12:30 la Teatrul Odeon.  Spectacolul este o 
producție a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj și face parte din seria de spectacole 
„Focus: teatrul maghiar din România” (în parteneriat cu Institutul Balassi). Spectacolul 
are o a doua reprezentație și la ora 20:30, tot la Sala Studio a Teatrului Odeon. 
 
  La ora 18.00, suntem purtați în trecut, într-un sat de olteni, Buzeștiul lui Marin 
Sorescu. Despre olteni, cu dragoste, după Marin Sorescu, în regia lui Constantin 
Fugașin (producție a Teatrului Nottara), este un spectacol care are darul de a aduce 
relaxare, de a face spectatorul să fugă dintr-o lume haotică într-una așezată și să își aducă 
aminte de părinți, bunici, de copilărie. O piesă cu umor scrisă, cu mult farmec și talent 
interpretată, o piesă la care se râde cu poftă. Spectacolul se va juca la Sala George 
Constantin a Teatrului Nottara. 
 
  Foaierul Teatrului Nottara va găzdui, începând de la ora 18:00, lansarea 
cărții Totul este scriitură de Wajdi Mouawad. „Epoca noastră este una dintre cele mai 
tradiționaliste, dintre cele mai moralizatoare cunoscute vreodată, tradiționalistă cu 
tradiții pe care nimeni nu le-ar putea numi și moralizatoare cu o morală pe care nimeni 
n-ar putea-o descrie. Totuși, niciodată o epocă n-a avut o dorință mai vie și imediată de 
libertate și de egalitate. Având în vedere paradoxul, trebuie să urmăm calea bunătății, a 
generozității, și tocmai în această rezistență se găsește expresia unei insatisfacții imense 
pe care trebuie să ne-o manifestăm fără încetare, pentru sine și pentru ceilalți, atât 
prieteni, cât și dușmani.” (Wajdi Mouawad) 
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3 surori, după A.P. Cehov 
  La ora 19:00, la Teatrul Odeon începe spectacolul 3 surori, după A.P. Cehov, în 
regia Catincăi Drăgănescu, o Asociației Punctart, București, și a Teatrului Municipal 
Matei Vișniec, Suceava. O poveste clasică despre nevoia de iubire și despre căutarea 
fericirii, în încercarea disperată de desprindere de un trecut tern, spusă dintr-o 
perspectivă modernă, în care sunt integrate noile tehnologii. „Spectacolul este o 
producție atipică din toate punctele de vedere. Este despre modelele falimentare cu care 
ne-au educat părinții noștri, despre falimentul acestor modele în societatea 
contemporanã, despre blocajul și debusolarea pe care le trăim noi, dar și generațiile 
următoare, despre nevoia de schimbare, despre nevoia de a crea forme noi pe toate 
planurile: de la personal, la politic și social.” (Catinca Drăgănescu) 

  În epoca victoriană, misterul era exacerbat până la ezoterism. În prezent, puterea 
de iluzionare a omului este frântă de scepticism, iar cel care își pierde încerederea în 
fantezie se stinge. Subiectul este abordat cu umor în piesa Uluitoarele numere de 
singurătate ale lui Edward Gant, scrisă de Anthony Neilson și pusă în scenă de Dragoș 
Alexandru Mușoiu pentru Teatrul Fani Tardini, Galați. Spectacolul are loc de la ora 
20:00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 

Tot de la ora ora 20:00, la Institutul Balassi, regizorul Alexandru Mâzgăreanu 
invită publicul la spectacolul-lectură Ea și numai ea de Andrei Ivanov. În  distribuție îi 
regăsim pe Ada Navrot și Rareș Andrici. 
 
  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, pe 
www.nottara.ro și la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-21.00. 

 

 

de: Flaviu Predescu  
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202. Academia Cațavencu  
din data de 15 Octombrie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/fest-in--pe-bulevard--
ziua-a-treia-41239 
 

 
 

Fest(in) pe Bulevard, ziua a treia 
 

Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediția a VI-a, aduce spectacole de 
top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei importante 
actrițe a Teatrului Nottara, expoziții, discuții cu publicul. 

Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin și despre cât 
de mult influențează condițiile exterioare, contextul familial, fundalul istoric 
traseul personal. Reprezentația este programată de la ora 20.00, la Sala Studio a 
Teatrului Odeon. Dragă doamnă profesoară, producție a Teatrului Municipal din 
Baia Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul Țăndărică. Un conflict clasic bine-
rău reflectat în relația profesor-elev, un joc de putere mental, în care granița dintre 
adevăr și minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc în secțiunea Criza 
comunicării. 

Secțiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de succes. 
Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o producție 
a Teatrului Nottara și a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O poveste despre 
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descoperirea de sine și despre complexitatea raportării la Celălalt, spectacolul 
readuce în prim-plan necesitatea de a gândi și judeca dincolo de clișee și tipare, 
dincolo de ceea ce este, tradițional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul regizor de 
teatru și film Alexandru Maftei propune, la Sala George Constantin, un text 
provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face să ne 
dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în față este, de fapt, vocea 
propriei noastre conștiințe, un semnal de trezire din amorțirea și indeferența în 
care ne-am adâncit. 

Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărturești-
Verona, cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaș va da glas unei mărturii 
tulburătoare, în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal 
viaţa, se împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-
un incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori și apropiați să-i ureze La mulți ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 

Fest(in)-ul înseamnă și întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal 
necenzurat de Vaslav Nijinski. Volumul conține jurnalul integral al celui mai 
mare dansator din toate timpurile. Scrise în iarna 1918–1919, când Vaslav 
Nijinski se afla în Elveția, împreună cu soția și fiica sa, caietele sale se constituie 
în mărturia bulversantă a unei vieți dedicate creației. În plină tinerețe și glorie, 
artistul e pe punctul de a ceda în fața nebuniei. Arta și viața cotidiană palpită în 
pagini care vorbesc mai ales despre suferință și căutare repetitiv, obsesiv, 
incoerent, violent. 

Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard.       

 

 

Sursa: Teatrul Nottara    
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203. Academia Cațavencu  
din data de 15 Octombrie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/comedii--musical--
docu-drama--spectacol-lectura--in-a-patra-zi-de-fest-in--pe-
bulevard--editia-a-vi-a-41240 
 

 

 

Comedii, musical, docu-dramă, spectacol-lectură, în a patra zi de 
Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 

 
La Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a, săptămâna începe cu o ofertă teatrală 

de nerefuzat, pentru toate gusturile - de la spectacole-lectură până la musical, 
comedie şi docu-dramă. 
 
 
  Cuvintele lui Iov, poem dramatic de Matei Vişniec, continuă seria 
spectacolelor-lectură regizate de Mihai Lungeanu, la ora 11,00, la Cărtureşti 
Verona. Alături de Ion Haiduc, vom cunoaşte zbaterea interioară personajului 
biblic Iov, încercând să descifreze pentru posteritate argumentele care i-au 
susţinut puterea credinţei în om, printr-un proces al gândurilor întrupate în cuvinte 
născătoare de realitate. 
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  De la ora 18,00, la Teatrul Odeon, Visătorul Adei Milea, o adaptare după 
un roman de Ian McEwan, spectacol din secţiunea "Criza comunicării", ne invită 
să ne dăm frâu liber imaginaţiei, să ne reamintim că există mereu în noi 
capacitatea de a ne redescoperi acea forţă a creativităţii şi a libertăţii pe care o 
aveam în copilărie. Spectacolul-concert, producţie a Teatrului Tineretului din 
Piatra Neamţ, îndeamnă la visare în cel mai bun sens, acea visare ce îmbogăţeşte 
realitatea.  
 
 
 
  Tot la Teatrul Odeon, la ora 19,00, Elefantul din cameră de Sarah Ruhl, în 
regia şi traducerea lui Dragos Alexandru Mușoiu, o producţie a Teatrului Naţional 
Marin Sorescu, Craiova, ne duce în zona comicului spumos prin care sunt tratate 
tabuurile din jurul sexualităţii. Spectacolul face parte din secţiunea "Bulevardul 
comediei" şi abordează, cu umor şi dezinhibare, tema sexualităţii reprimate. 
 
 
 
  De la ora 19,30, la Teatrul Ţăndărică, intrăm într-o poveste de dragoste 
pasională, furtunoasă: Carmen, după Prosper Merimee, în regia lui Suren 
Shahverdyan (secţiunea "Criza comunicării), este o poveste despre puterile 
nebănuite pe care ţi oferă dragostea, despre limitele la care poţi ajunge în numele 
acelei iubiri. Poate însă oare rezista iubirea atunci când aceasta duce la îngrădirea 
libertăţilor celuilalt?  
 
 
  Prin spectacolul 86 (Teatrul Nottara, ora 21:00, secţiunea "Criza 
comunicării"), vom cunoaşte un fragment din istoria recentă a Kazahstanului: 
evenimentele dramatice din timpul protestelor din decembrie 1986 din Alma-Alta, 
organizate de studenţi împotriva numirii în funcţia de prim secretar pe un candidat 
care nu era de etnie kazahă. Un spectacol ca o lecţie de istorie, 86, creaţie colectivă 
coordonată de Farhat Mildalali, în regia şi scenografia lui Farhat Mildalali, 
producţie a Companiei StarTDramaLab Petropavlovsk, Kazahstan, nu are la bază 
un scenariu, ci este un colaj din memoriile publicate ale protestatarilor, din 
scrisorile şi interviurile lor. 
 
   

Seara se încheie cu un spectacol din secţiunea "Premiere", Praf de stele de 
Norm Foster, în regia lui Lucian Sabados, la Teatrul Nottara, Sala George 
Constantin, ora 21:30. Praf de stele este un spectacol despre nevoia acută de 
comunicare, de prietenie, de căldură, o poveste dulce-amară despre singurătatea 
vieţii la oraş şi despre cum această nevoie de interacţiune conduce la preţuirea 
celuilalt dincolo de orice stereotip sau prejudecată. 
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  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
bilete, pe www.nottara.ro şi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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204. Academia Cațavencu  
din data de 18 Octombrie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/actualitate/spectacole-din-
tara-si-strainatate--colocviu-si-lansare-de-carte--in-a-saptea-zi-de-
fest-in--pe-bulevard--editia-a-vi-a-41251 
 

 
 
Spectacole din țară și străinătate, colocviu și lansare de carte, în a 

șaptea zi de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 
 
 

A șaptea zi de festival debutează cu un colocviu dedicat crizei 
comunicării, începând cu ora 11:30, la CafeNott, Teatrul Nottara, moderat 
de criticul de teatru Cristina Rusiecki. Invitații la colocviu sunt Oltița Cîntec, 
președinte AICT, secția română, Judit Simon, critic de teatru și jurnalist 
cultural, Elisabeta Pop, critic de teatru, actorul Istvan Teglas, regizorul 
Andrei Măjeri și prof. George Ardeleanu. Acesta va vorbi despre limba de 
lemn și criza comunicării în totalitarismul comunist și despre „terapiile” 
crizei comunicării în universurile concentraționare. 

La ora 18:00, publicul este invitat la lansarea cărții Iisușii mei de George 
Banu, Editura Nemira, „o splendidă familie de Iisuși culeși în lume, vechi sau 
recenți, îndepărtați sau apropiați, martiri crucificați sau prunci inocenți”. 
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După lansarea cărții, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la ora 18:15, 
este programat spectacolul Zbor de Olga Muhina, în regia Vazkresiei Vihrova, o 
producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria. Povestea a şase 
angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret BCH, a unei fete 
proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a participat la 
războiul din Afganistan – firul roșu al acestor destine este salvarea venită din 
dragoste.  

Tot la ora 18:00, la Teatrul Odeon, începe Comedia erorilor de William 
Shakespeare, în regia lui Bocsárdi László, o producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare (spectacolul face parte din secțiunea „Focus: 
teatrul maghiar din România”, în parteneriat cu Institutul Balassi). Comedia și 
tragedia sunt două fețe ale aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți vezi viața, 
iar dacă reușești să te detașezi puțin, îți vei da seama că micile drame nu sunt decât 
zbateri inutile. 

La Teatrul Țăndărică, Sala Mare, începând cu ora 18:00, vă invităm la o 
poveste pentru toate vârstele – Scufița roșie, scenariul și regia: Felix Alexa, după 
Charles Perrault și Frații Grimm, producție a Teatrului Țăndărică. O poveste 
clasică spusă prin mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a secolului nostru 
ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați de imaginație. 
 

La ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ne vom aminti 
despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă dezamăgirile și neîmplinirile 
și de a vedea în ziua de mâine o nouă șansă la iubire, în spectacolul Ce zile 
frumoase!, după Samuel Beckett, în regia lui Radu Olăreanu, o producție a 
Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș. 
 
 

Încheiem seara cu un spectacol de dans contemporan Room for 
Revolution (Camera revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, conceptul și 
coregrafia: Isidora Stanišić, o producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, 
un spectacol care examinează posibilitatea unei reformări interioare, morale, 
personale şi raţionale a individului influențat de ideologia narcisistă a epocii, dar 
şi a unei reformări a ordinii sociale.  

 

  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional  de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
bilete, pe www.nottara.ro și la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 

de:Silvia Dumitrache 
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205. Academia Cațavencu  
din data de 19 Octombrie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/recomandari-fest-in--
pe-bulevard--a-opta-zi-41253 
 

 
 

Recomandări Fest(in) pe Bulevard, a opta zi 

 
Weekendul la Fest(in) pe Bulevard debutează cu întâlnirile AICT, vineri, 

la ora 11:00, la CafeNott, organizate și moderate de Oltița Cîntec, critic de teatru, 
președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România 
(AICT.RO). Tema discuției va fi Artiști, critici, spectatori – cum comunicăm? și 
se va axa pe axa pe ideea viitorului criticii de teatru în contextul transformării 
dinamice a mediilor de comunicare. 

De la ora 18:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică începe spectacolul Exit, 
în regia lui Schilling Árpád Producție a Teatrului Maghiar Csiky Gergely, 
Timișoara, Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad, Teatrului Național, Sombor, 
Serbia. Spectacolul încearcă să răspundă unor întrebări precum: Cum facem față 
unei situații în care suntem închiși? Ne asemănăm, cu toții ne dorim dragoste și 
siguranță. Dar drumul spre aceste dorințe poate fi foarte diferit. Cum se formează 
o comunitate? Cum se distrug relațiile vechi, pentru a lăsa loc celor noi? Cum ne 
reformulăm scopurile? Ce facem, ce sacrificăm pentru a supraviețui? Toate aceste 
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întrebări devin cu atât mai interesante în contextul relațiilor maghiaro-române-
sârbe. Ce amintiri și fixații determină aceste relații? Cum se suprascriu diferențele 
culturale pe o situație de criză? 

La ora 18:30, publicul este invitat la lansarea volumului Teatrul românesc 
de azi. Noi orizonturi estetice, coordonat de Oltița Cîntec. Volumul urmărește 
noile texturi teatrale rezultate din urzeli și țesături inedite în producții semnate de 
creatori care sunt nu doar foarte în spiritul vremurilor, ci încearcă să îl devanseze 
prin anticipare estetică, surprinzând așteptările publicului, fie el profan sau expert. 

La ora 18:45, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, regizorul Tudor 
Ţǎrnǎ invită publicul la comedia Veselul humuleştean, piesă scrisă pe baza 
capodoperei lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Şi, pentru cǎ povestirile lui 
Creangǎ au o ritmicǎ specialǎ, scenaristul a preluat-o într-un spectacol în care 
incredibilele întâmplǎri ale copilǎriei se desfǎşoarǎ într-un continuum muzical. O 
poveste teatralǎ, ce reuneşte umorul hâtru al operei clasice, cu atracţia muzicii şi 
a dansului. 

La Sala Mare a Teatrului Excesior, începând cu ora 20:00, vă invităm la un 
spectacol despre intimitate, într-o epocă în care totul pare a fi public – Priv, în 
regia și coregrafia Izei Szostak. Spectacolul analizează felul în care tehnologia 
influențează relațiile, comunicarea cu ceilalți, raportarea la propriul corp, 
gestionarea emoțiilor.în care tehnologia influențează relațiile, comunicarea cu 
ceilalți, raportarea la propriul corp, gestionarea emoțiilor. 

Tot de la ora 20:00, la Institutul Maghiar Balassi, are loc spectacolul-
lectură În aceeași barcă (Zweier ohne) de Dirk Kurbjuweit, în regia Elenei 
Morar. Adaptarea aparține Petrei Wüllenweber și traducerea lui Ciprian 
Marinescu. Piesa spune povestea de prietenie dintre Johann şi Ludwig, aflaţi pe 
calea spre o maximă relaţie de amiciţie. Trecând mult dincolo de ceea ce este 
considerat bun  şi sănătos, perechea încearcă să devină gemenii ideali, conducând 
relaţia lor bazată pe parteneriatul din competiţia de două rame fără cârmaci, la 
armonia supremă, perfectă, de gândire, vorbire şi faptă. Dar relaţia lor simbolică 
îşi pierde echilibrul: Ludwig încearcă să strângă şi mai mult legăturile, dar Johann 
găseşte fericirea în iubirea pentru Vera, sora lui Ludwig. Întrucât Ludwig o urăşte, 
cei doi îndrăgostiţi ţin secretă relaţia lor. Dar secretele au felul lor de a ieşi la 
suprafaţă, aşa că Ludwig e profund rănit. Cum finala competiţiei sportive se 
apropie, Ludwig şi-a ales o ţintă mai înaltă: să păstreze prietenia lor pentru 
totdeauna, dar nu în viaţă, ci în moarte. 

Cea de-a opta zi de Fest(in) pe Bulevard se încheie la Sala Horia Lovinescu 
a Teatrului Nottara cu LIFT – BOYSWILLBEBOYS, producție Studio M, 
Sfântu Gheorghe. Într-un spațiu închis, claustrant, al birourilor în care oamenii 
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devin robotizați, singurul loc, paradoxal, în care reușesc să fie ei înșiși și să 
comunice sincer, dincolo de măștile pe care și le pun zilnic, este liftul. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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206. Monitorul de știri 
din data de 12 Octombrie 2018, ora 23:42 

https://monitoruldestiri.ro/politic/comunicat-de-presa-teatrul-
nottara-1295256 
 

 
 
 

Recomandări de festival Fest(in) pe Bulevard, ziua a treia  
 
 
  Cea de-a treia zi a Fest(in)-ului pe Bulevard, ediţia a VI-a, aduce spectacole 
de top, întâlnirea cu cartea de teatru, un text pus în valoare de vocea unei 
importante actriţe a Teatrului Nottara, expoziţii, discuţii cu publicul. 
 
 
  Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, este un spectacol despre destin şi 
despre cât de mult influenţează condiţiile exterioare, contextul familial, fundalul 
istoric traseul personal. Reprezentaţia este programată de la ora 20.00, la Sala 
Studio a Teatrului Odeon. Dragă doamnă profesoară, producţie a Teatrului 
Municipal din Baia Mare, se joacă de la ora 21.30, la Teatrul ţăndărică. Un 
conflict clasic bine-rău reflectat în relaţia profesor-elev, un joc de putere mental, 
în care graniţa dintre adevăr şi minciună se disipează. Ambele montări se regăsesc 
în secţiunea Criza comunicării. 
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  Secţiunea Premiere în Fest(in) aduce în prim-plan două noi spectacole de 
succes. Disputa de Pierre de Marivaux, o montare marca Vlad Massaci, este o 
producţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad. O 
poveste despre descoperirea de sine şi despre complexitatea raportării la Celălalt, 
spectacolul readuce în prim-plan necesitatea de a gândi şi judeca dincolo de clişee 
şi tipare, dincolo de ceea ce este, tradiţional, atribuit fiecărui sex. Cunoscutul 
regizor de teatru şi film Alexandru Maftei propune, la Sala George Constantin, un 
text provocator: În cădere liberă de Oleg Bogaev. Un spectacol care ne face să ne 
dăm seama că, uneori, necunoscutul care ne apare în faţă este, de fapt, vocea 
propriei noastre conştiinţe, un semnal de trezire din amorţirea şi indeferenţa în 
care ne-am adâncit.  
 
 
  Seria spectacolelor-lectură continuă, de la ora 11.00, la Libraria Cărtureşti-
Verona, cu Decedatul de Háy János. Victoria Cociaş va da glas unei mărturii 
tulburătoare, în care vina unui suflet damnat de istorie să nu îşi poată trăi normal 
viaţa, se împleteşte cu vina celor care au forţat atâtea vieţi să devină istorie, într-
un incredibil proces al sentimentelor adevărate. Întâlnirea este un bun prilej pentru 
prieteni, colaboratori şi apropiaţi să-i ureze La mulţi ani! regizorului Mihai 
Lungeanu. 
 
  Fest(in)-ul înseamnă şi întâlnirea cu cartea de teatru. În foaierul Salii Horia 
Lovinescu, de la ora 18.00, va avea loc o lansare marca Nemira, Jurnal necenzurat 
de Vaslav Nijinski. Volumul conţine jurnalul integral al celui mai mare dansator 
din toate timpurile. Scrise în iarna 1918-1919, când Vaslav Nijinski se afla în 
Elveţia, împreună cu soţia şi fiica sa, caietele sale se constituie în mărturia 
bulversantă a unei vieţi dedicate creaţiei. În plină tinereţe şi glorie, artistul e pe 
punctul de a ceda în faţa nebuniei. Arta şi viaţa cotidiană palpită în pagini care 
vorbesc mai ales despre suferinţă şi căutare repetitiv, obsesiv, incoerent, violent. 
 
  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
bilete, pe www.nottara.ro şi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 
 
  Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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207. ZiareLive 
din data de 13 Octombrie 2018, ora 11:36 

http://www.ziarelive.ro/stiri/a-inceput-festin-pe-bulevard-la-
nottara-10-zile-de-festival.html 
 

 
 
 

A început Fest(in) pe Bulevard, la Nottara. 10 zile de festival 
 

 

În perioada 12-21 octombrie 2018 va avea loc cea de-a VI-a ediție a 
Festivalului Internaţional de Teatru „Fest(in) pe Bulevard”. În acest an, tema 
principală este criza comunicării. Biletele s-au pus deja în vanzare, iar în funcție 
de categorie și locul de desfășurarea a spectacolului, prețurile încep de la 17 lei. 
Evenimentele vor avea loc la Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Institutul Balassi 
și Librăria Cărturești-Verona     
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F est(in) pe Bulevard va cuprinde peste 30 de producții, grupate în mai 
multe secțiuni, la care participă artiști din nouă țări: România, Franța, Polonia, 
Republica Moldova, Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan. 

Secțiunile festivalului 

Criza comunicării este o secțiune competitivă, iar tema producțiilor este 
comunicarea. Spectacolul care deschide secțiunea este câștigătorul Premiului 
Masca de Aur, „the_Marusya”, și propune un dialog inedit între cuvânt și mișcare, 
un exercițiu de descoperire de sine prin intermediul dansului. 
Printre cele 18 spectacole din „Criza comunicării”, va fi prezent și Molière, prin 
opera „Tartuffe”, care este o producție a Teatrului Maria Filotti din Brăila, în regia 
lui Alexandru Mâzgăreanu. Piesa este o satiră la adresa imposturii și falsității, o 
comedie despre cât de ușor ne putem crea falși idoli. „Tartuffe are puțin din 
realitatea politică, puțin din dualitatea religiozității, puțin din slăbiciunile umane, 
puțin din instinctul carnal, puțină intrigă, puțin egoism, puțină singurătate, puțină 
confuzie, puțină născocire… și toate sunt, de fapt, despre putere. Într-un fel sau 
altul, căutăm cu toții acest sentiment periculos, fie că pentru unii înseamnă lucruri 
materiale, iar pentru alții lucruri spirituale. „Tartuffuliți” suntem cu toții, că 
recunoaștem sau nu”, se arată în descrierea piesei. 

Bulevardul Comediei este secțiunea cu spectacole de mare succes. Juriul va 
fi alcătuit din cinci membri aleși din public și va trebuie să aleagă un câștigător 
dintre: „Elefantul din cameră”, o producție a Teatrului Național Marin Sorescu, 
Craiova; „Despre olteni, cu dragoste”, o producție a Teatrului Nottara din 
București; „Comedia erorilor”, de William Shakespeare, o producție a Teatrului 
de Nord, Trupa Harag György, din Satu Mare și „Veselul humuleștean”, o 
producție a Teatrului de Revistă Ginta Latină din Chișinău, Republica Moldova. 

Premiere în Fest(in) este secțiunea unde se vor prezenta șapte noi producții 
ale Teatrului Nottara. 

Invitații speciali nu vor lipsi, care vor prezenta producții de bună calitate de 
la teatre partenere din Tulcea, Mureș, Arad, Suceava, Galați și Bulgaria. 

Pe parcursul festivalului se vor desfășura colocvii, spectacole-lectură pe 
texte adecvate temei centrale, discuții cu publicul după reprezentații, evenimente 
stradale, lansări de carte sau de teatru, expoziții de fotografie de teatru și aniversări 
ale unor personalități teatrale. 

 
Sursa: Antena 3 



 529 

208. B-critic  
din data de 21 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/actualitatea/invitatii/recomandari-de-
festival-festin-pe-bulevard-ziua-a-ix-a/ 
 

 
 

Recomandări de festival Fest(in) pe Bulevard, ziua a IX-a 

 

  Penultima zi de Fest(in) pe Bulevard aduce o întâlnire de suflet cu una 
dintre cele mai importante personalități ale teatrului internațional, discuții de 
specialitate, invitați din străinătate, spectacole de top. 

  Secțiunea Vedeta de lângă tine prilejuiește o reverență a prietenilor și a 
colaboratorilor în fața criticului și istoricului de teatru George Banu. Născut în 
1943, la Buzău, este profesor de studii teatrale la Sorbonne Nouvelle, Paris și 
eseist de reputație mondială. George Banu și-a dedicat opera critică regiei 
moderne și figurilor ei exemplare (Brook, Strehler, Grotowski etc). În 1974, se 
stabilește în Franța unde își continuă cariera universitară începută în România. În 
1981, publică volumul Costumul de teatru, precum și cartea Brecht ou le petit 
contre le grand, care va primi Premiul Criticii dramatice pentru cea mai bună 
carte de teatru a anului. George Banu va mai câștiga acest premiu în 1984 și în 
1990. Între 1990-2001, a fost directorul artistic al Academiei Experimentale a 
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Teatrelor, iar între 1994-2001 a fost președintele Asociației Internaționale a 
Criticilor. A primit de trei ori Premiul pentru cea mai bună carte de teatru în 
Franța; a obținut Premiul de excelență UNITER și Premiul Prometheu, în 2007. 
Este președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și 
Doctor Honoris Causa al mai multor universități europene. Cărțile sale au fost 
publicate de cele mai mari edituri pariziene și au fost traduse în numeroase limbi. 
Conduce revista Alternatives theatrales și colecția Le Temps du théâtre la Editura 
Actes-Sud. 

  De la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu, secțiunea Premiere în 
Fest(in) aduce un muzical de succes: Asta-i ciudat!(Păguboșii) de Eugen Rotaru 
în regia Dianei Lupescu. 

  „De ce Asta-i ciudat? Poate pentru că, mă întreb a nu știu câta oară, cât poți 
să-ți influențezi destinul?! De ce unii primesc de la viață lucruri bune, pe care însă 
nu le merită, iar alții pierd... pierd, deși n-ar trebui? Îi condamnăm când își 
stabilesc o altă ierarhie a valorilor, fiind determinați de rigorile societății să se 
comporte și să acționeze... altfel pentru a putea supraviețui. Rămân suspendați 
între două lumi. Nu sunt nici cei mai răi și nici cei mai buni. Au încă speranțe, 
visează, iubesc! Sunt vii! Și, cât ești viu, trebuie să lupți cu tine, cu soarta, cu tot 
ce-ți este potrivnic, indiferent de rezultat. Se spune că în dragoste și în război îți 
este permis să folosești orice mijloace pentru a câștiga... Iar viața ce-i dacă nu 
dragoste și luptă? Am ales să aduc pe scenă aceste personaje într-un spectacol 
care îmbină muzica și textul dramatic. Cea mai bună alegere a fost a lui Eugen 
Rotaru, care a plecat de la textul lui Miron Radu Paraschivescu, Asta-i ciudat, și 
de la muzica lui Laurențiu Profeta, pentru a ajunge la Păguboșii, așa cum se 
numea spectacolul pe atunci. Iubesc Păguboșii! Îmi dau curaj și speranță și voința 
de a merge mai departe, indiferent de răutatea, prostia, parșivenia și orgoliile celor 
ce vor să stea în drumul nostru. Încotro? Înainte! Și, cum spunea un personaj al 
lui Kundera, „înainte” poate fi în toate direcțiile... sau în orice direcție, nu vreau 
să-mi aduc aminte exact! ASTA-I CIUDAT?” – Diana Lupescu, regizor 

 

  Ultimul spectacol în competiție, la Secțiunea Criza comunicării, este 
programat de la ora 20.00, la Sala George Constantin: Hamlet ȋn sos picant de 
Aldo Nicolaj, în regia lui Alexandru Jitea. Bine-cunoscuta tragedie 
shakespeariană se mută în bucătărie... Povestea lui Hamlet este spusă din 
perspectiva bucătarilor și a servitorilor, cu o distanțare ironică față de marile 
întrebări existențiale din piesa originală. 

  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
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bilete, pe www.nottara.ro și la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 

  Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 

 

Sursa: Taetrul Nottara 
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209. B-critic  
din data de 21 Octombrie 2018 

https://www.b-critic.ro/actualitatea/invitatii/final-de-festin-pe-
bulevard-editia-a-vi-a-gala-de-premiere-si-concert-extraordinar-paula-
seling/ 

 

Final de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a – Gala de premiere și 
concert extraordinar Paula Seling 

 

  Ultima zi la Fest(in) pe Bulevard debutează la ora 11:30, când are loc 
colocviul Cum, ce și de ce (mai) simțim la teatru? Tehnologie vs emoție (concept 
și moderator: Cristina Rusiecki, critic de teatru). „Mai vizează creatorul de teatru 
emoția? Câtă răbdare mai are să o construiască? Pe ce tip de receptare mizează 
teatrul secolului XXI? Cărui organ al minții i se adresează? Dar în celelalte arte 
ce se întâmplă?”. Invitații sunt actrița Emilia Dobrin, Dieter Topp, președintele 
Fundației germane KulturForum Europa, prof. Ion Bogdan Lefter, critic literar și 
jurnalist cultural, Bogdan Budeș, regizor și traducător, și Haricleea Nicolau, 
actriță și critic de film și de teatru. 
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  De la ora 14:00, la Muzeul Literaturii Române, îl aniversăm pe domnul 
Emil Boroghină, colaborator și prieten al Teatrului Nottara, directorul fondator al 
Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare, președintele funadației 
Shakespeare, 

  La ora 18:00, publicul este invitat la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, 
la lansarea revistei Secolul 21, ediția Biblioteci (invitați: George Banu, 
Carmencita Brojboiu, Mihaela Marin). Lansarea este urmată de vernisajul 
expoziției Livada de vișini, semnată de fotografa Mihaela Marin. Expoziția 
cuprinde fotografii realizate la spectacolul Livada de vișini, montat la Maribor 
(Slovenia), în regia lui Tompa Gabor și scenografia Carmencitei Brojboiu. 
Spectacolul a fost inclus – cu o reprezentație unică – în programul Fest(in) pe 
Bulevard, ediția 2016. 

  Încheiem Festivalul în atmosferă de sărbătoare, la Gala de premiere de la 
ora 19:00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. Amfitrionul serii va fi 
Andreea Marin, Ambasador al Festivalului și spectator fidel al Teatrului Nottara. 
Cele două secțiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala de 
premiere, zece trofee. Secțiunea Bulevardul Comediei propune publicului patru 
spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleși din 
public. 

  Secțiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producții ale unor teatre și companii din țară și 
din străinătate. Juriul acestei secțiuni este format din personalități ale teatrului 
românesc: Emil Boroghină (actor și directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen Mihalache 
(critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

 

  Gala de premiere este urmată de un concert extraordinar al Paulei Seling. 
Publicul va avea prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacolcare îmbină 
melodiile cunoscutei artiste cu prelucrări din folclor. 
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  Bilete la Gala de premiere și la concertul Paulei Seling pot fi cumpărate de 
pe www.nottara.ro și de la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00. 

de: Silvia Dumitrache 
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210. AGERPRES 
din data de 18 Octombrie 2018, ora 19:50 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/18/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--195709 

 

 

Recomandări Fest(in) pe Bulevard, a opta zi 
 

 
  Weekendul la Fest(in) pe Bulevard debutează cu întâlnirile AICT, vineri, 
la ora 11:00, la CafeNott, organizate şi moderate de Oltiţa Cîntec, critic de teatru, 
preşedinte al Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru - România 
(AICT.RO). Tema discuţiei va fi Artişti, critici, spectatori - cum comunicăm? şi 
se va axa pe axa pe ideea viitorului criticii de teatru în contextul transformării 
dinamice a mediilor de comunicare. 
 
 
  De la ora 18:00, la Sala Mare a Teatrului Ţăndărică începe spectacolul Exit, 
în regia lui Schilling A�rpad Producţie a Teatrului Maghiar Csiky Gergely, 
Timişoara, Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad, Teatrului Naţional, Sombor, 
Serbia. Spectacolul încearcă să răspundă unor întrebări precum: Cum facem faţă 
unei situaţii în care suntem închişi? Ne asemănăm, cu toţii ne dorim dragoste şi 
siguranţă. Dar drumul spre aceste dorinţe poate fi foarte diferit. Cum se formează 



 536 

o comunitate? Cum se distrug relaţiile vechi, pentru a lăsa loc celor noi? Cum ne 
reformulăm scopurile? Ce facem, ce sacrificăm pentru a supravieţui? Toate aceste 
întrebări devin cu atât mai interesante în contextul relaţiilor maghiaro-române-
sârbe. Ce amintiri şi fixaţii determină aceste relaţii? Cum se suprascriu diferenţele 
culturale pe o situaţie de criză? 
 
 
  La ora 18:30, publicul este invitat la lansarea volumului Teatrul românesc 
de azi. Noi orizonturi estetice, coordonat de Oltiţa Cîntec. Volumul urmăreşte 
noile texturi teatrale rezultate din urzeli şi ţesături inedite în producţii semnate de 
creatori care sunt nu doar foarte în spiritul vremurilor, ci încearcă să îl devanseze 
prin anticipare estetică, surprinzând aşteptările publicului, fie el profan sau expert. 
 
 
  La ora 18:45, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, regizorul Tudor 
Ţărnă invită publicul la comedia Veselul humuleştean, piesă scrisă pe baza 
capodoperei lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Şi, pentru că povestirile lui 
Creangă au o ritmică specială, scenaristul a preluat-o într-un spectacol în care 
incredibilele întâmplări ale copilăriei se desfăşoară într-un continuum muzical. O 
poveste teatrală, ce reuneşte umorul hâtru al operei clasice, cu atracţia muzicii şi 
a dansului. 
 
 
  La Sala Mare a Teatrului Excesior, începând cu ora 20:00, vă invităm la un 
spectacol despre intimitate, într-o epocă în care totul pare a fi public - Priv, în 
regia şi coregrafia Izei Szostak. Spectacolul analizează felul în care tehnologia 
influenţează relaţiile, comunicarea cu ceilalţi, raportarea la propriul corp, 
gestionarea emoţiilor.în care tehnologia influenţează relaţiile, comunicarea cu 
ceilalţi, raportarea la propriul corp, gestionarea emoţiilor. 
 
 
  Tot de la ora 20:00, la Institutul Maghiar Balassi, are loc spectacolul-lectură 
În aceeaşi barcă (Zweier ohne) de Dirk Kurbjuweit, în regia Elenei Morar. 
Adaptarea aparţine Petrei Wullenweber şi traducerea lui Ciprian Marinescu. Piesa 
spune povestea de prietenie dintre Johann şi Ludwig, aflaţi pe calea spre o maximă 
relaţie de amiciţie. Trecând mult dincolo de ceea ce este considerat bun şi sănătos, 
perechea încearcă să devină gemenii ideali, conducând relaţia lor bazată pe 
parteneriatul din competiţia de două rame fără cârmaci, la armonia supremă, 
perfectă, de gândire, vorbire şi faptă. Dar relaţia lor simbolică îşi pierde echilibrul: 
Ludwig încearcă să strângă şi mai mult legăturile, dar Johann găseşte fericirea în 
iubirea pentru Vera, sora lui Ludwig. Întrucât Ludwig o urăşte, cei doi îndrăgostiţi 
ţin secretă relaţia lor. Dar secretele au felul lor de a ieşi la suprafaţă, aşa că Ludwig 
e profund rănit. Cum finala competiţiei sportive se apropie, Ludwig şi-a ales o 
ţintă mai înaltă: să păstreze prietenia lor pentru totdeauna, dar nu în viaţă, ci în 
moarte. 
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  Cea de-a opta zi de Fest(in) pe Bulevard se încheie la Sala Horia Lovinescu 
a Teatrului Nottara cu LIFT - BOYSWILLBEBOYS, producţie Studio M, Sfântu 
Gheorghe. Într-un spaţiu închis, claustrant, al birourilor în care oamenii devin 
robotizaţi, singurul loc, paradoxal, în care reuşesc să fie ei înşişi şi să comunice 
sincer, dincolo de măştile pe care şi le pun zilnic, este liftul. 
 
 
  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
bilete, pe www.nottara.ro şi la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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211. România Liberă 
din data de 18 Octombrie 2018, ora 23:38 

https://romanialibera.ro/cultura/spectacole-din-tara-si-strainatate-
colocviu-si-lansare-de-carte-in-a-saptea-zi-de-festin-pe-bule-
757281?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ult
imaora 

 

Spectacole din țară și străinătate, colocviu și lansare de carte, în a 
șaptea zi de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 

 

A șaptea zi de festival debutează cu un colocviu dedicat crizei comunicării, 
începând cu ora 11:30, la CafeNott, Teatrul Nottara, moderat de criticul de teatru 
Cristina Rusiecki. Invitații la colocviu sunt Oltița Cîntec, președinte AICT, secția 
română, Judit Simon, critic de teatru și jurnalist cultural, Elisabeta Pop, critic de 
teatru, actorul Istvan Teglas, regizorul Andrei Măjeri și prof. George Ardeleanu. 
Acesta va vorbi despre limba de lemn și criza comunicării în totalitarismul 
comunist și despre „terapiile” crizei comunicării în universurile concentraționare. 

La ora 18:00, publicul este invitat la lansarea cărții Iisușii mei de George 
Banu, Editura Nemira, „o splendidă familie de Iisuși culeși în lume, vechi sau 
recenți, îndepărtați sau apropiați, martiri crucificați sau prunci inocenți”. 
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După lansarea cărții, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la ora 18:15, 
este programat spectacolul Zbor de Olga Muhina, în regia Vazkresiei Vihrova, o 
producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria. Povestea a şase 
angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret BCH, a unei fete 
proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a participat la 
războiul din Afganistan – firul roșu al acestor destine este salvarea venită din 
dragoste.  

Tot la ora 18:00, la Teatrul Odeon, începe Comedia erorilor de William 
Shakespeare, în regia lui Bocsárdi László, o producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare (spectacolul face parte din secțiunea „Focus: 
teatrul maghiar din România”, în parteneriat cu Institutul Balassi). Comedia și 
tragedia sunt două fețe ale aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți vezi viața, 
iar dacă reușești să te detașezi puțin, îți vei da seama că micile drame nu sunt decât 
zbateri inutile. 

La Teatrul Țăndărică, Sala Mare, începând cu ora 18:00, vă invităm la o 
poveste pentru toate vârstele – Scufița roșie, scenariul și regia: Felix Alexa, după 
Charles Perrault și Frații Grimm, producție a Teatrului Țăndărică. O poveste 
clasică spusă prin mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a secolului nostru 
ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați de imaginație. 
 

La ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ne vom aminti 
despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă dezamăgirile și neîmplinirile 
și de a vedea în ziua de mâine o nouă șansă la iubire, în spectacolul Ce zile 
frumoase!, după Samuel Beckett, în regia lui Radu Olăreanu, o producție a 
Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș. 
 
 

Încheiem seara cu un spectacol de dans contemporan Room for 
Revolution (Camera revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, conceptul și 
coregrafia: Isidora Stanišić, o producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, 
un spectacol care examinează posibilitatea unei reformări interioare, morale, 
personale şi raţionale a individului influențat de ideologia narcisistă a epocii, dar 
şi a unei reformări a ordinii sociale.  

 
 

de: Silvia Dumitrache 
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212. Facebook Andreea Marin 
din data de 18 Octombrie 2018, ora 23:52 

https://www.facebook.com/AndreeaMarinOfficial/posts/23470184553
25741 
 

 
 
 
Buna dimineata! Doar doua zile ne mai despart de gala de premiere pe care am 
onoarea sa o gazduiesc la Teatrul Nottara , in seara ce incheie Festivalul 
International de Teatru #festinpebulevard . Peste 30 de spectacole cu actori si 
regizori sositi la Bucuresti din 9 tari in cele 11 zile de festival, iar duminica seara 
vom afla cine va pleca acasa cu trofeele pentru cel mai bun actor, cel mai bun 
spectacol sau cea mai buna regie. Pregatirile au intrat pe ultima suta de metri. Un 
sfarsit de saptamana minunat! P.S. Multumiri speciale Automobile Bavaria 
Group ( BMW - masina festivalului ) si sponsorilor ce sprijina fenomenul cultural 
de la Nottara, le sunt recunoscatoare tuturor si multumesc punctual celor ce au 
raspuns pozitiv apelului meu: Negro 2000 Romania , Top Line Romania , Clinica 
Medicum . #primariacapitalei 
 
 

 
 
 

de: Andreea Marin 
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213. RoNews 
din data de 18 Octombrie 2018, ora 23:39 

http://www.ronews.net/divertisment/academia-catavencu/spectacole-
din-tara-si-strainatate-colocviu-si-lansare-de-carte-in-a-saptea-zi-de-
festin-pe-bulevard-editia-a-vi-a-academia-catavencu.html 
 

 
 
 
Spectacole din țară și străinătate, colocviu și lansare de carte, în a 

șaptea zi de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a 
 
 

A șaptea zi de festival debutează cu un colocviu dedicat crizei 
comunicării, începând cu ora 11:30, la CafeNott, Teatrul Nottara, moderat 
de criticul de teatru Cristina Rusiecki. Invitații la colocviu sunt Oltița Cîntec, 
președinte AICT, secția română, Judit Simon, critic de teatru și jurnalist 
cultural, Elisabeta Pop, critic de teatru, actorul Istvan Teglas, regizorul 
Andrei Măjeri și prof. George Ardeleanu. Acesta va vorbi despre limba de 
lemn și criza comunicării în totalitarismul comunist și despre „terapiile” 
crizei comunicării în universurile concentraționare. 

La ora 18:00, publicul este invitat la lansarea cărții Iisușii mei de George 
Banu, Editura Nemira, „o splendidă familie de Iisuși culeși în lume, vechi sau 
recenți, îndepărtați sau apropiați, martiri crucificați sau prunci inocenți”. 



 542 

După lansarea cărții, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, la ora 18:15, 
este programat spectacolul Zbor de Olga Muhina, în regia Vazkresiei Vihrova, o 
producție a Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața, Bulgaria. Povestea a şase 
angajaţi care lucrează la canalul de televiziune pentru tineret BCH, a unei fete 
proaspăt venite din Orientul Îndepărtat şi a unui sergent care a participat la 
războiul din Afganistan – firul roșu al acestor destine este salvarea venită din 
dragoste.  

Tot la ora 18:00, la Teatrul Odeon, începe Comedia erorilor de William 
Shakespeare, în regia lui Bocsárdi László, o producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare (spectacolul face parte din secțiunea „Focus: 
teatrul maghiar din România”, în parteneriat cu Institutul Balassi). Comedia și 
tragedia sunt două fețe ale aceleiași monede – tu alegi cum vrei să îți vezi viața, 
iar dacă reușești să te detașezi puțin, îți vei da seama că micile drame nu sunt decât 
zbateri inutile. 

La Teatrul Țăndărică, Sala Mare, începând cu ora 18:00, vă invităm la o 
poveste pentru toate vârstele – Scufița roșie, scenariul și regia: Felix Alexa, după 
Charles Perrault și Frații Grimm, producție a Teatrului Țăndărică. O poveste 
clasică spusă prin mijloacele teatrului de animație, Scufița roșie a secolului nostru 
ne arată că nu există o limită de vârstă pentru a ne lăsa purtați de imaginație. 
 

La ora 20:30, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, ne vom aminti 
despre infinita putere a sufletului de a lăsa în urmă dezamăgirile și neîmplinirile 
și de a vedea în ziua de mâine o nouă șansă la iubire, în spectacolul Ce zile 
frumoase!, după Samuel Beckett, în regia lui Radu Olăreanu, o producție a 
Teatrului Studio, Universitatea de Arte, Târgu-Mureș. 
 
 

Încheiem seara cu un spectacol de dans contemporan Room for 
Revolution (Camera revoluţiei), dramaturgia: Igor Koruga, conceptul și 
coregrafia: Isidora Stanišić, o producție a Bitef Dance Company, Belgrad, Serbia, 
un spectacol care examinează posibilitatea unei reformări interioare, morale, 
personale şi raţionale a individului influențat de ideologia narcisistă a epocii, dar 
şi a unei reformări a ordinii sociale.  

 

  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional  de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
bilete, pe www.nottara.ro și la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 

de:Silvia Dumitrache 
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214. Ziua de Vest  
din data de 19 Octombrie 2018 

https://www.ziuadevest.ro/trei-spectacole-in-5-zile-cu-teatrul-
maghiar-timisoara-in-bucuresti-si-in-transilvania/ 
 

 
 

Trei spectacole în 5 zile cu Teatrul Maghiar Timișoara în 
București și în Transilvania 

 
 
  Spectacolul „Exit”, regizat de Schilling Árpád și coprodus cu Teatrul 
Național Sombor din Serbia și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad a fost selectat 
pentru secțiunea Criza Comunicării, focus pe teatrul maghiar din România, din 
cadrul Festivalului Internațional Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul 
Nottara București. Spectacolul se joacă în 19 octombrie de la 18.00 la Teatrul 
Țăndărică. 
 
 
 

de: Gheorghe Miron  
 

 



 544 

215. Scena9 
din data de 15 Octombrie 2018 

https://www.scena9.ro/article/scena9-recomanda-saptamana-15-21-
octombrie 
 

 

Scena9 recomandă: săptămâna 15-21 octombrie 

Un spectacol în limajul semnelor, de la Ionuț Sociu 

Visând glasuri, 16 octombrie, Teatrul Țăndărică, București ora 11.00, în cadrul 

Festin pe Bulevard 

Spectacolul Visând glasuri - pe care Nicoleta Lefter l-a făcut în primăvară la 
Teatrul pentru Copii și Tineret GONG din Sibiu (pornind de la o carte de Oliver 
Sacks) - este primul și singurul spectacol din România care se joacă în limbajul 
semnelor. E construit ca un poem vizual (cuprinde animații semnate de Paul 
Mureșan și monoloage scrise de Lavinia Braniște) și îi are ca protagoniști pe 
Raluca Șerbu și Emanuel Furdui, doi elevi în clasa a V-a ai Centrului de Educație 
Incluzivă din Sibiu. La Teatrul Gong a fost introdus anul acesta un sistem de 
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ascultare asistată, destinat spectatorilor cu deficiențe de auz și tot aici au loc 
ateliere speciale la care participă copii cu autism și sindrom Down.  
 
 
 

Sursa: Scena9.ro  
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216. Turnul Sfatului 
din data de 19 Octombrie 2018, ora 19:02 

http://www.turnulsfatului.ro/2018/10/19/proiectie-speciala-a-teatrului-
gong-pentru-copiii-cu-deficiente-de-auz-din-bucuresti/ 
 

 
 
Proiecție specială a Teatrului GONG, pentru copiii cu deficiențe 

de auz din București 

 

Emanuel și Raluca sunt doi copii cu deficiențe de auz de la Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă Nr. 2 din Sibiu. Cei doi au descoperit recent frumoasa lume 
a actoriei, întrucât au fost aleși de Nicoleta Lefter pentru a juca în primul 
spectacol din România dedicat copiilor cu deficiențe de auz, „Visând glasuri”. 
Povestea despre modul în care copilașii fără auz sau cu auz limitat visează a 
fost spusă în cadrul „FESTin pe Bulevard”, eveniment care se desfășoară zilele 
acestea în capitală.  
 

„Visând Glasuri” transmite, în mai puțin de 40 de minute, o poveste 
emoționantă – modul în care un copil cu deficiențe de auz visează. Din toți copiii 
cu această deficiență cu care Nicoleta Lefter, creatoarea acestui concept, a vorbit, 
majoritatea au spus că visează păsări, explică artista. Tocmai de aceea, Nicoleta a 
ales ca personajul central al poveștii să fie o cioară albastră. 
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La București, în cadrul FESTin pe Bulevard, spectacolul a fost pus în scenă 
la Teatrul Țăndărică, pentru câteva clase de copii cu deficiențe de auz. Povestea a 
fost foarte bine primită de prichindei. 

„Le-a plăcut mult. E o poveste frumoasă, un spectacol de teatru pe care în 
sfârșit pot să îl înțeleagă și ei cap-coadă. Mă bucur mult că au avut ocazia să 
vadă că există și spectacole create pentru ei și că și ei pot să meargă la teatru, 
chiar dacă majoritatea nu aud deloc”, spune o profesoară. 

 

  Și pentru cei doi tineri artiști recent descoperiți, Raluca și Emanuel, a fost 
o experiență de neuitat. Ba mai mult, frumoasa Raluca și-a dorit pentru scurt timp 
să devină artistă, după ce a început lucrul la „Visând glasuri” și a descoperit 
minunata lume a teatrului pentru copii. 

„Mi-am dorit chiar să îi pot lăsa mai mult singuri pe scenă, pentru că sunt 
atât de expresivi și se descurcă atât de bine”, spunea Nicoleta la finalul 
spectacolului. 
 
  Producția Teatrului „Gong” din Sibiu îi aduce pe scenă pe Raluca Maria 
Șerbu și Emanuel Furdui, elevi la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 din 
Sibiu, alături de actorii Claudia Stühler, Claudiu Urse, Nicoleta Lefter și Paul 
Bondane. Pornind de la texte semnate de Ted Hughes și Lavinia Braniște, 
universul construit de Nicoleta Lefter este unul puternic vizual și poetic. 
 

 

de: Cristina Bălău 
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217. Satu Mare Online 
din data de 18 Octombrie 2018 

https://www.satumareonline.ro/cp/4/26190/Trupa-Harag-Gyorgy-
invitata-la-Bucuresti- 
 

 
 

Trupa Harag György invitată la București 
 

După 15 ani, Trupa Harag György a Teatrului de Nord Satu Mare evoluează 
din nou în capitală, de data aceasta onorând invitația teatrului bucureștean 
Notarra, organizator al festivalului Festin pe Bulevard. 
 

În cadrul evenimentului, trupa sătmăreană evoluează pe scena Teatrului Odeon, 
joi, 18 octombrie, ora 18.00 cu spectacolul Comedia erorilor. 
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Spectacolul de mare succes în regia lui Bocsárdi László, laureat al premiilor 
UNITER și Jászai, a participat, de-a lungul stagiunilor trecute, la numeroase 
festivaluri, printre care Colocviul Teatrelor Minoritare din Gheorgheni, Festivalul 
Shakespeare din Gyula (Ungaria), respectiv Festivalul Varadium, din Oradea. Pe 
lângă participările de festival, piesa a fost jucată, de asemenea, la Teatrul Național 
din Budapesta, la Teatrul Thália (Budapesta), respectiv la Întâlnirea Teatrelor de 
peste Hotare. 

 

Echipa de realizatori: dramaturg: Benedek Zsolt, compozitor: Boros Csaba, 
costume: Kiss Zsuzsa, decor: Bartha József, laureat al premiului UNITER, light 
designer: Bányai Tamás, laureat al premiului Jászai, asistenți: Poszet Nándor, 
Fornvald Gréti și Szabó Anna, regizor tehnic: Fábry Zoltán, sufleor: Nagy Anikó. 

 
 
 

Sursa: satumareonline.ro 
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218. Observator de Timiș 
din data de 19 Octombrie 2018, ora 14:26 

http://www.observatordetimis.ro/2018/10/19/trei-festivaluri-in-
cinci-zile-teatrul-maghiar-prezinta-exit-avalansa-si-rabenthal/ 
 

 
 

Trei festivaluri în cinci zile. Teatrul Maghiar prezintă „Exit”, 
„Avalanșa” și „Rabenthal” 

 

 

Spectatorii din București și Odorheiu Secuiesc vor avea ocazia de a vedea 
trei spectacole din repertoriul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” 
Timișoara în cadrul festivalurilor de prestigiu Fest(in) pe Bulevard, IFESZT și 
Festivalul Național de Teatru. 

 

Spectacolul „Exit”, regizat de Schilling Árpád și coprodus cu Teatrul 
Național Sombor din Serbia și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad a fost selectat 
pentru secțiunea Criza Comunicării, focus pe teatrul maghiar din România, din 
cadrul Festivalului Internațional Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul 
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Nottara București. Spectacolul se joacă în 19 octombrie de la 18.00 la Teatrul 
Țăndărică. 

 

 

de: Ramona Ardelean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 552 

219. Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava 
din data de 16 Octombrie 2018 

https://www.teatrulmateivisniec.ro/ro/evenimente/in-premiera-pe-
scena-teatrului-odeon-cu-spectacolul-3-surori/ 
 

 
 

In premieră, pe scena Teatrului Odeon cu spectacolul 3 Surori! 

 
 

Marți, 16 octombrie, de la ora 19.00, teatrul sucevean joacă pentru prima 
dată la București! In premieră, pe scena Teatrului Odeon! 

 
  Spectacolul “3 Surori”, de A. Cehov, regia Catinca Draganescu, o producție 
Punctart și TMMVS participă la Fest(in) pe Bulevard, festival organizat de 
Teatrul Nottara. 

 

  „3 Surori” este un spectacol despre oameni aflați în căutarea fericirii, 
blocați în reprezentarea fericirii și niciodată fericiți. Prozorovii trăiesc în trecut, 
în viitor, dar niciodată în prezent, iar viața trece fără menajamente pe lângă ei, la 
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fel ca anotimpurile. Spectacolul are ca punct de pornire piesa de teatru Trei Surori 
de A. P. Cehov tradusă și adaptată de Raluca Rădulescu. Spectacolul are ca punct 
de pornire piesa de teatru Trei Surori de A. P. Cehov tradusă și adaptată de Raluca 
Rădulescu. Regia este semnată de Catinca Drăgănescu, scenografia și costumele 
de Andreea Simona Negrilă, coregrafia este realizată de Simona Deaconescu și 
Mariana Gavriciuc, light & video design-ul sunt creația lui Dan Băsu, iar muzica 
e interior8. Coordonatoarea proiectului este Catrinel Bejenariu, co-fondatoare 
Punctart.  

În distribuție: Cosmin Panaite, Delu Lucaci, Cristina Florea, Clara Popadiuc, 
Diana Lazăr, Sergiu Moraru, Cătălin Ștefan Mîndru, Horia Andrei Butnaru, 
Alexandru Marin, Sebastian Bădărău. 

 

 

Sursa: Teatrul Municipal “Matei Vișniec” Suceava 
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220. Blog Așa și așa 
din data de 18 Octombrie 2018, ora 09:14 

http://blog.asa-si-asa.ro/2018/10/un-altfel-de-lista.html 
 

 
 

Un altfel de listă 
 

Mamă, mamă, câte lucruri se întâmplă luna asta în oraşul nostru! Nu ştiu 

dacă sunteţi la curent şi nu, nu mă refer acum la schimbările politice, la proteste 

sau la evenimentele organizate de Primărie, ci la festivaluri. FESTin pe Bulevard, 

FNT şi Les films de Cannes. Efectiv, timp să ai, că-n rest, nu ai cum să te 

plictiseşti în perioada asta. Nu o să stau acum să vă fac liste şi sugestii, ci o să mă 

limitez la a vă spune ce am văzut eu, ce urmează să văd şi poate careva dintre voi 

mai are niscaiva recomandări. 

 

 

  O să încep cu un spectacol rusesc, un one woman show complet diferit de 

tot ceea ce am văzut până acum. E vorba de Marusya , un fel de experiment în 

care PR unei companii de dans urcă pe scenă ca să ne povestească despre dansul 

contemporan din perspectiva ei. Şi nu doar să povestească, dar să ne oblige să 

trăim alături de ea un joc al emoţiilor pure din care nu ai cum să scapi. E un 
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spectacol ironic, unde nu se ştie prea bine cine râde de cine, dar unde râsul ocupă 

mare parte din scenă. 

 

 

  Următorul pe listă este un spectacol pe care, dacă aveţi ocazia să-l vedeți, 

nu-l rataţi! Nu este un spectacol, ci o minune de spectacol făcut de Ada Milea 

după o dramatizare a Antoanetei Zaharia (cea care a jucat, printre altele, în De ce 

fierbe copilul în mămăligă) după Visătorul lui Ian McEwan. Un spectacol- 

bucurie, plin de culoare, de inteligenţă şi de umor, astfel încât tot ce mi-am dorit 

în timpul reprezentaţiei a fost să nu se termine. Spectacolul este pe afişul Teatrului 

de Tineret din Piatra Neamţ, aşa că, staţi cu ochii pe el şi vedeţi pe unde merge în 

turnee. După ce a aplaudat de au durut-o palmele, Ana a spus aproape cu obidă: 

nu-i corect ca cineva să fie aşa de talentat! Asta e Ada Milea. 

 

 

 

Sursa: blog.asa-si-asa.ro 
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221. Adevărul  
din data de 20 Octombrie 2018, ora 17:52 

https://adevarul.ro/cultura/teatru/interviu-actorul-directorul-emil-
boroghina-Stefan-iordache-fost-liderul-generatiei-noastre-
1_5bcafc90df52022f75b01b9c/index.html#tab-comentarii 
 

 
 

INTERVIU Actorul şi directorul Emil Boroghină: „Ştefan 
Iordache a fost liderul generaţiei noastre“ 

 
 
 

Emil Borghină, creatorul Festivalului Shakespeare şi unul dintre directorii 
de teatru care a avut unele dintre cele mai mari succese din istoria teatrului 
românesc cu spectacolele lui Silviu Purcătere de la Teatrul „Marin Sorescu“ din 
Craiova, vorbeşte despre copilăria sa de la Corabia şi despre amintirile cu Radu 
Beligan şi Ştefan Iordache. Artistul spune că a fost "un nebun, îndrăgostit de 
teatru, care a trăit din visurile sale" .  

 
 
Bonom, cu o căldură aparte, Emil Boroghină (78 de ani) este unul dintre 

managerii care a pus pietre de temelie solidă în teatrul românesc, prin spectacole 
antologice montate de Silviu Purcărete la Craiova. A fost director timp de 12 ani 
la Teatrul "Marin Sorescu" de la Craiova şi a creat Festivalul Shakespeare. S-a 
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dăruit scenei craiovene, mai întâi ca actor, apoi ca director, unul vizionar. Are 
amintiri de neuitat alături de actori extraordinari, Radu Beligan şi Ştefan Iordache. 
Nu ar schimba nimic din viaţa sa. Pentru că pur şi simplu, nu ar fi putut face 
altceva, nu ar fi putut avea un alt drum. „Teatrul e un microb care îţi intră în 
sânge“, consideră Emil Boroghină. O dată luat, nu mai scapi de acest „microb“, 
adică nu mai poţi trăi fără teatru. „Sunt un nebun care trăieşte din visurile sale“, 
zâmbeşte când vorbeşte despre viaţa sa actorul-manager. Zilele acestea, în timpul 
Festivalului „FestIN pe Bulevard“ de la Teatrul Nottara, a avut loc vernisajul 
expoziţiei "Retrospective" care a adus în atenţia publicului iubitor de arte vizuale 
pe marele om de teatru. Expoziţia şi-a propus o incursiune în universul lui Emil 
Boroghină, un univers dedicat teatrului. Fotografiile alese surprind roluri-cheie 
interpretate de acesta, momente din spectacole-eveniment care au adus glorie 
teatrului românesc, montate în perioada directoratului său şi jucate pe marile 
scene ale lumii, personalităţi culturale şi actori prestigioşi ai Naţionalului 
craiovean. Expoziţia, din care vă prezentăm câteva fotografii, a fost realizată cu 
sprijinul Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova.  

 
 
„Weekend Adevărul“: Ce amintiri aveţi din Corabia, oraşul în care v-

aţi născut?  
 
Da, m-am născut la Corabia, oraşul de pe malul Dunării, într-o zi de 

ianuarie. Corabia era oraş foarte frumos la acea vreme. Fusese un oraş prosper în 
perioada interbelică, era un port de la care porneau spre Serbia, Ungaria şi Austria 
şlepuri încărcate cu cereal, pentru că eram grânarul Europei la acea vreme.  

 
 
Aveaţi, aşadar, Dunărea la picioare…  
 
 
Da, era foarte aproape. Dunărea îţi creează şi o anumită psihologie, îţi dă o 

anumită sensibilitate. Apa care curge îţi transmite un anumit sentiment, o 
încărcătură poetică . Eram extrem de sensibil şi îndrăgostit de natură, am visat să 
călătoresc în toată lumea, urmăream valurile şi mersul Dunării şi îmi imaginam 
că o să ajung în diverse locuri, fiind îndrăgostit la acea vreme de două materii 
esenţiale: istoria şi geografia.  

 
Care era profesia părinţilor dumneavoastră?  
 
 
Tatăl meu era la început un simplu funcţionar şi apoi secretar al primăriei 

oraşului, iar mama casnică, precum majoritatea femeilor acelor timpuri în micile 
oraşe de provincie. Bunicul dinspre tată plecase în primul Război Mondial în 
1916, când tatăl meu avea numai doi ani, şi nu s-a mai întors. El se numără printre 
cei aproape 400 de soldaţi şi câţiva ofiţeri din Corabia care au căzut pe câmpul de 
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luptă, majoritatea în marile confruntări de la Oituz, Mărăşti şi Mărăşeşti, visând 
probabil la o Românie liberă şi întreagă. Bunicul dinspre mamă, fost ca militar, 
marinar şi participant la momentul când crucişătorul rus Potemkin s-a predat în 
urma unei revolte în 1905, autorităţilor române, în portul Constanţa, a fost în mai 
multe rânduri primar al comunei Orlea, în calitate de membru al Partidului 
Liberal. El se mândrea foarte mult cu faptul că, între altele în timpul mandatelor 
sale se construiseră biserica şi şcoala şi fusese inaugurat, prin contribuţia sa 
directă, alături de cele ale învăţătorului şi preotului satului, bunicul fostului 
ministru al învăţământului, Mircea Dumitru, unul dintre primele muzee săteşti din 
România.  

 
Ce amintiri păstraţi din copilărie?  
 
Copilăria mea a fost marcată de privaţiunile de după cel de-Al Doilea 

Război Mondial, dar şi de faptul că trăim într-un orăşel cu un specific aparte, cu 
străzi drepte şi plin de tei, încărcat de poezie, un orăşel care cunoscuse momentul 
de vârf al prosperităţii sale în perioada interbelică, când din Port plecau spre 
Apusul Europei şlepurile încărcate cu grâu sau porumb. Şcoala am făcut-o în 
oraşul natal, fiind un elev silitor şi ascultător, trăind însă în umbra fratelui meu 
mai mare, cu un an, considerat în timpul studiilor una dintre minţile strălucite ale 
liceului, împătimit de matematică, el având un eminent profesor, în vreme ce au 
am avut neşansa să am profesor de matematică un fost îndrumător de lucru 
manual. Eram în schimb pasionat de istorie şi geografie şi, în ultimii ani de şcoală, 
de desenul tehnic, motiv pentru care dascălii mei credeau că la absolvirea liceului 
voi da examen la Facultatea de Istorie sau la Institutul de Arhitectură. Nu a fost 
să fie aşa.  

 
Durerea pierderii tatălului  
 
Tatăl dumneavoastră a murit de foarte tânăr. Cum v-a marcat 

dispariţia lui?  
 
Trebuie să spun că în timpul studiilor primare tatăl meu s-a îmbolnăvit de 

plămâni, stând mai mult prin diverse sanatorii. A murit la vârsta de 41 de ani, în 
spital, exact în ziua în care fratele meu l-a anunţat că luase examenul la Facultatea 
de matematică. Eu împlinisem 15 ani şi trecusem din clasa a IX-a într-a X-a.  

 
Dincolo de durerea pierderii tatălui, despre care aproape toată lumea 

spunea că fusese cel mai bun, competent şi serviabil dintre toţi cei din conducerea 
administraţiei oraşului şi apoi a raionului Corabia, în clasa a X-a fiind, am 
traversat o parte dintre cele mai grele momente ale vieţii mele, trăind undeva la 
limita sărăciei, micile noaste pensii de urmaş fiindu-ne acordate la peste o 
jumătate de an de la decesul tatălui.  

 
Cum v-a venit ideea să daţi la Facultatea de Teatru?  
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După absolvirea şcolii am plecat pentru un scurt timp la Sibiu, locuind la o 

rudă a tatălui meu, muncind ca angajat temporar la un depozit de materiale 
metalo-chimice. Aş fi dorit ca după un an de la absolvire să încerc să dau examen 
la facultate, oscilând între Istorie şi Arhitectură. Revenind în Corabia, unul dintre 
foştii mei colegi de clasă, cel mai arătos dintre noi, mi-a schimbat gândurile, 
convingându-mă să dăm împreună examen la Institutul de Teatru, lucru la care nu 
mă gândisem până atunci niciodată. Îndemnul lui nu venea pe un teren gol.  

 
Mai mult ca sigur că aţi auzit teatru radiofonic în perioada copilăriei.  

Cum v-a prins acest „microb“ al teatrului mai de 
demult?                                           

 
 Da, înainte cu doi-trei ani, într-una din seri, în timp ce învăţam pentru a 

doua zi, puţin obosit, m-am oprit şi, neavând altceva de făcut, am ascultat la 
difuzor o transmisie de „Teatru la microfon“. Atât de tare m-a prins, încât am 
rămas cu urechea nedeslipită de aparat până la sfârşitul emisiunii, când au anunţat 
titlul piesei şi distribuţia. Nu pot să descriu starea, sentimentele pe care le 
încercam atunci. Trăiam parcă un vis frumos, din care nu aş fi vrut să mă trezesc. 
Piesa era „Steaua fără nume“, iar interpetul rolului principal era marele actor Radu 
Beligan.Din acea seară am început să ascult aproape toate emisiunile de teatru, 
nepierzând nici una în care interpret era domnul Radu Beligan. După prima 
emisiune am mers la biblioteca orăşenească şi am împrumutat volumul de teatru 
al lui Mihail Sebastian, învăţând aproape în totalitate rolul profesorului Miroiu şi 
reproducându-l cu accentele lui Radu Beligan.  

 
Şcoală postliceală de vânzător 
 
Cum a fost examenul la Institutul de Teatru? Vă mai amintiţi ce probe 

aţi dat?     
 
Atunci când am dat pentru prima dată examen la Institutul de Teatru, în 

repertoriul meu figura şi „Balada chiraşului grăbit“ a lui George Topârceanu, unde 
îl imitam pe maestrul Radu Beligan, lucru total greşit. Am luat însă pentru 
celelalte poezii o notă destul de mare la prima probă, dar am fost eliminat la cea 
de a doua, de ritm şi auz muzical, neştiind în nici un fel să dansez.  

 
Nu aţi renunţat. Ce aţi făcut până aţi încercat din nou la teatru?  
 
Devenind conştient că examenul de admitere la Institutul de Teatru era la 

acea vreme unul extrem de greu şi că cerea, în cele mai multe cazuri, o pregătire 
specială, am dat examen la o şcoală post-liceală de vânzători, rămânând în 
Bucureşti, urmând cursurile duminicale de pregătire organizate de Institut, 
vizionând o mulţime de spectacole, majoritatea în a doua lor parte, după 
închiderea magazinului Bucureşti, la care făceam practica. Atunci am cunoscut o 
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întreagă pleiadă de actori bucureşteni, mai ales pe cei de la Naţional, apropiindu-
mă de mulţi dintre aceştia, o emoţie puternică trăind atunci când m-am apropiat 
de idolul meu, maestrul Radu Beligan, pe care l-am divinizat întreaga viaţă şi care 
mi-a devenit foarte apropiat. În toamna anului 1959 deveneam student al 
Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică, grupa C, clasa profesorului Dinu 
Negreanu.  

 
Aţi avut colegi celebri...  
 
În toamna anului 1959 deveneam student al Institutului de Artă Teatrală şi 

Cinematografică, grupa C, clasa profesorului Dinu Negreanu, fiind coleg de grupă 
cu Ştefan Iordache, Sandu Siminică, Valeriu Dogaru, Constantin Duicu, Mihai 
Epure, Adina Athanasiu, Aurora Csulic-Simionică, Lucia Burkovski, Silvia Popa 
şi de un cu Jeni Dragomirescu, Irina Petrescu, Cornel Coman, Leni Pinţea, 
Dionisie Vitcu, Valentin Uriţescu, Grigore Gonţa, Alexandrina Halic, Georgeta 
Loch, Sanda Ţăranu şi alţii mai mult sau mai puţin cunoscuţi în întreaga ţară.  

 
Anii studenţiei au fost pentru mine, alături de cei din perioada directoratului 

Teatrului Naţional din Craiova, cei mai frumoşi din viaţă. Am fost un fel de 
responsabil de grupă, cel care se îngrijea de repertoriul clasei, care citea piese şi 
le propunea profesorului şi colegilor, rezervând fiecăruia un rol principal sau chiar 
unul de mare întindere.  

 
„Eram în facultate o familie, eram ca fraţii“  
 
V-aţi apropiat de Ştefan Iordache...  
 
Aşa s-a întâmplat în ultimul an când am propus Profesorului Negreanu 

„Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită“ de Bertold Brecht, sugerându-i că 
Ştefan Iordache va fi interpretul ideal pentru rolul titular. Piesa aleasă de mine i-
a creat posibilitatea lui Ştefan să se afirme, asemenea lui Gheorghe Dinică cu doi 
ani înainte, încă de la absolvire, ca una dintre cele mai mari speranţe ale teatrului 
românesc. Jucam alături de el, în„ Givola-Goebbels“, dar examenul de absolvire 
mi l-am susţinut cu Iago din „Othello“, avându-l drept excepţional partener în 
Othello pe Sandu Simionică.  

 
Cum era Ştefan Iordache?  
 
La vremea la care am intrat nu era lider, a devenit după aceea. S-a impus în 

momentul în care a jucat în spectacolul „Ascensiunea a lui Arturo Ui nu poate fi 
oprită“, o piesă pe care eu am ales-o, făcând la clasă şi oficiile de secretar literar. 
L-a jucat pe Arturo, pe Hitler, şi atunci el s-a afirmat ca liderul generaţiei noastre 
şi unul dintre cei care au fost recunoscuţi ca actori încă de la absolvirea Institutului 
de Teatru.  
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Aţi devenit prieteni? Existau invidii între colegi?  
 
Eram în facultate o familie, eram ca fraţii. Stăteam până spre dimineaţă să 

repetăm diverse fragmente din spectacole sau exerciţii de comportare scenică, nu 
exista. Nu mi-am invidiat niciodată colegii care au avut o ascensiune mult mai 
rapidă decât a mea.  

 
Aţi rămas prieteni?  
 
Am rămas foarte buni prieteni.  Ştefan era mai timid decât ceilalţi, un mare 

actor foarte rezervat la început. În timp ce noi ceilalţi voiam să dovedim cât de 
înzestraţi suntem, Ştefan s-a urcat pe scenă după vreo trei luni, niciodată nu se 
oferea să încerce ceva din ceea ce se propunea.  

 
În schimb, după ce ne-am apropiat, în fiecare zi de marţi ne invita în Rahova 

la familia lui. Familia lui era modestă, tatăl era un croitor de mare clasă, venise la 
sfârşitul anilor ‘30 şi învăţase meserie de la meşteri renumiţi. Eram invitaţi la el 
acasă şi părinţii lui  pregăteau o masă specială pentru noi, membrii clasei. Treaba 
asta s-a repetat o perioadă destul de lungă. Erau frumoase aceste întâlniri.  

 
Povestiţi-mi şi despre ceilalţi colegi ai dumneavoastră.  
 
Fiind bursier al Sfatului Popular Regional Oltenia, aveam dreptul şi 

obligaţia de a deveni actor al teatrului reprezentativ al acestei regiuni, aşa că, 
începând din anul 1963 am devenit component al minunatului colectiv al 
Teatrului Naţional Craiova. Membrii promoţiei de aur, veniţi la Craiova în 1956 
împreună cu dascălul lor, regizorul Vlad Mugur, plecaseră cu toţii la Bucureşti cu 
trei-patru ani mai înainte, dar lăsaseră în urma lor gustul performanţei şi spiritul 
de echipă.  

 
Am fost întâmpinaţi de cei mai vârstnici cu dragoste, căldură şi înţelegere. 

A juca alături de Ovidiu Rocoş, Manu şi Madelaine Nedeianu, Ilie Cernea sau 
Margot Boteanu-Păcuraru, a te afla în scenă împreună cu Vasile Cosma, Ion 
Pavlescu sau Constantin Sasu, reprezentau pentru noi, cei foarte tineri, adevărate 
privilegii.  

 
În câţiva ani, aici, la Craiova, s-a constituit unul dintre cele mai puternice 

şi valoroase colective de actori tineri din ţară, din care încerc să vi-i numesc pe 
câţiva: Petre Gheorghiu-Dolj, Ilie Gheorghe, Tudor Gheorghe, Valer Dellakeza, 
Valeriu Dogaru, Leni Pinţea-Homeag, Georgeta Luchian.    

 
Am jucat alături de aceştia în spectacole importante, roluri potrivite vârstei 

şi datelor mele, unele dintre ele, precum Rică Venturiano din „O noapte 
furtunoasă“, Doctorul Rank din „Nora“, Leonidik din  „Bietul meu Marat“, Ion 
Bocioacă din „Interesul general“, Lope din „Ţărăncuţa din Gettafe“ sau bufonul 
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L’Angely din „Marion Delorme”, oferindu-mi reale satisfacţii. Am cochetat şi cu 
regia de teatru, montând împreună cu colegii mei câteva spectacole, urmând chiar 
un curs post-universitar de regie, pe care l-am absolvit în 1986, dându-mi 
examenul de licenţă cu „Jocul de-a vacanţa“ a lui Mihail Sebastian, obţinând nota 
maximă.  

 
Aţi fost şi regizor de spectacole.  
 
Ca regizor „cu diplomă“ nu am mai pus însă în scenă nici un spectacol, 

întrucât în februarie 1988, am fost investit, spre surprinderea şi disperarea mea, 
cu responsabilitatea de director al Teatrului Naţional din Craiova.  

 
Stăpânit de teama de a nu mă face de râs în perioada scurtă (speram eu) 

cât voi sta pe fotoliul ocupat înaintea mea de câţiva străluciţi directori, mi-am 
impus ca pe timpul îndeplinirii funcţiei să nu mai joc în nici un spectacol şi să nu 
mai pun nici o piesă în scenă, pentru a-mi putea consacra întregul timp acestei 
îndatoriri. A fost o decizie grea şi dureroasă, întrucât am iubit enorm profesia, 
hai să spun „misiunea“ de actor.  

 
Cum a scris istorie alături de Silviu Purcărete la Craiova  
 
Chiar de la începutul directoratului dumneavoastră, la Craiova, s-au 

pus în scenă o pleiadă de spectacole care au scris istorie în teatrul românesc. 
Cum aţi reuşit să adunaţi asemenea energii creatoare la Craiova?  

 
Dar, lăsând modestia la o parte, această renunţare mi-a oferit în timp, în 

compensaţie, un statut special, acela de „om de teatru“ apreciat la nivel naţional 
şi chiar internaţional. În prima parte a directoratului meu, din februarie 1988 şi 
până în decembrie 1989, la Craiova s-au realizat trei dintre cele mai importante 
spectacole ale teatrului românesc de atunci, „Mobilă şi durere“ în regia lui Cristian 
Hadjiculea, „Unchiul Vanea“, realizat de Mircea Cornişteanu şi „Piticul din 
grădina de vară“, extraordinarul spectacol al lui Silviu Purcărete, începutul 
colaborării noastre cu marele regizor. Personal alătur acestora şi „Arca bunei 
speranţe“, unul din ultimele spectacole ale lui Aureliu Manea, a cărei premieră a 
avut loc în chiar ziua în care Ion D. Sîrbu, fost secretar literar al Naţionalului 
craiovean, trecea în lumea de dincolo.  

 
Povestiţi-ne despre etapa esenţială, alături de Silviu Purcărete, care a 

dus Teatrul Naţional din Craiova în atenţia întregii lumi teatrale 
internaţionale.        

 
Cea mai frumoasă perioadă din istoria Teatrului Naţional Craiova şi 

probabil una dintre cele mai fructuoase ale teatrului românesc, este fără îndoială 
cea de după decembrie ’89 şi până în anul 2000, când Silviu Purcărete, realizează 
cu un colectiv reîmprospătat şi reîntinerit, marile sale spectacole care l-au făcut 
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cunoscut şi l-au impus în întreaga lume şi când Teatrul Naţional din Craiova, era 
catalogat drept principalul ambasador al culturii româneşti în lume, o parte dintre 
comentatori, definindu-l drept „Vasul Amiral al teatrului românesc”.  

 
În ultimul deceniu al decolului trecut, Silviu Purcărete a pus în scenă la 

Craiova „Ubu Rex cu scene din Macbeth“, „Titus Andronicus“, „Phaedra“, 
„Danaidele“ şi „Orestia“, invitate la mari festivaluri internaţionale de pe toate 
continentele: la Festivalul Edinburgh ’91, unde „Ubu Rex“ a obţinut cea mai 
importantă distincţie acordată până acum vreunui teatru din România, „Premiul 
Criticii“, atribuit, după cum se menţionează în motivaţie, „de cei peste 100 de 
jurnalişti din Marea Britanie şi din străinătate acreditaţi oficial la Festivalul de la 
Edinburgh, „Titus Andronicus“ prezentat  în premieră la „The Globe” din Tokyo, 
„Phaedra”, a cărei premieră are loc la Viena, la „Wiener Festwochen“, la 
Melbourne, la Israel Festival de la Jerusalem, la Festivalul de Teatru al Americilor 
de la Montreal, unde spectacolului „Titus Andronicus“ i se decernează „Premiul 
Criticii“, celelalte spectacole nominalizate fiind, aşa cum este înscris pe Diplomă, 
„Atrizii”, regizat de Ariane Mnouchkine şi „Doctor Faustus“, realizat de Robert 
Wilson, la Festivalul „Theater der Welt“ de la Munchen, la „Holland Festival“ de 
la Amsterdam, la Festivalul Artelor scenice de la Sao Paolo unde Teatrul Naţional 
Craiova primeşte pentru „Titus Andronicus” şi „Phaedra” Premiul Academiei 
Braziliene de Artă, Cultură şi Istorie şi nu în ultimul rând la Festivalul de la 
Avignon, unde în 1995 se înregistrează, odată cu prezentarea spectacolelor „Ubu 
Rex cu scene din Macbeth“ şi „Titus Andronicus“, prima prezenţă a unui teatru 
din România ca invitat oficial în acest mare Festival al planetei, iar în 1996, la 50 
de ani de la fondarea sa, Festival d’Avignon îşi marchează Jubileul cu spectacolul 
„Danaidele“ al lui Silviu Purcărete, coproducţie internaţională realizată la Craiova 
de patru mari festivaluri europene, alături de Teatrul Naţional Craiova, itinerat în 
mai multe ţări europene şi prezentat apoi şi la celebrul Lincoln Center din New 
York.  

 
Am enumerat doar câteva dintre festivalurile internaţionale la care Teatrul 

Naţional din Craiova a fost invitat, în principal cu marile spectacole ale lui Silviu 
Purcărete.  

 
Nu putem însă trece cu vederea nici succesul înregistrat de spectacolul 

„Îngrijitorul” de Harold Pinter, în regia Danielei Peleanu la Watermans Center 
din Londra sau la Festivalul Internaţional de Teatru Experimental de la Cairo, 
succes repetat în capitala Egiptului cu spectacolul „Matca” al aceleiaşi regizoare, 
ca şi prezentarea spectacolului „Iona”, realizat de actorul Ilie Gheorghe la 
Singapore sau la Festivalul Convenţiei Europene de la Stockholm.  

 
Momente extrem de importante rămân prezentarea spectacolului „Phaedra” 

la Festivalul Naţiunilor de la Seoul din 1997 ca şi turneele întreprinse în acelaşi 
an în Marea Britanie, Irlanda şi Irlanda de Nord cu „Titus Andronicus” şi 
„Phaedra”, în urma cărora apărea în revista britanică „The Stage”, un comentariu 
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absolut uluitor care suna cam aşa: „Te întrebi uneori dacă această companie a 
Teatrului Naţional Craiova nu este cea mai bine alcătuită de la Berliner Ensemble 
al lui Brecht sau poate de la Royal Shakespeare Company al lui Peter Brook”.  

 
Ce putea fi mai frumos, mai înălţător pentru teatrul românesc decât ca un 

colectiv artistic din România să fie comparat cu cele ale celor două mari teatre 
europene, aflate în momentele lor de vârf ?  

 
Nu pot încheia acest succint capitol, fără a aminti de marele succes 

înregistrat de „Orestia” lui Silviu Purcărete la Festivalul organizat de Royal 
Shakespeare Company în 1998 la Barbican Center, din Londra, când spectacolul 
a ocupat, asemenea spectacolului „Phaedra” în 1995, prima poziţie în topul celor 
mai bune spectacole prezentate în Marea Britanie, în perioada respectivă. 

 
 Doresc să amintesc, de asemenea, de minunatele colaborări cu 

excepţionalul regizor-pedagog Vlad Mugur la spectacolele „Slugă la doi stăpâni” 
şi „Aşa este (Dacă vi se pare)”, cu Tompa Gabor la acel fascinant „Hamlet” şi cu 
Mihai Măniuţiu la „Timon din Atena”, poate cel mai radical dintre spectacolele 
sale.  

 
Nu a regretat Bucureştiul      
                                        
Aţi fost membru al Partidului Comunist?  
 
Am fost din 1968. Şi al UTC-ului am fost, era dificil să spui nu. Dar în 

momentul în care a fost invazia în Cehoslovacia şi România a fost deoparte, nu a 
intrat în acest moment tragic al istoriei, atunci foarte mulţi inşi am fost prinşi de 
acel entuziasm şi am acceptat bineînţeles să fiu membru.  

 
Au încercat cei de la Securitate să vă racoleze? V-au făcut dosar?  
 
Nu, pe mine. Fiind membru de partid, am impresia că exista o regulă scrisă 

sau nescrisă că o racolare nu se putea face decât cu acordul Primului Secretar al 
Comitetului Judeţean de Partid.   În momentul în care am devenit membru al 
Sentaului UNITER, au întrebat de la UNITER pentru fiecare dintre membri, dacă 
au colaborat într-un fel cu Securitatea, şi, bineînţeles, în cazul meu, ca venit un 
răspuns negativ.  

 
Aţi avut sentimentul de actor provincial, v-a tentat Capitala?  
 
Nu, pentru că iubeam acest teatru. Mărturisesc că fiind foarte legat de 

maestrul Radu Beligan a existat un moment în care domnia sa a vrut să mă invite 
la Teatrul Naţional din Bucureşti pentru a mă ocupa de Sala Atelier. Chiar a 
discutat cu şefii mei de la Craiova,  era frumos ceea ce îmi oferea maestrul 
Beligan, sala Atelier - unde să fac nişte spectacole pe care eu le visam de foarte 
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mult timp pe marile teme universale,  despre căutătorii de adevăr, despre cuplurile 
marilor iubiri, despre marile prietenii,  despre spectacole tematice de cultură. A 
venit direcţia teatrului, am refuzat pentru traversam o perioadă grea, mama mea 
murise de trei săptămâni.  

 
Povestiţi-mi despre familia dumneavoastră.  
 
M-am căsătorit în Craiova în 1965, iar la primărie am mers pe 7 ianuarie 

1966. Am un băiat care a terminat Medicina. Soţia mea avea 18 ani şi jumătate, 
era studentă la Automatică, a întrerupt facultatea, când ne-am căsătorit. După 
aceea, ea a făcut Ştiinţele Economice şi a lucrat la Biblioteca Judeţeană. Fiul meu 
acum lucrează la o societate farmaceutică, ocupându-se de cercetarea medicală. 
Am trei nepoţi: Nichita, cel mare care are 18 ani şi jumătate, şi alţi doi mai 
mici,  Luca şi  Louis, unul are şase ani şi celălalt are trei ani şi jumătate.  

 
Vă moşteneşte vreunul dintre nepoţi talentul?  
 
Nu cred. Lucrez foarte mult în acest climat al teatrului, ştiu cât de greu este 

pentru un absolvent în momentul de faţă, având în vedere numărul uriaş de oameni 
care termină facultăţi de teatru.  

 
Aveţi regrete?  
 
Unicul meu regret e că nu am reuşit să mă realizez, poate, ca actor. Însă 

probabil acesta a fost destinul meu, drumul meu: să fiu om de teatru, să fiu 
directorul teatrului, să mă pun în slujba celorlalţi, să fiu directorul festivalului. 
Înseamnă enorm să creezi o astfel de manifestare. 

 
 Cât aţi sacrificat din viaţa personală pentru partea profesională?  
 
Toată viaţa. Din acel moment în care am fost învestit director al teatrului 

nu am trăit decât pentru Teatrul Naţional Craiova. Mi-am neglijat familia, 
bineînţeles, că nu s-a ajuns la momente dramatice în familie.  

 
Din fericire, am fost înţeles şi de soţia mea, şi de fiul meu. Şi-au dat seama 

că sunt un nebun care trăieşte din visuri.  
 

De ce aţi hotărât, după 12 ani, să renunţaţi la directoratul Teatrului Marin 
Sorescu din Craiova?                   

 
Sărbătorirea celor 150 de ani de existenţă ai Teatrului Naţional din Craiova 

din anul 2000 a însemnat şi ultimul eveniment major din activitatea mea de 
director al acestei prestigioase instituţii culturale româneşti, care în perioada 
1991-2000 reuşise performanţa de a realiza 96 de prezenţe la festivaluri de pe 
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toate continentele, obţinând 12 premii internaţionale, unele dintre acestea de cea 
mai mare strălucire, şi peste 100 de premii naţionale.  

 
Luasem decizia de a mă retrage de la conducerea Naţionalului craiovean 

încă din 1998, cu convingerea unei misiuni împlinite, dar câţiva dintre colegii mei, 
care s-au pensionat odată cu mine, m-au convins să rămân până la marea 
sărbătorire.     

 
Istoria Festivalului Shakespeare                      
 
Festivalul Internaţional Shakespeare, fondat de dumneavoastră în 

anul 1994, are deja o istorie de succes.   
 
este cealaltă mare „poveste de iubire”. A vorbi acum în extenso despre el, 

ne-ar lua mult prea mult spaţiu.  
 
Aşa că mă voi rezuma spunând că el a fost creat cu gândul de a avea în 

România o manifestare festivalieră de importanţă, asemănătoare celor la care 
Teatrul Naţional Craiova era invitat să participe în anii ’90, de a oferi Craiovei şi 
oamenilor ei posibilitatea de a-şi lega numele de existenţa unui eveniment cultural 
care putea să facă oraşul cât mai cunoscut în Europa şi în lume.  

 
Ne-am propus încă de la început să încercăm să aducem în România 

spectacole ale celor mai importanţi creatori din teatrul mondial, realizat la teatre 
de recunoscut prestigiu internaţional.  

 
Asfel oamenii de teatru din ţară şi din străinătate prezenţi la Festival şi 

spectatorii obişnuiţi, au avut uriaşa şansă de-a lungul celor 11 ediţii de până 
acum să urmărească spectacole, unele dintre cele mai mari, realizate de nume de 
rezonanţă ale regiei mondiale precum Peter Brook, Yukio Ninagawa, Eugenio 
Barba, Robert Wilson, Lev Dodin, Elizabeth Le Compte, Declan Donnellan, 
Eimuntas Nekrosius, Silviu Purcărete, Rimas Tuminas, Thomas Ostermeier, Luk 
Perceval, Oskaras Korsunovas, Yuri Butusov, Lee Yun Taek, Romeo Castellucci, 
Krszystof Warlikovski, Robert Lepage şi mulţi alţii.  

 
Dincolo de marile spectacole, de o importanţă excepţională au fost şi au 

rămas Sesiuniule de comunicări, organizate în colaborare cu Asociaţia 
Internaţională a Criticilor de Teatru şi Asociaţia Europeană de Cercetare 
Shakespeare, la care au participat nenumăraţi critici de teatru şi shakespeareologi 
de faimă mondială, dar şi Atelierele internaţionale studenţeşti de teatrologie, 
actorie, regie şi scenografie.  

 
Dar despre Festivalul Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul 

Naţional „Marin Sorescu” şi Fundaţia Shakespeare la Craiova şi pentru o 
perioadă, de ARCUB la Bucureşti, şi apoi de Teatrul Nottara, sper ca eu şi mai 
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tinerii mei colegi Ilarian Ştefănescu şi Vlad Drăgulescu, directorii Festivalului, să 
avem posibilitatea să mai vorbim şi cu un alt prilej. Trebuie să vă mai spun că în 
tinereţea mea am visat să contribui la fondarea unui Teatru de Poezie în România, 
alcătuind în acest sens nenumărate scenarii, o parte dintre acestea având acum 
posibilitatea să le prezint iubitorilor de teatru şi de poezie din ţară dar şi din 
străinătate, majoritatea turneelor de peste hotare fiind organizate cu sprijinul 
Institutului Cultural Român.  

 
V-aţi întors la actorie printr-o serie de recitaluri cu care colindaţi 

întreaga lume...  
 
Am avut şansa de a mă deplasa cu recitalurile „Recitindu-l pe 

Shakespeare…”, „Recitindu-l pe Eminescu…”, „Cântarea cântărilor şi „Sonete”, 
„Ovidiu - Tristele şi Ponticele”, sau cele două dedicate Centenarului Marii Uniri, 
„Treptele Unirii” şi „Sunt suflet în sufletul neamului meu – Limba română este 
patria mea”, la Roma şi Veneţia, la Atena, Istambul, Budapesta şi Praga, la Berlin, 
New York, New Jersey, Montreal, Quebec, Ottawa şi Toronto, la Erevan, Gdansk 
şi Gyula, la Sulmona, Recanatti si Corint, la Beijing, Paris, Bruxelles, Haga, 
Viena şi Chişinău, la Stockholm, fiind în aşteptarea deplasărilor de la Ierusalim, 
Cernăuţi, Bălţi şi Cahul.  

 
Şi, având în pregătire un spectacol special dedicat perioadei în care 

România va deţine Preşedinţia Consiliului Europei, acestor deplasări le-ar putea 
urma, cu sprijinul Ministerului de Externe şi al Institutului Cultural Român, altele. 
Sper încă să trăiesc ziua când „Teatrul Poesis”, la instituţionalizarea căruia să îmi 
aduc şi eu un modest aport, să devină o realitate.  

 
De la actorie la management  
 
Director fondator al Festivalului Internaţional Shakespeare  
 
Preşedinte al Fundaţiei „William Shakespeare” Craiova  
 
Vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare  
 
Societar de Onoare al Teatrului Naţional Craiova  
 
Membru al Senatului UNITER  
 
Născut în 23 ianuarie 1940, în oraşul Corabia, judeţul Olt.  
 
Absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti 

Facultatea de Teatru, Secţia Actoria, promoţia 1963.  
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Absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti 
Facultatea de Regie, curs postuniversitar, promoţia 1985.  

 
Actor al Teatrului Naţional Craiova între 1963 şi 1988.  
 
Director al Teatrului Naţional Craiova între 1988 şi 2000, perioadă în care 

Naţionalul craiovean devine unul dintre cele mai apreciate teatre din Europa 
Centrală şi de Răsărit, izbutind în decurs de 10 ani un număr record de participări 
la mari festivaluri internaţionale, de pe toate continentele lumii, 97, printre care 
festivalurile de la Edinburgh, Avignon, Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, 
New York, Montreal, Sao Paolo, Cairo, Paris, Londra, Belfast, Dublin, Glasgow, 
Lisabona, Barcelona, Amsterdam, Bruxelles, Luxemburg, Munchen, Viena, 
Roma, Atena, Istambul, Jerusalem, Stockholm, Copenhaga, Bergen, Gdansk şi 
altele.  

 
În această perioadă Teatrul Naţional Craiova este distins cu 12 premii 

internaţionale şi peste 100 de premii naţionale de creaţie.  
 
În 1994 fondează Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-

a ediţie, considerat unul dintre cele mai importante festivaluri Shakespeare din 
lume, desfăşurat la Craiova, iar din anul 2006 la Craiova şi în Bucureşti.  

 
În semn de recunoaştere a realizărilor excepţionale ale Teatrului Naţional 

Craiova şi Festivalului Internaţional Shakespeare, Emil Boroghină este distins cu 
peste 25 de premii, între care    

 
Premiul pentru directorat, acordat de Uniunea Teatrală din România (1991) 
 
Premiul pentru cel mai bun director al anului, acordat de Secţia română a 

Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru (1993)  
 
Premiul pentru cea mai importantă personalitate a teatrului românesc, 

acordat de Fundaţia pentru Teatru şi Film (1995)  
 
Premiul pentru cel mai bun manager de teatru, acordat de British Council 

şi Uniunea Teatrală din România (1997)  
 
Premiul de excelenţă, acordat de secţia română a A.I,C.T. (2000)  
 
Premiul Naţional „Marin Sorescu”, acordat de Academia Română (2002)  
 
Premiul de Excelenţă acordat de Uniunea Teatrală din România pentru 

ediţia din anul 2006 a Festivalului Shakespeare  
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Premiul de excelenţă acordat de Asociaţia Internaţională a Criticilor de 
Teatru (2008)  

 
Premiul pentru Teatru al „Galei Superlativele VIP”, pentru Festivalul 

Shakespeare din anul 2010  
 
Premiul pentru Teatru al Galei Radio România Cultural, pentru Festivalul 

Shakespeare 2010  
 
Premiul pentru întreaga activitate în sprijinul şi promovarea relaţiilor 

culturale româno-britanice acordat de British Council la Gala Premiilor UNITER 
pentru anul 2011  

 
Decorat cu Ordinul „Serviciu credincios” în grad de Cavaler, de către 

Preşedintele României  
 
Cetăţean de Onoare al Municipiului Craiova (1999) şi oraşului Corabia 

(2006)  
 
22 Martie 2017 – Titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzica, 

Teatru si Arte Plastice de la Chisina  
 
26 aprilie 2018 – Titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii din 

Craiova. 

 
 

de: Simona Chițan  
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222. România Liberă 
din data de 19 Octombrie 2018, ora 00:13 

https://romanialibera.ro/cultura/recomandari-festin-pe-bulevard-a-
opta-zi-757285 
 

 
 

Recomandări Fest(in) pe Bulevard, a opta zi 

 
Weekendul la Fest(in) pe Bulevard debutează cu întâlnirile AICT, vineri, 

la ora 11:00, la CafeNott, organizate și moderate de Oltița Cîntec, critic de teatru, 
președinte al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru – România 
(AICT.RO). Tema discuției va fi Artiști, critici, spectatori – cum comunicăm? și 
se va axa pe axa pe ideea viitorului criticii de teatru în contextul transformării 
dinamice a mediilor de comunicare. 

De la ora 18:00, la Sala Mare a Teatrului Țăndărică începe spectacolul Exit, 
în regia lui Schilling Árpád Producție a Teatrului Maghiar Csiky Gergely, 
Timișoara, Teatrului Clasic Ioan Slavici, Arad, Teatrului Național, Sombor, 
Serbia. Spectacolul încearcă să răspundă unor întrebări precum: Cum facem față 
unei situații în care suntem închiși? Ne asemănăm, cu toții ne dorim dragoste și 
siguranță. Dar drumul spre aceste dorințe poate fi foarte diferit. Cum se formează 
o comunitate? Cum se distrug relațiile vechi, pentru a lăsa loc celor noi? Cum ne 
reformulăm scopurile? Ce facem, ce sacrificăm pentru a supraviețui? Toate aceste 
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întrebări devin cu atât mai interesante în contextul relațiilor maghiaro-române-
sârbe. Ce amintiri și fixații determină aceste relații? Cum se suprascriu diferențele 
culturale pe o situație de criză? 

La ora 18:30, publicul este invitat la lansarea volumului Teatrul românesc 
de azi. Noi orizonturi estetice, coordonat de Oltița Cîntec. Volumul urmărește 
noile texturi teatrale rezultate din urzeli și țesături inedite în producții semnate de 
creatori care sunt nu doar foarte în spiritul vremurilor, ci încearcă să îl devanseze 
prin anticipare estetică, surprinzând așteptările publicului, fie el profan sau expert. 

La ora 18:45, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, regizorul Tudor 
Ţǎrnǎ invită publicul la comedia Veselul humuleştean, piesă scrisă pe baza 
capodoperei lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Şi, pentru cǎ povestirile lui 
Creangǎ au o ritmicǎ specialǎ, scenaristul a preluat-o într-un spectacol în care 
incredibilele întâmplǎri ale copilǎriei se desfǎşoarǎ într-un continuum muzical. O 
poveste teatralǎ, ce reuneşte umorul hâtru al operei clasice, cu atracţia muzicii şi 
a dansului. 

La Sala Mare a Teatrului Excesior, începând cu ora 20:00, vă invităm la un 
spectacol despre intimitate, într-o epocă în care totul pare a fi public – Priv, în 
regia și coregrafia Izei Szostak. Spectacolul analizează felul în care tehnologia 
influențează relațiile, comunicarea cu ceilalți, raportarea la propriul corp, 
gestionarea emoțiilor.în care tehnologia influențează relațiile, comunicarea cu 
ceilalți, raportarea la propriul corp, gestionarea emoțiilor. 

Tot de la ora 20:00, la Institutul Maghiar Balassi, are loc spectacolul-
lectură În aceeași barcă (Zweier ohne) de Dirk Kurbjuweit, în regia Elenei 
Morar. Adaptarea aparține Petrei Wüllenweber și traducerea lui Ciprian 
Marinescu. Piesa spune povestea de prietenie dintre Johann şi Ludwig, aflaţi pe 
calea spre o maximă relaţie de amiciţie. Trecând mult dincolo de ceea ce este 
considerat bun  şi sănătos, perechea încearcă să devină gemenii ideali, conducând 
relaţia lor bazată pe parteneriatul din competiţia de două rame fără cârmaci, la 
armonia supremă, perfectă, de gândire, vorbire şi faptă. Dar relaţia lor simbolică 
îşi pierde echilibrul: Ludwig încearcă să strângă şi mai mult legăturile, dar Johann 
găseşte fericirea în iubirea pentru Vera, sora lui Ludwig. Întrucât Ludwig o urăşte, 
cei doi îndrăgostiţi ţin secretă relaţia lor. Dar secretele au felul lor de a ieşi la 
suprafaţă, aşa că Ludwig e profund rănit. Cum finala competiţiei sportive se 
apropie, Ludwig şi-a ales o ţintă mai înaltă: să păstreze prietenia lor pentru 
totdeauna, dar nu în viaţă, ci în moarte. 

Cea de-a opta zi de Fest(in) pe Bulevard se încheie la Sala Horia Lovinescu 
a Teatrului Nottara cu LIFT – BOYSWILLBEBOYS, producție Studio M, 
Sfântu Gheorghe. Într-un spațiu închis, claustrant, al birourilor în care oamenii 
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devin robotizați, singurul loc, paradoxal, în care reușesc să fie ei înșiși și să 
comunice sincer, dincolo de măștile pe care și le pun zilnic, este liftul. 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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223. Reporter pe net  
din data de 15 Octombrie 2018 

https://reporterpenet.ro/spectacolul-carmen-imaginea-feminitatii-
si-a-ferocitatii-la-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

Spectacolul „Carmen”, imaginea feminității și a ferocității, la 
FEST(in) pe Bulevard 

 
 
Spectacolul „Carmen”, după Prosper Mérimée, în regia lui Suren Shahverdyan, 

se joacă astăzi, 15 octombrie, de la ora 19:30, în cadrul celei de-a VI-a ediții a 

Festivalului Internațional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul 

Nottara din București. 

O poveste despre puterile nebănuite pe care ți le oferă dragostea, Carmen 

vorbește, pasional și furtunos, despre barierele care se pot depăși în numele iubirii, 

dar și despre eternul conflict dintre impulsul de a supune și nevoia de libertate. 

Carmen este imaginea feminității și a ferocității în același timp. 
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Echipa Teatrului Tony Bulandra este onorată de participarea la acest important 
eveniment și este încrezătoare că producția prezentată va fi încununată de succes. 
 
 
 

Sursa: reporterpenet.ro 
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224. Bookhub  
din data de 20 Octombrie 2018 

https://bookhub.ro/2h-14-de-david-paquet-un-festin-al-tineretii/ 
 

 
 

«2h 14’» de David Paquet – un Fest(in) al tinereții 

 

Spectacolele-lectură mă interesează tocmai pentru că sunt foarte bune 
exerciții de valorizare a talentului și cunoștințelor actorilor într-un soi de 
interacțiune directă cu publicul. Lipsa decorului și a unei minime scenografii face 
ca întreaga atenție a celor din sală să se centreze pe actori. Chiar dacă aceștia sunt 
ajutați de un fundal sonor (care se cere ales cu maximă atenție, căci altfel distruge 
toată construcția regizorală), tot vocile și expresivitatea facială și corporală fac 
toată treaba. Și da, la un spectacol-lectură se vede cel mai bine dacă actorii chiar 
cunosc textul; chiar dacă aceștia citesc replicile (deși, la un spectacol de acest fel 
foarte bun ei ajung să nu mai citească aproape deloc) jocul cu vocile dau notă de 
cât studiu au în spate respectivii actori. Nu durează mai mult de o oră, o oră și 
ceva o astfel de reprezentație, nu pentru că actorii n-ar fi capabili să se descurce, 
ci pentru că spectatorii nu reușesc să-și mențină trează atenția fără să apeleze la 
anumite artificii sau alte elemente-suport. La momentul când am mers să văd 
lectura după 2h 14′a lui David Paquet din ce văzusem până atunci (mă refer la 
spectacolele-lectură) aproape nimic nu-mi plăcuse. Ori a fost textul ales prost, ori 
actorii nu fuseseră în formă, ori cine știe mai știe ce se întâmplase. Așa că am luat 
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calea Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din 
București fără să am prea multe și mari așteptări. 
 

 

Subiectul piesei nu mă atrăgea în mod special, pentru că am tot văzut 
spectacole în care este reflectată problematica adolescenților. Dar relația acestora 
cu profesorii ei da, pentru mine va fi un veșnic punct de plecare al unor observații 
personale, pentru că vorbim aici de o dinamică și de o continuă schimbare dată nu 
neapărat de evoluția societății, cât de incapacitatea noastră de a găsi soluții viabile 
la probleme vechi de când lumea. Crizele adolescentine devin insurmontabile de 
multe ori, soldându-se, în final, fie cu transformarea tinerilor în viitori adulți 
resemnați în propria lor confuzie, fie cu sinucideri de neînțeles pentru cei din jur 
sau cu alte asemenea naufragii umane. Toate aceste probleme devin parte activă 
și influentă în relația directă dintre adolescenți și profesorii lor; de aceea, ultimii 
sunt văzuți de cele mai multe ori ca factori opresori, care habar n-au despre ce 
drame le macină mintea și sufletul, care n-au altceva de făcut decât să dea verdicte 
și să claseze cazuri așa-zis sociale. De fapt, în realitate, lucrurile nu stau chiar așa, 
dar despre asta o să povestesc altă dată. Ce e și mai interesant în 2h 14′ de  David 
Paquet e felul cum întoarce autorul atenția spectactorilor asupra profesorilor, în 
cazul de față unul singur, căci și el poae deveni victimă a acestei perpetuată și 
etern nerezolvată relație de comunicare defectuoasă. Ex cathedra, e foarte ușor să 
analizezi și să dai verdicte: da, profesorul a greșit, a fost slab pregătit sau n-a știut 
să prevadă toată suita de eșecuri ale elevilor săi, așa că, în final, ajunge să dea 
nașterea unei adevărate tragedii. Din interior privind, trecând dincolo de o minimă 
empatizare cu acesta, ajungi să înțelegi că e foarte ușor de trecut granița dintre 
normal și anormal, dintre sănătos și patologic. Și-ți mai dai seama de ceva: că și 
profesorul este un om, ca oricare altul, dar ce și mai important de atât, e unul 
singur, ei, elevii, fiind cei mulți. 
 

Textul este contemporan, a fost scris la începutul anilor 2000, așa că 
problemele aduse în discuție chiar sunt specifice adolescenților de astăzi. Ce a 
fost cu adevărat inedit la acest spectacol-lectură a fost felul cum a reușit să 
folosească regizorul – Horia Suru – tinerețea unora dintre actori, astfel încât 
aceasta să fie convertită într-un soi de oglindă a generației actuale de adolescenți. 
Da, ei chiar așa sunt: instabili emoțional, cu frici și spaime insurmontabile, cu 
instincte atavice scoase la iveală fix când nu trebuie, cu grave carențe în 
comunicarea directă, stângaci în exprimarea verbală, stereotipici în redarea 
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emoțiilor, incapabili să înțealeagă și să accepte rostul unei autorități etc. De 
cealaltă parte avem lumea adulților, în cazul de față reprezentată la nivel arhetipal 
de mamă și profesor. Ambii cu mari probleme de adaptare, unul mai surd ca 
celelălalt la ecourile problemelor cu care se confruntă adolescenții din jurul lor. 
Nu redau trama poveștii, pentru că nu asta mi-am propus, ci aș vrea să insist puțin 
pe diferența de percepție a mesajului trasmis prin intermediul spectacolului. Au 
fost în public colegi ai celor trei studenți, dar și public matur. Dacă primii au fost 
încântați să-și vadă colegii intrându-și în rol, ceilalți au ieșit din sală gânditori și 
măcinați de niscavai întrebări. Oana Cristea Grigorescu, redactor la Redacția 
Teatrul Național Radiofonic a Radio România (și critic de teatru), cea care a 
moderat discuția de după spectacol, a punctat bine valențele formative ale unui 
astfel de spectacol, care se poate transforma ad-hoc într-unul de tip atelier și în 
care interacțiunea public-actori să devină liant și factor de schimbare a 
scenariului, numai că unii dintre cei din sală n-au prea înțeles ideile ei, 
rezumându-se la a da răspunsuri oarecum standard (și ne întoarcem aici la ceea ce 
spuneam puțin mai sus – cât și cum mai comunicăm cu adevărat astăzi?). 

 
Gabriel Răuță, Isabela Neamțu, Dan Pughineanu, Alexandru Ivănoiu, 

Mădălina Stoica, Miruna Blidariu, Horia Suru 
 

Am revăzut-o pe Isabela Neamțu jucând cu acceași bucurie, asumându-și 
profesionist alternanța de roluri și redarea diferitelor perspective din diferențele 
de voce; pe Dan Pughineanu l-am găsit așa cum îl știu – foarte bun, dedicat rolului, 
căruia i-a dat multe nuanțe, jucându-se cu pozițiile corporale și cu vocea exact în 
dozele recomandate de regizor și impuse de text. Cei trei studenți mai au de lucru 
serios în rezolvarea concordanței dintre voce și postura corporală (au fost 
momente când nu prea au reușit să-și controleze corpul, ei centrându-se aproape 
exclusiv pe jocul de voce), dar, una peste alta, cred că acest spectacol-lectură le-
a fost o bună școală de teatru. Gabriel Răuță a fost impresionant, a fost pur și 
simplu ce trebuia, iar vocea lui m-a făcut de multe ori să închid ochii și să ascult, 
doar să ascult, fără să pierd ceva din sensul celor rostite. 

Un spectacol-lectură foarte aproape de cum văd eu o astfel de montare, iar 
aici cred că meritul îi revine lui Horia Suru, care n-a lăsat nimic la întâmplare, 
nici măcar ciripitul rândunelelor, care i-a cam exasperat pe cei de la sunet (aceștia 
glumind la un moment dat pe seama fondului sonor ales). Așa cum s-a spus și în 
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discuțiile de după spectacol, 2h 14′de  David Paquet își merită o montare de tip 
spectacol, deși eu l-aș vedea mai degrabă introdus într-un fel de turneu de ateliere-
lectură la care să participe liceeni și care să genereze dialoguri vii și efervescente, 
adevărate puncte de plecare în stabilirea unei comunicări reale între generații. 
 
 

 

2h 14′ de  David Paquet 
Traducerea: Sorina Ștefănescu 
Regia: Horia Suru 
Cu: Isabela Neamţu, Gabriel Rauţă, Madălina Stoica (studentă, anul 3, Arta 
Actorului, UNATC I.L. Caragiale), Miruna Blidariu (studentă, anul 3, Arta 
Actorului, UNATC I.L. Caragiale), Alexandru Ivănoiu (student, anul 3, Arta 
Actorului, UNATC I.L. Caragiale), Dan Punghineanu (student, Master, anul 2, 
Arta Actorului, UNATC I.L. Caragiale) 
Spectacol-lectură susținut în cadrul Fest(in) pe Bulevard 2018 organizat de 
Teatrul Nottara. Programul spectacolelor-lectură a fost coordonat de 
regizorul Alexandru Mîzgăreanu. 
 

 

de: Nona Rapotan  
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225. Cultural24  
din data de 10 Octombrie 2018 

http://cultural24.ro/2018/10/10/bursa-de-spectacole-in-capitala/ 
 

 
 

Bursă De Spectacole În Capitală 

 

“Bursa de spectacole”, inclusă în Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) 
pe Bulevard 2018, are loc miercuri şi joi în Capitală. 
24 de selecţioneri şi directori de festivaluri de peste hotare vor viziona, în cadrul 
evenimentului,  cele mai bune producţii ale Teatrelor Nottara şi Ţăndărică. 

 Teatrul Nottara 
Miercuri, 10 octombrie, Sala Mare, ora 19.00: Alcool 
                                   Sala Studio, ora 21.00: Burlaci și burlăcițe 
Joi, 11 octombrie, Sala Studio, ora 20.00: Somnambulism 
  
Teatrul  Ţăndărică 
Miercuri, 10 octombrie, ora 10.00: Omul de zăpadă 
Joi, 11 octombrie, ora 10.00: Scufița roșie; ora 18.00: Migranții 
 
 

Sursa: cultural24.ro 
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226. AGERPRES 
din data de 20 Octombrie 2018, ora 21:12 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/20/comunicat-de-presa-
fest-in-pe-bulevard--196602 
 

 
 

 
Final de Fest(in) pe Bulevard, ediţia a VI-a - Gala de premiere şi 

concert extraordinar Paula Seling 
 
 
 
  Ultima zi la Fest(in) pe Bulevard debutează la ora 11:30, când are loc 
colocviul Cum, ce şi de ce (mai) simţim la teatru? Tehnologie vs emoţie (concept 
şi moderator: Cristina Rusiecki, critic de teatru). 'Mai vizează creatorul de teatru 
emoţia? Câtă răbdare mai are să o construiască? Pe ce tip de receptare mizează 
teatrul secolului XXI? Cărui organ al minţii i se adresează? Dar în celelalte arte 
ce se întâmplă?'. 
 
 
  De la ora 14:00, la Muzeul Literaturii Române, îl aniversăm pe domnul 
Emil Boroghină, colaborator şi prieten al Teatrului Nottara, directorul fondator al 
Festivalului Internaţional de Teatru Shakespeare, preşedintele Fundaţiei 
Shakespeare. 
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  La ora 18:00, publicul este invitat la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, 
la lansarea revistei Secolul 21, ediţia Biblioteci (invitaţi: George Banu, 
Carmencita Brojboiu, Mihaela Marin). Lansarea este urmată de vernisajul 
expoziţiei Livada de vişini, semnată de fotografa Mihaela Marin. Expoziţia 
cuprinde fotografii realizate la spectacolul Livada de vişini, montat la Maribor 
(Slovenia), în regia lui Tompa Gabor şi scenografia Carmencitei Brojboiu. 
Spectacolul a fost inclus - cu o reprezentaţie unică - în programul Fest(in) pe 
Bulevard, ediţia 2016. 
 
 
  Încheiem Festivalul în atmosferă de sărbătoare, la Gala de premiere de la 
ora 19:00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. Amfitrionul serii va fi 
Andreea Marin, Ambasador al Festivalului şi spectator fidel al Teatrului Nottara.  
 
  Cele două secţiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala 
de premiere, zece trofee. Secţiunea Bulevardul Comediei propune publicului 
patru spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleşi 
din public.  
 
 
  Secţiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenţiei 
spectatorilor producţii a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producţii ale unor teatre şi companii din ţară şi 
din străinătate. Juriul acestei secţiuni este format din personalităţi ale teatrului 
românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internaţional Shakespeare din Craiova, preşedintele Fundaţiei Shakespeare), dr. 
Roxana Croitoru (critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen Mihalache 
(critic de teatru), Doru Mareş (critic de teatru). 
 
 
  Gala de premiere este urmată de un concert extraordinar al Paulei Seling. 
Publicul va avea prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină 
melodiile cunoscutei artiste cu prelucrări din folclor.  
 
 
  Bilete la Gala de premiere şi la concertul Paulei Seling pot fi cumpărate de 
pe www.nottara.ro şi de la Agenţia de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-
21.00.   
 
 

 
de: Silvia Dumitrache 
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227.  România Liberă 
din data de 20 Octombrie 2018, ora 20:59 

https://romanialibera.ro/cultura/festin-pe-bulevard-ziua-a-ix-a-
757470 
 

 
 
 

 

Recomandări de festival Fest(in) pe Bulevard, ziua a IX-a 

 

  Penultima zi de Fest(in) pe Bulevard aduce o întâlnire de suflet cu una 
dintre cele mai importante personalități ale teatrului internațional, discuții 
de specialitate, invitați din străinătate, spectacole de top. 

  Secțiunea Vedeta de lângă tine prilejuiește o reverență a prietenilor și a 
colaboratorilor în fața criticului și istoricului de teatru George Banu. Născut în 
1943, la Buzău, este profesor de studii teatrale la Sorbonne Nouvelle, Paris și 
eseist de reputație mondială. George Banu și-a dedicat opera critică regiei 
moderne și figurilor ei exemplare (Brook, Strehler, Grotowski etc). În 1974, se 
stabilește în Franța unde își continuă cariera universitară începută în România. În 
1981, publică volumul Costumul de teatru, precum și cartea Brecht ou le petit 
contre le grand, care va primi Premiul Criticii dramatice pentru cea mai bună 
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carte de teatru a anului. George Banu va mai câștiga acest premiu în 1984 și în 
1990. Între 1990-2001, a fost directorul artistic al Academiei Experimentale a 
Teatrelor, iar între 1994-2001 a fost președintele Asociației Internaționale a 
Criticilor. A primit de trei ori Premiul pentru cea mai bună carte de teatru în 
Franța; a obținut Premiul de excelență UNITER și Premiul Prometheu, în 2007. 
Este președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și 
Doctor Honoris Causa al mai multor universități europene. Cărțile sale au fost 
publicate de cele mai mari edituri pariziene și au fost traduse în numeroase limbi. 
Conduce revista Alternatives theatrales și colecția Le Temps du théâtre la Editura 
Actes-Sud. 

  De la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu, secțiunea Premiere în 
Fest(in) aduce un muzical de succes: Asta-i ciudat!(Păguboșii) de Eugen Rotaru 
în regia Dianei Lupescu. 

  „De ce Asta-i ciudat? Poate pentru că, mă întreb a nu știu câta oară, cât poți 
să-ți influențezi destinul?! De ce unii primesc de la viață lucruri bune, pe care însă 
nu le merită, iar alții pierd... pierd, deși n-ar trebui? Îi condamnăm când își 
stabilesc o altă ierarhie a valorilor, fiind determinați de rigorile societății să se 
comporte și să acționeze... altfel pentru a putea supraviețui. Rămân suspendați 
între două lumi. Nu sunt nici cei mai răi și nici cei mai buni. Au încă speranțe, 
visează, iubesc! Sunt vii! Și, cât ești viu, trebuie să lupți cu tine, cu soarta, cu tot 
ce-ți este potrivnic, indiferent de rezultat. Se spune că în dragoste și în război îți 
este permis să folosești orice mijloace pentru a câștiga... Iar viața ce-i dacă nu 
dragoste și luptă? Am ales să aduc pe scenă aceste personaje într-un spectacol 
care îmbină muzica și textul dramatic. Cea mai bună alegere a fost a lui Eugen 
Rotaru, care a plecat de la textul lui Miron Radu Paraschivescu, Asta-i ciudat, și 
de la muzica lui Laurențiu Profeta, pentru a ajunge la Păguboșii, așa cum se 
numea spectacolul pe atunci. Iubesc Păguboșii! Îmi dau curaj și speranță și voința 
de a merge mai departe, indiferent de răutatea, prostia, parșivenia și orgoliile celor 
ce vor să stea în drumul nostru. Încotro? Înainte! Și, cum spunea un personaj al 
lui Kundera, „înainte” poate fi în toate direcțiile... sau în orice direcție, nu vreau 
să-mi aduc aminte exact! ASTA-I CIUDAT?” – Diana Lupescu, regizor 

  Ultimul spectacol în competiție, la Secțiunea Criza comunicării, este 
programat de la ora 20.00, la Sala George Constantin: Hamlet ȋn sos picant de 
Aldo Nicolaj, în regia lui Alexandru Jitea. Bine-cunoscuta tragedie 
shakespeariană se mută în bucătărie... Povestea lui Hamlet este spusă din 
perspectiva bucătarilor și a servitorilor, cu o distanțare ironică față de marile 
întrebări existențiale din piesa originală. 

  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
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bilete, pe www.nottara.ro și la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 

  Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 

 

Sursa: Taetrul Nottara 
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228.  DC NEWS  
din data de 21 Octombrie 2018, ora 11:03 

https://www.dcnews.ro/penultima-zi-de-fest-in-pe-
bulevard_619172.html 
 

 
 

Penultima zi de Fest(in) pe Bulevard 

 
Penultima zi de Fest(in) pe Bulevard aduce o întâlnire de suflet cu una 
dintre cele mai importante personalități ale teatrului internațional, 
discuții de specialitate, invitați din străinătate, spectacole de top, arată 
un comunicat al teatrului Nottara. 
 

Secțiunea Vedeta de lângă tine prilejuiește o reverență a prietenilor și a 
colaboratorilor în fața criticului și istoricului de teatru George Banu. Născut în 1943, la 
Buzău, este profesor de studii teatrale la Sorbonne Nouvelle, Paris, și eseist de reputație 
mondială. George Banu și-a dedicat opera critică regiei moderne și figurilor ei 
exemplare (Brook, Strehler, Grotowski etc). În 1974, se stabilește în Franța unde își 
continuă cariera universitară începută în România. În 1981, publică volumul Costumul 
de teatru, precum și cartea Brecht ou le petit contre le grand, care va primi Premiul 
Criticii dramatice pentru cea mai bună carte de teatru a anului. George Banu va mai 
câștiga acest premiu în 1984 și în 1990. Între 1990-2001, a fost directorul artistic al 
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Academiei Experimentale a Teatrelor, iar între 1994-2001 a fost președintele Asociației 
Internaționale a Criticilor. A primit de trei ori Premiul pentru cea mai bună carte de 
teatru în Franța; a obținut premiul de excelență UNITER și Premiul Prometheu, în 2007. 
Este președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și Doctor 
Honoris Causa al mai multor universități europene. Carțile sale au fost publicate de cele 
mai mari edituri pariziene și au fost traduse în numeroase limbi. Conduce revista 
Alternatives theatrales și colectia Le Temps du théâtre la Editura Actes-Sud. 

 

 

  De la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu, secținea Premiere în Fest(in) aduce un 
muzical de succes: Asta-i ciudat! (Păguboșii) de Eugen Rotaru 
în regia Dianei Lupescu. 

  „De ce Asta-i ciudat? Poate pentru că, mă întreb a nu știu câta oară, cât poți să-ți 
influențezi destinul?! De ce unii primesc de la viață lucruri bune, pe care însă nu le 
merită, iar alții pierd... pierd, deși n-ar trebui? Îi condamnăm când își stabilesc o altă 
ierarhie a valorilor, fiind determinați de rigorile societății să se comporte și să 
acționeze... altfel pentru a putea supraviețui. Rămân suspendați între două lumi. Nu sunt 
nici cei mai răi și nici cei mai buni. Au încă speranțe, visează, iubesc! Sunt vii! Și, cât 
ești viu, trebuie să lupți cu tine, cu soarta, cu tot ce-ți este potrivnic, indiferent de rezultat. 
Se spune că în dragoste și în război îți este permis să folosești orice mijloace pentru a 
câștiga... Iar viața ce-i dacă nu dragoste și luptă? Am ales să aduc pe scenă aceste 
personaje într-un spectacol care îmbină muzica și textul dramatic. Cea mai bună alegere 
a fost a lui Eugen Rotaru, care a plecat de la textul lui Miron Radu Paraschivescu, Asta-
i ciudat, și de la muzica lui Laurențiu Profeta, pentru a ajunge la Păguboșii, așa cum se 
numea spectacolul pe atunci. Iubesc Păguboșii! Îmi dau curaj și speranță și voința de a 
merge mai departe, indiferent de răutatea, prostia, parșivenia și orgoliile celor ce vor să 
stea în drumul nostru. Încotro? Înainte! Și, cum spunea un personaj al lui Kundera, 
„înainte" poate fi în toate direcțiile... sau în orice direcție, nu vreau să-mi aduc aminte 
exact! ASTA-I CIUDAT?" – Diana Lupescu, regizor 
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  Ultimul spectacol în competiție, la Secțiunea Criza comunicării, este programat 
de la ora 20.00, la Sala George Constantin: Hamlet ȋn sos picant de Aldo Nicolaj, în 
regia lui Alexandru Jitea. Bine-cunoscuta tragedie shakespeariană se mută în bucătărie... 
Povestea lui Hamlet este spusă din perspectiva bucătarilor și a servitorilor, cu o 
distanțare ironică față de marile întrebări existențiale din piesa originală. 

  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar bilete, pe 
www.nottara.ro și la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 11.00-21.00. 

Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 

 

 
de: Flaviu Predescu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 588 

229.  Academia Cațavencu  
din data de 20 Octombrie 2018 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/recomandari-de-
festival---fest-in--pe-bulevard--ziua-a-ix-a-41255 
 
 

 
 

Recomandări de festival - Fest(in) pe Bulevard, ziua a IX-a 
 

 
 Penultima zi de Fest(in) pe Bulevard aduce o întâlnire de suflet cu una 
dintre cele mai importante personalități ale teatrului internațional, discuții 
de specialitate, invitați din străinătate, spectacole de top. 

  Secțiunea Vedeta de lângă tine prilejuiește o reverență a prietenilor și a 
colaboratorilor în fața criticului și istoricului de teatru George Banu. Născut în 
1943, la Buzău, este profesor de studii teatrale la Sorbonne Nouvelle, Paris și 
eseist de reputație mondială. George Banu și-a dedicat opera critică regiei 
moderne și figurilor ei exemplare (Brook, Strehler, Grotowski etc). În 1974, se 
stabilește în Franța unde își continuă cariera universitară începută în România. În 
1981, publică volumul Costumul de teatru, precum și cartea Brecht ou le petit 
contre le grand, care va primi Premiul Criticii dramatice pentru cea mai bună 
carte de teatru a anului. George Banu va mai câștiga acest premiu în 1984 și în 
1990. Între 1990-2001, a fost directorul artistic al Academiei Experimentale a 
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Teatrelor, iar între 1994-2001 a fost președintele Asociației Internaționale a 
Criticilor. A primit de trei ori Premiul pentru cea mai bună carte de teatru în 
Franța; a obținut Premiul de excelență UNITER și Premiul Prometheu, în 2007. 
Este președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru și 
Doctor Honoris Causa al mai multor universități europene. Cărțile sale au fost 
publicate de cele mai mari edituri pariziene și au fost traduse în numeroase limbi. 
Conduce revista Alternatives theatrales și colecția Le Temps du théâtre la Editura 
Actes-Sud. 

  De la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu, secțiunea Premiere în 
Fest(in) aduce un muzical de succes: Asta-i ciudat!(Păguboșii) de Eugen Rotaru 
în regia Dianei Lupescu. 

  „De ce Asta-i ciudat? Poate pentru că, mă întreb a nu știu câta oară, cât poți 
să-ți influențezi destinul?! De ce unii primesc de la viață lucruri bune, pe care însă 
nu le merită, iar alții pierd... pierd, deși n-ar trebui? Îi condamnăm când își 
stabilesc o altă ierarhie a valorilor, fiind determinați de rigorile societății să se 
comporte și să acționeze... altfel pentru a putea supraviețui. Rămân suspendați 
între două lumi. Nu sunt nici cei mai răi și nici cei mai buni. Au încă speranțe, 
visează, iubesc! Sunt vii! Și, cât ești viu, trebuie să lupți cu tine, cu soarta, cu tot 
ce-ți este potrivnic, indiferent de rezultat. Se spune că în dragoste și în război îți 
este permis să folosești orice mijloace pentru a câștiga... Iar viața ce-i dacă nu 
dragoste și luptă? Am ales să aduc pe scenă aceste personaje într-un spectacol 
care îmbină muzica și textul dramatic. Cea mai bună alegere a fost a lui Eugen 
Rotaru, care a plecat de la textul lui Miron Radu Paraschivescu, Asta-i ciudat, și 
de la muzica lui Laurențiu Profeta, pentru a ajunge la Păguboșii, așa cum se 
numea spectacolul pe atunci. Iubesc Păguboșii! Îmi dau curaj și speranță și voința 
de a merge mai departe, indiferent de răutatea, prostia, parșivenia și orgoliile celor 
ce vor să stea în drumul nostru. Încotro? Înainte! Și, cum spunea un personaj al 
lui Kundera, „înainte” poate fi în toate direcțiile... sau în orice direcție, nu vreau 
să-mi aduc aminte exact! ASTA-I CIUDAT?” – Diana Lupescu, regizor 

  Ultimul spectacol în competiție, la Secțiunea Criza comunicării, este 
programat de la ora 20.00, la Sala George Constantin: Hamlet ȋn sos picant de 
Aldo Nicolaj, în regia lui Alexandru Jitea. Bine-cunoscuta tragedie 
shakespeariană se mută în bucătărie... Povestea lui Hamlet este spusă din 
perspectiva bucătarilor și a servitorilor, cu o distanțare ironică față de marile 
întrebări existențiale din piesa originală. 

  Programul integral al spectacolelor din cadrul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard poate fi găsit pe site-ul www.festinpebulevard.ro, iar 
bilete, pe www.nottara.ro și la Agenția de bilete a teatrului, deschisă zilnic între 
11.00-21.00. 
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  Până în 21 octombrie, vă invităm la Fest(in) pe Bulevard. 

 

Sursa: Taetrul Nottara 
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230.  AGERPRES 
din data de 22 Octombrie 2018, ora 08:32 

https://www.agerpres.ro/cultura/2018/10/22/ilegitim-in-regia-lui-
adrian-sitaru-cel-mai-bun-spectacol-la-festivalul-fest-in-pe-bulevard--
196881 

 

 

''Ilegitim'', în regia lui Adrian Sitaru - cel mai bun spectacol la 
Festivalul Fest(in) pe Bulevard 

 
 
  Spectacolul "Ilegitim" de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, în regia lui Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, a câştigat premiul pentru 
Cel mai bun spectacol, la cea de a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru "Fest(in) pe Bulevard". 
 
 
  Premiul i-a fost înmânat regizorului Adrian Sitaru de către Emil Boroghină, 
directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, în cadrul unei gale desfăşurată 
duminică la Teatrul Nottara. 
 
 
  "Nu mai e nevoie să vorbim de profesionalismul Teatrului Maghiar de Stat 
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din Cluj, de zeci de ani unul dintre cele mai importante teatre din România şi din 
Europa. (...) Acolo se lucrează cu foarte mare seriozitate şi mă bucur că dl Sitaru 
a făcut un spectacol excelent care, după părerea noastră, a membrilor juriului, a 
fost cel mai în tema acestei ediţii. Cei care au văzut spectacolul la Teatrul Odeon, 
la Sala Mică, pot depune mărturie celor care nu l-au văzut că cel puţin această 
afirmaţie este una care are o bază reală. Felicităm trupa Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj şi, bineînţeles, pe realizatorul total al acestei producţii", a spus 
Boroghină. 
 
  Actorul Miklos Bacs a primit, pentru rolul Victor din acelaşi spectacol, 
premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, premiul fiind ridicat tot de 
regizorul Adrian Sitaru. 
 
 
  Distincţia pentru Cea mai bună regie i-a revenit tânărului Alexandru 
Mâzgăreanu pentru regia spectacolului "Tartuffe" de Moliere, producţie a 
Teatrului "Maria Filotti" din Brăila. 
 
 
  "Felicitări dlui Mâzgăreanu pentru că a făcut un excelent spectacol cu 
'Tartuffe' la Teatrul 'Maria Filotti' din Brăila, venind cu câteva soluţii 
surprinzătoare printre care şi acel final care nu respectă opera lui Moliere dar care 
este plauzibil. Este un final ce apropie spectacolul 'Tartuffe' de epoca noastră şi 
probabil că acesta este lucrul cel mai important", a precizat Emil Boroghină. 
 
 
  La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, distincţia i-a fost acordată 
Luminiţei Erga pentru rolul Regina din spectacolul "Hamlet în sos picant", regia 
Alexandru Jitea, producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Premiul pentru Cea mai bună muzică în spectacol a fost câştigat de Ada 
Milea pentru muzica din spectacolul-concert "Visătorul", după Ian McEwan, 
producţie a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, iar premiul pentru Cel mai bun 
decor i-a revenit scenografului Constantin Ciubotariu pentru spectacolul 
"Gardenia", în regia lui Zoltan Balazs, producţie a Teatrului Odeon din Bucureşti. 
 
 
  Juriul secţiunii i-a avut în componenţă pe actorul Emil Boroghină - 
preşedinte, Roxana Croitoru - critic de teatru, Irina Ionescu - teatrolog, Carmen 
Mihalache - critic de teatru şi Doru Mareş - critic de teatru. 
 
 
  În secţiunea "Bulevardul Comediei", juriul format din trei spectatori - Luiza 
Ciorpan, Dora Lazăr şi Dan Sfetcu - a oferit premiul pentru Cel mai bun actor în 
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rol principal lui Claudiu Bleonţ pentru rolul Doctor Ginvins din spectacolul 
"Elefantul din cameră", în regia lui Dragoş Alexandru Muşoiu, producţie a 
Teatrului Naţional "Marin Sorescu din Craiova, iar la categoria Cea mai bună 
actriţă în rol principal distincţia i-a revenit Danielei Minoiu pentru rolul Ţaţa Veta 
din spectacolul "Despre olteni, cu dragoste", în regia lui Constantin Fugaşin, 
producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Distincţia pentru Cel mai bun spectacol din secţiunea "Bulevardul 
Comediei" i-a fost acordată spectacolului "Comedia erorilor" de William 
Shakespeare, regia Bocsardi Laszlo, producţie a Teatrului de Nord, trupa Harag 
Gyorgy, din Satu Mare. 
 
 
  În secţiunea "Premiere în Fest(in)", în cadrul căreia sunt prezentate 
premierele anului curent ale Teatrului Nottara, echipa teatrului a decis să acorde 
premii celor 18 actriţe ale instituţiei care au jucat în Fest(in) pe Bulevard 2018: 
Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamţu, Mihaela 
Subţirică, Sorina Ştefănescu, Laura Vasiliu, Ioana Calotă, Laura Anghel, Daniela 
Minoiu, Victoria Cociaş, Cristina Stoica Ivanciuc, Corina Dragomir, Andreea 
Măcelaru Şofron, Luminiţa Erga, Diana Roman, Alexandra Aga şi Anca 
Băjenaru. 
 
 
  Ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional "Fest(in) pe Bulevard" se va 
desfăşura în perioada 12 - 20 octombrie şi va avea ca temă principală "Criza 
feminităţii", a anunţat Marinela Ţepuş, managerului Teatrului Nottara. 
 
  
  Gala de duminică s-a încheiat cu un concert extraordinar oferit de Paula 
Seling în care publicul a avut posibilitatea să asculte cele mai cunoscute melodii 
ale artistei. 
 
 
  Ediţia a şasea a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 
desfăşurată în perioada 12 – 21 octombrie, a însemnat 10 zile cu 34 de 
reprezentaţii din nouă ţări, 13 discuţii cu publicul după spectacole, două 
evenimente stradale, şase spectacole-lectură, patru colocvii, şase lansări de carte 
de teatru, trei expoziţii foto, toate desfăşurate în şase spaţii din Capitală – Teatrul 
Nottara, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Excelsior, Institutul Maghiar 
Balassi şi Librăria Cărtureşti-Verona.  
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de: Petronius Craiu  
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231.  Radio România Bocurești  
din data de 22 Octombrie 2018 

http://www.bucurestifm.ro/2018/10/22/luminita-erga-miklos-bacs-
ada-milea-si-alexandru-mazgareanu-premiati-la-festin-pe-
bulevard/ 
 

 
 

Luminița Erga, Miklós Bács, Ada Milea și Alexandru 
Mâzgăreanu, premiați la ”Fest(in) pe Bulevard” 

 
Ediția a șasea a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard s-a 
încheiat. Au fost 10 zile pline de evenimente:  34 de reprezentații din 9 țări, 13 
discuții cu publicul după spectacole, 2 evenimente stradale, 6 spectacole-lectură, 
4 colocvii, 6 lansări de carte de teatru, 3 expoziții foto, 6 spații diferite: Teatrul 
Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Excelsior, Institutul Maghiar 
Balassi și Librăria Cărturești-Verona. 

Juriul, format din Roxana Croitoru, Irina Ionescu, Carmen Mihalache, Emil 
Boroghină și Doru Mareș, a decis premiile la secțiunea care a dat tema acestei 
ediții, ”Criza comunicării”: 
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Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Luminița Erga pentru 
rolul Regina din spectacolul ”Hamlet în sos picant”, regia Alexandru Jitea, 
producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Miklós Bács pentru rolul 
Victor din spectacolul ”Ilegitim” de Adrian Sitaru și Alina Grigore, regia Adrian 
Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

Premiul pentru cea mai bună muzică în spectacol: Ada Milea pentru muzica 
din spectacolulul concert ”Visătorul”, după Ian McEwan, producție a Teatrului 
Tineretului, Piatra Neamț 

Premiul pentru cel mai bun decor: Constantin Ciubotariu pentru spectacolul 
Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, producție a Teatrului Odeon, București. 

Premiul pentru cea mai bună regie: Alexandru Mâzgăreanu pentru 
spectacolul ”Tartuffe” de Molière, producție a Teatrului Maria Filotti din Brăila 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: ”Ilegitim” de Adrian Sitaru și Alina 
Grigore, regia Adrian Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Clu 

Și la ediția din acest an, publicul a avut un cuvânt de spus. Juriul spectatorilor a 
acordat următoarele premii pentru secțiunea ”Bulevardul comediei”: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Daniela Minoiu pentru 
rolul Țața Veta din spectacolul ”Despre olteni, cu dragoste”, în regia lui 
Constantin Fugașin, producție a Teatrului Nottara, București. 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Claudiu Bleonț pentru rolul 
Doctor Ginvins din spectacolul ”Elefantul din cameră”, în regia lui Dragoș 
Alexandru Mușoiu, producție a Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova. 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: ”Comedia erorilor” de William 
Shakespeare, regia Bocsárdi László, producție a Teatrului de Nord, Trupa Harag 
György, Satu Mare 

Echipa teatrului a decis să acorde premii celor 18 actrițe ale Teatrului Nottara, 
care au jucat în Fest(in) pe Bulevard 2018:  Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada 
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Navrot, Isabela Neamțu, Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu, 
Ioana Calotă, Laura Anghel, Daniela Minoiu, Victoria Cociaș, Cristina Stoica 
Ivanciuc, Corina Dragomir, Andreea Măcelaru Șofron, Luminița Erga, Diana 
Roman, Alexandra Aga și Anca Băjenaru. 

 

 
 

de: Andreia Bârsan  
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232.  Ziare.com 
din data de 22 Octombrie 2018, ora 12:08 

http://www.ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/o-productie-a-
teatrului-maghiar-din-cluj-a-castigat-premiul-pentru-cel-mai-bun-
spectacol-7456429 
 

 
 

O producție a Teatrului Maghiar din Cluj a câștigat premiul 
pentru Cel mai bun spectacol 

Spectacolul "Ilegitim" de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, în regia lui Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, a câştigat premiul 
pentru Cel mai bun spectacol, la cea de a şasea ediţie a Festivalului 
Internaţional de Teatru "Fest(in) pe Bulevard". 

 

 
 

Premiul i-a fost înmânat regizorului Adrian Sitaru de către Emil Boroghină, 
directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, în cadrul unei gale desfăşurată 
duminică la Teatrul Nottara. 
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  "Nu mai e nevoie să vorbim de profesionalismul Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj, de zeci de ani unul dintre cele mai importante teatre din România şi din 
Europa. (...) Acolo se lucrează cu foarte mare seriozitate şi mă bucur că dl Sitaru 
a făcut un spectacol excelent care, după părerea noastră, a membrilor juriului, a 
fost cel mai în tema acestei ediţii. Cei care au văzut spectacolul la Teatrul Odeon, 
la Sala Mică, pot depune mărturie celor care nu l-au văzut că cel puţin această 
afirmaţie este una care are o bază reală. Felicităm trupa Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj şi, bineînţeles, pe realizatorul total al acestei producţii", a spus 
Boroghină, potrivit Agerpres. 

 
 
  Actorul Miklos Bacs a primit, pentru rolul Victor din acelaşi spectacol, 
premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, premiul fiind ridicat tot de 
regizorul Adrian Sitaru. 

 

Sursa: monitorulcj.ro 
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233.  Monitorul de Cluj  
din data de 22 Octombrie 2018 

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/66645-o-productie-a-
teatrului-maghiar-din-cluj-a-castigat-premiul-pentru-cel-mai-bun-
spectacol#sthash.3vUn5hvE.FreAKJXY.dpbs 
  

 
 

O producție a Teatrului Maghiar din Cluj a câștigat premiul 
pentru Cel mai bun spectacol 

Spectacolul "Ilegitim" de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, în regia lui Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, a câştigat premiul 
pentru Cel mai bun spectacol, la cea de a şasea ediţie a Festivalului 
Internaţional de Teatru "Fest(in) pe Bulevard". 

 

 
 

Premiul i-a fost înmânat regizorului Adrian Sitaru de către Emil Boroghină, 
directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, în cadrul unei gale desfăşurată 
duminică la Teatrul Nottara. 



 601 

 
 
  "Nu mai e nevoie să vorbim de profesionalismul Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj, de zeci de ani unul dintre cele mai importante teatre din România şi din 
Europa. (...) Acolo se lucrează cu foarte mare seriozitate şi mă bucur că dl Sitaru 
a făcut un spectacol excelent care, după părerea noastră, a membrilor juriului, a 
fost cel mai în tema acestei ediţii. Cei care au văzut spectacolul la Teatrul Odeon, 
la Sala Mică, pot depune mărturie celor care nu l-au văzut că cel puţin această 
afirmaţie este una care are o bază reală. Felicităm trupa Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj şi, bineînţeles, pe realizatorul total al acestei producţii", a spus 
Boroghină, potrivit Agerpres. 

 
 
  Actorul Miklos Bacs a primit, pentru rolul Victor din acelaşi spectacol, 
premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, premiul fiind ridicat tot de 
regizorul Adrian Sitaru. 

 

Sursa: monitorulcj.ro 
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234.  Clasic Radio  
din data de 22 Octombrie 2018 

https://www.clasicradio.ro/ilegitim-in-regia-lui-adrian/ 

 

”Ilegitim”, în regia lui Adrian Sitaru – cel mai bun spectacol la 
Festivalul Fest(in) pe Bulevard 

 

  Spectacolul „Ilegitim” de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, în regia lui Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, a câştigat premiul pentru 
Cel mai bun spectacol, la cea de a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru „Fest(in) pe Bulevard”. 

  Premiul i-a fost înmânat regizorului Adrian Sitaru de către Emil Boroghină, 
directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, în cadrul unei gale desfăşurată 
duminică la Teatrul Nottara. 

  „Nu mai e nevoie să vorbim de profesionalismul Teatrului Maghiar de 
Stat din Cluj, de zeci de ani unul dintre cele mai importante teatre din România 
şi din Europa. (…) Acolo se lucrează cu foarte mare seriozitate şi mă bucur că 
dl Sitaru a făcut un spectacol excelent care, după părerea noastră, a membrilor 
juriului, a fost cel mai în tema acestei ediţii. Cei care au văzut spectacolul la 
Teatrul Odeon, la Sala Mică, pot depune mărturie celor care nu l-au văzut că 
cel puţin această afirmaţie este una care are o bază reală. Felicităm trupa 
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Teatrului Maghiar de Stat din Cluj şi, bineînţeles, pe realizatorul total al acestei 
producţii„, a spus Boroghină. 

Actorul Miklos Bacs a primit, pentru rolul Victor din acelaşi spectacol, 
premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, premiul fiind ridicat tot de 
regizorul Adrian Sitaru. 

Distincţia pentru Cea mai bună regie i-a revenit tânărului Alexandru 
Mâzgăreanu pentru regia spectacolului „Tartuffe” de Moliere, producţie a 
Teatrului „Maria Filotti” din Brăila. 

„Felicitări dlui Mâzgăreanu pentru că a făcut un excelent spectacol cu 
‘Tartuffe’ la Teatrul ‘Maria Filotti’ din Brăila, venind cu câteva soluţii 
surprinzătoare printre care şi acel final care nu respectă opera lui Moliere dar 
care este plauzibil. Este un final ce apropie spectacolul ‘Tartuffe’ de epoca 
noastră şi probabil că acesta este lucrul cel mai important„, a precizat Emil 
Boroghină. 

La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, distincţia i-a fost 
acordată Luminiţei Erga pentru rolul Regina din spectacolul „Hamlet în sos 
picant”, regia Alexandru Jitea, producţie a Teatrului Nottara. 

Premiul pentru Cea mai bună muzică în spectacol a fost câştigat de Ada 
Milea pentru muzica din spectacolul-concert „Visătorul”, după Ian McEwan, 
producţie a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, iar premiul pentru Cel mai bun 
decor i-a revenit scenografului Constantin Ciubotariu pentru spectacolul 
„Gardenia”, în regia lui Zoltan Balazs, producţie a Teatrului Odeon din Bucureşti. 

Juriul secţiunii i-a avut în componenţă pe actorul Emil Boroghină – 
preşedinte, Roxana Croitoru – critic de teatru, Irina Ionescu – teatrolog, 
Carmen Mihalache – critic de teatru şi Doru Mareş – critic de teatru. 

În secţiunea „Bulevardul Comediei”, juriul format din trei spectatori – Luiza 
Ciorpan, Dora Lazăr şi Dan Sfetcu – a oferit premiul pentru Cel mai bun actor în 
rol principal lui Claudiu Bleonţ pentru rolul Doctor Ginvins din spectacolul 
„Elefantul din cameră”, în regia lui Dragoş Alexandru Muşoiu, producţie a 
Teatrului Naţional „Marin Sorescu din Craiova, iar la categoria Cea mai bună 
actriţă în rol principal distincţia i-a revenit Danielei Minoiu pentru rolul Ţaţa Veta 
din spectacolul „Despre olteni, cu dragoste”, în regia lui Constantin Fugaşin, 
producţie a Teatrului Nottara. 

Distincţia pentru Cel mai bun spectacol din secţiunea „Bulevardul Comediei” i-a 
fost acordată spectacolului „Comedia erorilor” de William Shakespeare, regia 
Bocsardi Laszlo, producţie a Teatrului de Nord, trupa Harag Gyorgy, din Satu 
Mare. 
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În secţiunea „Premiere în Fest(in)”, în cadrul căreia sunt prezentate premierele 
anului curent ale Teatrului Nottara, echipa teatrului a decis să acorde premii celor 
18 actriţe ale instituţiei care au jucat în Fest(in) pe Bulevard 2018: Crenguţa 
Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamţu, Mihaela Subţirică, Sorina 
Ştefănescu, Laura Vasiliu, Ioana Calotă, Laura Anghel, Daniela Minoiu, Victoria 
Cociaş, Cristina Stoica Ivanciuc, Corina Dragomir, Andreea Măcelaru Şofron, 
Luminiţa Erga, Diana Roman, Alexandra Aga şi Anca Băjenaru. 

Ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional „Fest(in) pe Bulevard” se va desfăşura 
în perioada 12 – 20 octombrie şi va avea ca temă principală „Criza feminităţii”, a 
anunţat Marinela Ţepuş, managerului Teatrului Nottara. 

 

Sursa: Radio Clasic  
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235.  Turnul Sfatului  
din data de 21 Octombrie 2018, ora 20:31 

https://www.turnulsfatului.ro/2018/10/21/nicoleta-lefter-creatoarea-
primului-spectacol-pentru-copiii-cu-deficiente-de-auz-m-a-
impresionat-mult-ce-am-gasit-la-teatrul-gong/ 

 

 

Nicoleta Lefter, creatoarea primului spectacol pentru copiii cu 
deficiențe de auz: „M-a impresionat mult ce am găsit la Teatrul 

GONG” 

 

Nicoleta Lefter a avut într-o zi o revelație – copiii cu deficiențe de auz nu au 
șansa să meargă la teatru, pentru că nu există interpreți și nici spectacole create 
pentru ei. A venit la Sibiu, a discutat cu Adrian Tibu, directorul Teatrului 
GONG, a vizitat Centrul de Incluziune Socială nr.2 unde a descoperit doi copii 
cu deficiențe de auz care au impresionat-o prin naturalețea și voioșia lor și a 
scris o poveste. Așa s-a născut primul spectacol din România dedicat copiilor 
cu deficiențe de auz, la Sibiu – Visând glasuri. 
 
Reporterul Turnul Sfatului, prezent la București la festivalul FESTin pe Bulevard, 
în cadrul căruia piesa Visând glasuri a avut o reprezentație specială pentru mai 
multe clase de copii cu deficiențe de auz, a discutat cu artista de 36 de ani, 
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originară din Galați și actualmente angajată a Teatrului Odeon din București, 
despre munca la prima poveste dedicată surzilor și planurile pe care le are pentru 
viitor. 
 
Cum e primit spectacolul de copiii cu deficiențe de auz? 
 
Reacționează foarte bine. Scot tot felul de sunete și sunt bucuroși. Cred că nu e de 
fapt nicio diferență între un copil care aude și un copil care nu aude. Semnele de 
bucurie și de tristețe sunt aceleași. Dacă apare un urs, și un copil care aude și unul 
care nu aude se vor bucura la fel. 

 

De ce ai ales să creezi acest spectacol? 
 
Cam toate spectacolele pe care le fac din spațiul independent pornesc de la cărți. 
Am citit cartea lui Oliver Sacks, „Văzând glasuri”, m-a impresionat foarte tare și 
m-am gândit că într-adevăr copiii cu deficiențe de auz sunt destul de ignorați. Nu 
am văzut niciun spectacol pentru ei sau făcut de ei și atunci am zis că poate ar 
trebui deschisă și portița asta. M-am interesat să văd dacă există interpreți la 
spectacole și am realizat că nu există așa ceva la noi în țară. Există doar la TVR 
și atât. Totuși, cei cu deficiențe de auz sunt într-un număr destul de mare în 
România. În Franța, limbajul semnelor e considerat al doilea limbaj și în România, 
deși sunt foarte mulți, sunt ignorați. M-am simțit și eu vinovată cumva, pentru că 
într-un fel i-am ignorat și nu m-am gândit niciodată. I-am văzut în tren că vindeau 
brelocuri și asta era toată informația mea despre surzi. Am decis atunci că trebuie 
să fac ceva în sensul ăsta. 

Și nu doar că ai făcut un spectacol pentru ei, dar ai adăugat și în distribuție 
două persoane cu deficiențe de auz. De ce? 
 
Absolut! Încă de la început m-am gândit să fac spectacolul cu doi copii cu 
probleme de auz. De ce? Pentru că prietenul meu din Sibiu mi-a spus că există un 
colegiu destul de mare și important (n.r. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 
2). Am mers, l-am văzut și am decis să iau doi copii. Inițial, când am vorbit cu 
Adi Tibu (n.r. directorul Teatrului GONG), am vrut să luăm un singur copil, un 
băiețel. Apoi, la casting am văzut-o și pe Raluca și am fost tare impresionată de 
ea, e atât de solară și frumoasă și dezinvoltă, am decis să luăm doi copii. 
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Îmi doresc ca un număr cât mai mare de oameni să vadă Visând glasuri, pentru că 
e un spectacol atipic și ar fi fain dacă măcar informațional ar circula subiectul. 
Dacă le arăți un pic, poate oamenii devin mai sensibili. E destul de greu pentru un 
copil cu deficiențe de auz să se integeze într-un grup cu copii care aud și vorbesc 
și care nici nu știu să vorbească prin semne. De-asta ei sunt oarecum izolați de 
restul lumii, sunt prieteni doar între ei. 

 

 

  

Tu știai limbajul semnelor înainte să începi lucrul la Visând glasuri?  
 
Nu știam. Am învățat câteva cuvinte cât am lucrat cu Emanuel și Raluca și mi-au 
explicat și ei un lucru foarte interesant – dacă petrec mai mult timp cu cineva, 
învață mimica feței și pot citi pe buze. La repetiții, dacă vorbesc rar, înțeleg ce le 
cer. Dar pentru asta e nevoie de timp, e nevoie să stăm mai mult timp împreună. 
Ce e și mai simpatic, mi-a spus Raluca într-o zi, fiecare om are un semn al lui. 
Am întrebat-o care e semnul meu și mi-a spus că la mine e zâmbetul, pentru că 
mereu sunt cu gura până la urechi (râde). 

Cum ai construit spectacolul?  
 
L-am construit cu cei doi copii. După ce am citit cartea, am început să iau 
interviuri mai multor copii cu deficiențe de auz. Mă interesa să aflu ce visează ei 
noaptea. M-am gândit „bun, eu visez într-un fel, dar un copil care nu aude cum 
visează? Visează extrem de colorat?” și de la asta am pornit – de la vis. Iar la 
interviuri, copiii mi-au arătat cum exprimă prin semne visul – printr-un fir care 
pleacă din ureche – lucru care m-a impresionat. Iar majoritatea mi-au spus că 
visează păsări. Poate și din neputința aceasta de a da glas, de a scoate sunete… 

Tu ai ales să reprezinți pasărea visată de copii printr-o cioară albastră. De 
ce?  
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Cioară pentru că mi s-a părut cea mai smart pasăre, pentru că mie îmi plac ciorile 
și albastră pentru că am vrea să fie liberă. Cioara din spectacolul nostru e de fapt 
glasul, vocea interioară. 
Spectacolul l-am compus din bucățele. Am zis cioara, apoi am ales niște texte, 
apoi scene, apoi am ajuns cu copiii pe scenă și aici au început emoțiile. Aveam un 
desfășurător și am avut 2 săptămâni la dispoziție să repetăm. Cu copiii puteam sta 
doar 2 ore pe zi la repetiții, după-amiaza. Eu lucram cu colegii de dimineața 
devreme, dar cumva mi s-a reglat tot traseul spectacolului doar după ce am început 
să lucrez cu copiii pentru că ei mi-au legat totul, ei mi-au construit spectacolul. 
 

Cum a fost să lucrezi cu Emanuel și Raluca?  
 
Ei nu simt că au vreo problemă și de fapt nici nu au vreo problemă. Noi îi 
percepem așa. Sunt foarte normali, sunt exact ca noi, nu e o specie diferită. Știi ce 
e cel mai mișto? La centru când am fost, îmi aduc aminte că nu se auzeau glasurile 
decât foarte rar, dar auzeam în schimb obiectele. E foarte emoționant când auzi 
doar obiecte mânuite în jurul tău. 

În spectacol mi-aș fi dorit să-i fi putut lăsa mai mult singuri pe scenă, pentru că 
îmi plăceau acele momente. Poate dacă aș fi avut mai mult timp sau dacă aș fi fost 
mai pregătită să manevrez un astfel de spectacol. 

Mi-a plăcut să lucrez cu ei pentru că sunt mult mai atenți decât adulții și își dau 
mai mult timp, au mai multă răbdare și simt mai puternic lucrurile decât un actor. 
Sunt mult mai sinceri, mai curați și trimit mesajul exact așa cum este. Un actor 
încearcă să-și pună amprenta asupra mesajului. Ei nu. Ei vin pe scenă exact așa 
cum sunt și nu încearcă să iasă în față. 

 

Ai în plan poate pe viitor un al doilea spectacol de acest gen?  
 
 
Mi-ar face plăcere, nu am nimic setat în minte momentan. Eu ideile mi le iau din 
cărțile pe care le citesc și aștept acum să-mi pice o nouă carte în mână și poate o 
să mă mai gândesc. Între timp însă am vorbit cu Tibu să facem un proiect, un 
spectacol tot în Sibiu, tot pentru Teatrul GONG, despre eșec. Vrem să îl facem cu 
adolescenți și pentru asta va trebui să facem o documentație în școli. Asta e pentru 
vara viitoare. 

 

Cum ai regăsit teatrul sibian? Cu ce impresie ai plecat înapoi la București? 
 
Mi-a plăcut foarte mult ce se întâmplă la Teatrul GONG. M-a impresionat mult. 
Nu cred că există un astfel de teatru, nu are pereche ceea ce fac Tibu și echipa de 
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acolo. sunt extrem de bucuroși și deschiși, dar responsabili în același timp. M-a 
impresionat mult ce am găsit acolo. M-am simțit foarte bine și drept dovadă 
spectacolul a ieșit bine, zic eu. 
 
 

de: Cristina Bălău  
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236.  Știrile pe scurt  
din data de 22 Octombrie 2018, ora 08:32 

http://www.stirilepescurt.ro/ilegitim-in-regia-lui-adrian-sitaru-cel-mai-
bun-spectacol-la-festivalul-festin-pe-bulevard/ 

 

 

''Ilegitim'', în regia lui Adrian Sitaru - cel mai bun spectacol la 
Festivalul Fest(in) pe Bulevard 

 
 
  Spectacolul "Ilegitim" de Adrian Sitaru şi Alina Grigore, în regia lui Adrian 
Sitaru, producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, a câştigat premiul pentru 
Cel mai bun spectacol, la cea de a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de 
Teatru "Fest(in) pe Bulevard". 
 
 
  Premiul i-a fost înmânat regizorului Adrian Sitaru de către Emil Boroghină, 
directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, în cadrul unei gale desfăşurată 
duminică la Teatrul Nottara. 
 
 
  "Nu mai e nevoie să vorbim de profesionalismul Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj, de zeci de ani unul dintre cele mai importante teatre din România şi din 
Europa. (...) Acolo se lucrează cu foarte mare seriozitate şi mă bucur că dl Sitaru 
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a făcut un spectacol excelent care, după părerea noastră, a membrilor juriului, a 
fost cel mai în tema acestei ediţii. Cei care au văzut spectacolul la Teatrul Odeon, 
la Sala Mică, pot depune mărturie celor care nu l-au văzut că cel puţin această 
afirmaţie este una care are o bază reală. Felicităm trupa Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj şi, bineînţeles, pe realizatorul total al acestei producţii", a spus 
Boroghină. 
 
  Actorul Miklos Bacs a primit, pentru rolul Victor din acelaşi spectacol, 
premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, premiul fiind ridicat tot de 
regizorul Adrian Sitaru. 
 
 
  Distincţia pentru Cea mai bună regie i-a revenit tânărului Alexandru 
Mâzgăreanu pentru regia spectacolului "Tartuffe" de Moliere, producţie a 
Teatrului "Maria Filotti" din Brăila. 
 
 
  "Felicitări dlui Mâzgăreanu pentru că a făcut un excelent spectacol cu 
'Tartuffe' la Teatrul 'Maria Filotti' din Brăila, venind cu câteva soluţii 
surprinzătoare printre care şi acel final care nu respectă opera lui Moliere dar care 
este plauzibil. Este un final ce apropie spectacolul 'Tartuffe' de epoca noastră şi 
probabil că acesta este lucrul cel mai important", a precizat Emil Boroghină. 
 
 
  La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, distincţia i-a fost acordată 
Luminiţei Erga pentru rolul Regina din spectacolul "Hamlet în sos picant", regia 
Alexandru Jitea, producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Premiul pentru Cea mai bună muzică în spectacol a fost câştigat de Ada 
Milea pentru muzica din spectacolul-concert "Visătorul", după Ian McEwan, 
producţie a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, iar premiul pentru Cel mai bun 
decor i-a revenit scenografului Constantin Ciubotariu pentru spectacolul 
"Gardenia", în regia lui Zoltan Balazs, producţie a Teatrului Odeon din Bucureşti. 
 
 
  Juriul secţiunii i-a avut în componenţă pe actorul Emil Boroghină - 
preşedinte, Roxana Croitoru - critic de teatru, Irina Ionescu - teatrolog, Carmen 
Mihalache - critic de teatru şi Doru Mareş - critic de teatru. 
 
 
  În secţiunea "Bulevardul Comediei", juriul format din trei spectatori - Luiza 
Ciorpan, Dora Lazăr şi Dan Sfetcu - a oferit premiul pentru Cel mai bun actor în 
rol principal lui Claudiu Bleonţ pentru rolul Doctor Ginvins din spectacolul 
"Elefantul din cameră", în regia lui Dragoş Alexandru Muşoiu, producţie a 
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Teatrului Naţional "Marin Sorescu din Craiova, iar la categoria Cea mai bună 
actriţă în rol principal distincţia i-a revenit Danielei Minoiu pentru rolul Ţaţa Veta 
din spectacolul "Despre olteni, cu dragoste", în regia lui Constantin Fugaşin, 
producţie a Teatrului Nottara. 
 
 
  Distincţia pentru Cel mai bun spectacol din secţiunea "Bulevardul 
Comediei" i-a fost acordată spectacolului "Comedia erorilor" de William 
Shakespeare, regia Bocsardi Laszlo, producţie a Teatrului de Nord, trupa Harag 
Gyorgy, din Satu Mare. 
 
 
  În secţiunea "Premiere în Fest(in)", în cadrul căreia sunt prezentate 
premierele anului curent ale Teatrului Nottara, echipa teatrului a decis să acorde 
premii celor 18 actriţe ale instituţiei care au jucat în Fest(in) pe Bulevard 2018: 
Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamţu, Mihaela 
Subţirică, Sorina Ştefănescu, Laura Vasiliu, Ioana Calotă, Laura Anghel, Daniela 
Minoiu, Victoria Cociaş, Cristina Stoica Ivanciuc, Corina Dragomir, Andreea 
Măcelaru Şofron, Luminiţa Erga, Diana Roman, Alexandra Aga şi Anca 
Băjenaru. 
 
 
  Ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional "Fest(in) pe Bulevard" se va 
desfăşura în perioada 12 - 20 octombrie şi va avea ca temă principală "Criza 
feminităţii", a anunţat Marinela Ţepuş, managerului Teatrului Nottara. 
 
  
  Gala de duminică s-a încheiat cu un concert extraordinar oferit de Paula 
Seling în care publicul a avut posibilitatea să asculte cele mai cunoscute melodii 
ale artistei. 
 
 
  Ediţia a şasea a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 
desfăşurată în perioada 12 – 21 octombrie, a însemnat 10 zile cu 34 de 
reprezentaţii din nouă ţări, 13 discuţii cu publicul după spectacole, două 
evenimente stradale, şase spectacole-lectură, patru colocvii, şase lansări de carte 
de teatru, trei expoziţii foto, toate desfăşurate în şase spaţii din Capitală – Teatrul 
Nottara, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Excelsior, Institutul Maghiar 
Balassi şi Librăria Cărtureşti-Verona.  

Sursa: AGERPRES 
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237.  LaTeatru.Eu 
din data de 20 Octombrie 2018 

https://lateatru.eu/liftul-boys-will-be-boys-m-studio-festin-pe-
bulevard-2018/ 
 

 
 

Liftul Boys will be boys – M-Studio – Festin pe Bulevard 2018 

 

Liftul Boys will be boys 
Interpreti: 

Deak Zoltan 
Szekrenyes Laszlo 
Veres Nagy Attila 

Coregraf: Feher Ferenc 
Muzica: Feher Ferenc 

Tehnician lumini: Szabo Huba 
Tehnician sunet: Chiritescu Gyorgy 

Regizor tehnic: Bartók Eniko 
Produs de M-Studio Sfantu Gheorghe, vazut la Teatrul Nottara, in cadrul Festin 

pe Bulevard 2018 
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Liftul	Boys	will	be	boys	–	Opinie	LaTeatru.EU	

		

Ati ramas vreodata blocati in lift? Ati avut vreodata frica de a ramane 
blocati in lift? Ori, dimpotriva, ati avut fantezia de a ramane blocat in lift cu o 
anume persoana? Liftul Boys will be boys  este un spectacol-dans, un spectacol 
coregrafic, despre 3 baieti care raman blocati in lift timp de 45 de minute. 

Fara vorbe, fara dialoguri, fara scenografie sofisticata. Doar miscare. Un 
patrat, un lift si 3 persoane. 4 metri patrati, nimic mai mult. 

Acum, de ce au ales baieti si nu fete ori o echipa mixta nu stiu. Si nici nu e 
relevant, din punctul meu de vedere. Luati-l ca atare, 3 baieti blocati in lifta timp 
de 45 de minute. 

Si ganditi-va acum la ipostaza voastra, de spectatori. Eu m-am imaginat ca 
as fi un administrator de bloc care urmareste pe camera ce se intampla in lift. Da, 
am inteles ca exista in tara noastra asociatii de locatari care au pus camere de 
supraveghere pe holul blocului si in lift. Sa nu mai fie probleme. Lucru cu care, 
recunosc, sunt de acord, nu putem vorbi de initimitate in holul blocului. Fix asta 
suntem noi, ca spectatori: nu auzim ce vorbesc, nu stim daca urla sau vorbesc in 
soapta, ci doar II VEDEM. Le vedem miscarile, le vedem chipurile, vedem cum 
incep sa curga apele pe ei. 

Nu va spun exact ce fac ei in spectacol si nu de teama unui spoiler, ci pur 
si simplu pentru ca este un spectacol ce trebuie vazut si simtit, nicidecum 
POVESTIT. Prefer sa va spun, insa, la ce ma gandeam in timpul 
spectacolului Liftul Boys will be boys … 

Ma gandeam la motivele pentru care nu ar trebui sa acceptam faptul ca in 
lift nu ai semnal la telefon. Nu pentru a-l butona ori pentru a vorbi la telefon, ci 
pentru a putea anunta ca ai ramas blocat … 

Ma gandeam la motivele pentru care anumite persoane nu merg cu liftul. Si 
la faptul ca o usoara tulburare psihica, claustrofobia, le este indirect benefica 
sanatatii: urcatul si coboratul scarilor este un obicei sanatos. 

Ma gandeam la lifturile mai mult sau mai putin dubioase in care am urcat 
eu. De ramas nu am ramas (inca?) blocat, dar am intalnit lifturi care m-au dus la 
ultimul etaj, desi nu acolo voiam sa ajung, ori lifturi care m-au dus la parter cu o 
viteza nedorita. 
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Ma gandeam la persoanele alaturi de care am urcat in lift. Cand eram prin 
liceu si prin facultate aveam impresia ca am ghinionul sa nimeresc in lift doar cu 
persoane antipatice. Niciodata nu ma nimeream in lift cu o persoana a carei 
companie sa-mi placa. Poate d-aia nici n-am ramas vreodata blocat: pentru ca nu 
mi-am dorit indeajuns de mult asta :)) 

Ma gandeam daca eu as face ce fac acele personaje din spectacol. Ma 
gandeam daca nu cumva eu as sta nemiscat intr-un colt, pur si simplu in fund, 
asteptand sa fiu/fim eliberat/i. 

Ma gandeam la ce as face daca as ramane vreodata blocat in lift. As mai 
merge cu liftul sau m-as apuca sa merg pe scari chiar si pana la etajele superioare? 

M-am gandit, atunci cand am iesit, si la celebra gluma: In mall s-a produs 
o pana de curent din cauza careia 4 persoane au ramas blocate: 2 in lift si 2 blonde 
pe scara rulanta. 

M-am gandit, la final, ca un spectacol de teatru nu trebuie neaparat sa-ti 
placa sau sa-ti displaca, ci trebuie sa te puna pe ganduri, sa te atinga. Daca reuseste 
acest lucru, atunci e un spectacol bun. 

Si ma gandesc ca daca as revedea Liftul Boys will be boys dupa o luna 
gandurile mele ar fi altele… 

Va sfatuiesc sa vedeti Liftul Boys will be boys. Nu stiu daca o sa va placa, 
nu stiu daca-mi veti multumi, dar stiu sigur ca n-o sa va lase indiferenti. 

 

 

de: Emil Călinescu  
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238.  Transilvania24 
din data de 21 Octombrie 2018 

https://transilvania24.ro/turnul-sfatului-m-a-impresionat-mult-ce-
am-gasit-la-teatrul-gong/ 
 

 
 
 

Nicoleta Lefter, creatoarea primului spectacol pentru copiii cu 
deficiențe de auz: „M-a impresionat mult ce am găsit la Teatrul 

GONG” 

 

Nicoleta Lefter a avut într-o zi o revelație – copiii cu deficiențe de auz nu au 
șansa să meargă la teatru, pentru că nu există interpreți și nici spectacole create 
pentru ei. A venit la Sibiu, a discutat cu Adrian Tibu, directorul Teatrului 
GONG, a vizitat Centrul de Incluziune Socială nr.2 unde a descoperit doi copii 
cu deficiențe de auz care au impresionat-o prin naturalețea și voioșia lor și a 
scris o poveste. Așa s-a născut primul spectacol din România dedicat copiilor 
cu deficiențe de auz, la Sibiu – Visând glasuri. 
 
Reporterul Turnul Sfatului, prezent la București la festivalul FESTin pe Bulevard, 
în cadrul căruia piesa Visând glasuri a avut o reprezentație specială pentru mai 
multe clase de copii cu deficiențe de auz, a discutat cu artista de 36 de ani, 
originară din Galați și actualmente angajată a Teatrului Odeon din București, 
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despre munca la prima poveste dedicată surzilor și planurile pe care le are pentru 
viitor. 
 
Cum e primit spectacolul de copiii cu deficiențe de auz? 
 
Reacționează foarte bine. Scot tot felul de sunete și sunt bucuroși. Cred că nu e de 
fapt nicio diferență între un copil care aude și un copil care nu aude. Semnele de 
bucurie și de tristețe sunt aceleași. Dacă apare un urs, și un copil care aude și unul 
care nu aude se vor bucura la fel. 

 

De ce ai ales să creezi acest spectacol? 
 
Cam toate spectacolele pe care le fac din spațiul independent pornesc de la cărți. 
Am citit cartea lui Oliver Sacks, „Văzând glasuri”, m-a impresionat foarte tare și 
m-am gândit că într-adevăr copiii cu deficiențe de auz sunt destul de ignorați. Nu 
am văzut niciun spectacol pentru ei sau făcut de ei și atunci am zis că poate ar 
trebui deschisă și portița asta. M-am interesat să văd dacă există interpreți la 
spectacole și am realizat că nu există așa ceva la noi în țară. Există doar la TVR 
și atât. Totuși, cei cu deficiențe de auz sunt într-un număr destul de mare în 
România. În Franța, limbajul semnelor e considerat al doilea limbaj și în România, 
deși sunt foarte mulți, sunt ignorați. M-am simțit și eu vinovată cumva, pentru că 
într-un fel i-am ignorat și nu m-am gândit niciodată. I-am văzut în tren că vindeau 
brelocuri și asta era toată informația mea despre surzi. Am decis atunci că trebuie 
să fac ceva în sensul ăsta. 

Și nu doar că ai făcut un spectacol pentru ei, dar ai adăugat și în distribuție 
două persoane cu deficiențe de auz. De ce? 
 
Absolut! Încă de la început m-am gândit să fac spectacolul cu doi copii cu 
probleme de auz. De ce? Pentru că prietenul meu din Sibiu mi-a spus că există un 
colegiu destul de mare și important (n.r. Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 
2). Am mers, l-am văzut și am decis să iau doi copii. Inițial, când am vorbit cu 
Adi Tibu (n.r. directorul Teatrului GONG), am vrut să luăm un singur copil, un 
băiețel. Apoi, la casting am văzut-o și pe Raluca și am fost tare impresionată de 
ea, e atât de solară și frumoasă și dezinvoltă, am decis să luăm doi copii. 
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Îmi doresc ca un număr cât mai mare de oameni să vadă Visând glasuri, pentru că 
e un spectacol atipic și ar fi fain dacă măcar informațional ar circula subiectul. 
Dacă le arăți un pic, poate oamenii devin mai sensibili. E destul de greu pentru un 
copil cu deficiențe de auz să se integeze într-un grup cu copii care aud și vorbesc 
și care nici nu știu să vorbească prin semne. De-asta ei sunt oarecum izolați de 
restul lumii, sunt prieteni doar între ei. 

 

 

  

Tu știai limbajul semnelor înainte să începi lucrul la Visând glasuri?  
 
Nu știam. Am învățat câteva cuvinte cât am lucrat cu Emanuel și Raluca și mi-au 
explicat și ei un lucru foarte interesant – dacă petrec mai mult timp cu cineva, 
învață mimica feței și pot citi pe buze. La repetiții, dacă vorbesc rar, înțeleg ce le 
cer. Dar pentru asta e nevoie de timp, e nevoie să stăm mai mult timp împreună. 
Ce e și mai simpatic, mi-a spus Raluca într-o zi, fiecare om are un semn al lui. 
Am întrebat-o care e semnul meu și mi-a spus că la mine e zâmbetul, pentru că 
mereu sunt cu gura până la urechi (râde). 

Cum ai construit spectacolul?  
 
L-am construit cu cei doi copii. După ce am citit cartea, am început să iau 
interviuri mai multor copii cu deficiențe de auz. Mă interesa să aflu ce visează ei 
noaptea. M-am gândit „bun, eu visez într-un fel, dar un copil care nu aude cum 
visează? Visează extrem de colorat?” și de la asta am pornit – de la vis. Iar la 
interviuri, copiii mi-au arătat cum exprimă prin semne visul – printr-un fir care 
pleacă din ureche – lucru care m-a impresionat. Iar majoritatea mi-au spus că 
visează păsări. Poate și din neputința aceasta de a da glas, de a scoate sunete… 

Tu ai ales să reprezinți pasărea visată de copii printr-o cioară albastră. De 
ce?  
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Cioară pentru că mi s-a părut cea mai smart pasăre, pentru că mie îmi plac ciorile 
și albastră pentru că am vrea să fie liberă. Cioara din spectacolul nostru e de fapt 
glasul, vocea interioară. 
Spectacolul l-am compus din bucățele. Am zis cioara, apoi am ales niște texte, 
apoi scene, apoi am ajuns cu copiii pe scenă și aici au început emoțiile. Aveam un 
desfășurător și am avut 2 săptămâni la dispoziție să repetăm. Cu copiii puteam sta 
doar 2 ore pe zi la repetiții, după-amiaza. Eu lucram cu colegii de dimineața 
devreme, dar cumva mi s-a reglat tot traseul spectacolului doar după ce am început 
să lucrez cu copiii pentru că ei mi-au legat totul, ei mi-au construit spectacolul. 

 
 

Cum a fost să lucrezi cu Emanuel și Raluca?  
 
 
Ei nu simt că au vreo problemă și de fapt nici nu au vreo problemă. Noi îi 
percepem așa. Sunt foarte normali, sunt exact ca noi, nu e o specie diferită. Știi ce 
e cel mai mișto? La centru când am fost, îmi aduc aminte că nu se auzeau glasurile 
decât foarte rar, dar auzeam în schimb obiectele. E foarte emoționant când auzi 
doar obiecte mânuite în jurul tău. 

În spectacol mi-aș fi dorit să-i fi putut lăsa mai mult singuri pe scenă, pentru că 
îmi plăceau acele momente. Poate dacă aș fi avut mai mult timp sau dacă aș fi fost 
mai pregătită să manevrez un astfel de spectacol. 

Mi-a plăcut să lucrez cu ei pentru că sunt mult mai atenți decât adulții și își dau 
mai mult timp, au mai multă răbdare și simt mai puternic lucrurile decât un actor. 
Sunt mult mai sinceri, mai curați și trimit mesajul exact așa cum este. Un actor 
încearcă să-și pună amprenta asupra mesajului. Ei nu. Ei vin pe scenă exact așa 
cum sunt și nu încearcă să iasă în față. 

 

Ai în plan poate pe viitor un al doilea spectacol de acest gen?  
 
 
Mi-ar face plăcere, nu am nimic setat în minte momentan. Eu ideile mi le iau din 
cărțile pe care le citesc și aștept acum să-mi pice o nouă carte în mână și poate o 
să mă mai gândesc. Între timp însă am vorbit cu Tibu să facem un proiect, un 
spectacol tot în Sibiu, tot pentru Teatrul GONG, despre eșec. Vrem să îl facem cu 
adolescenți și pentru asta va trebui să facem o documentație în școli. Asta e pentru 
vara viitoare. 

 

Cum ai regăsit teatrul sibian? Cu ce impresie ai plecat înapoi la București? 
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Mi-a plăcut foarte mult ce se întâmplă la Teatrul GONG. M-a impresionat mult. 
Nu cred că există un astfel de teatru, nu are pereche ceea ce fac Tibu și echipa de 
acolo. sunt extrem de bucuroși și deschiși, dar responsabili în același timp. M-a 
impresionat mult ce am găsit acolo. M-am simțit foarte bine și drept dovadă 
spectacolul a ieșit bine, zic eu. 

 

 

 

 

Sursa: turnul Sfatului  
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239.  România Liberă  

din data de 22 Octombrie 2018, ora 12:44 

https://romanialibera.ro/cultura/final-de-festin-pe-bulevard-editia-a-vi-
a-gala-de-premiere-si-concert-extraordinar-paula-seling-757642 
 

 
 

Final de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a – Gala de premiere și 
concert extraordinar Paula Seling 

Ultima zi la Fest(in) pe Bulevard debutează la ora 11:30, când are loc 
colocviul Cum, ce și de ce (mai) simțim la teatru? Tehnologie vs emoție (concept 
și moderator: Cristina Rusiecki, critic de teatru). „Mai vizează creatorul de teatru 
emoția? Câtă răbdare mai are să o construiască? Pe ce tip de receptare mizează 
teatrul secolului XXI? Cărui organ al minții i se adresează? Dar în celelalte arte 
ce se întâmplă?”. 

De la ora 14:00, la Muzeul Literaturii Române, îl aniversăm pe 
domnul Emil Boroghină, colaborator și prieten al Teatrului Nottara, directorul 
fondator al Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare, președintele 
Fundației Shakespeare. 

La ora 18:00, publicul este invitat la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, 
la lansarea revistei Secolul 21, ediția Biblioteci (invitați: George Banu, 
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Carmencita Brojboiu, Mihaela Marin). Lansarea este urmată de vernisajul 
expoziției Livada de vișini, semnată de fotografa Mihaela Marin. Expoziția 
cuprinde fotografii realizate la spectacolul Livada de vișini, montat la Maribor 
(Slovenia), în regia lui Tompa Gabor și scenografia Carmencitei Brojboiu. 
Spectacolul a fost inclus – cu o reprezentație unică – în programul Fest(in) pe 
Bulevard, ediția 2016. 

Încheiem Festivalul în atmosferă de sărbătoare, la Gala de premiere de la 
ora 19:00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. Amfitrionul serii va fi 
Andreea Marin, Ambasador al Festivalului și spectator fidel al Teatrului Nottara.  
Cele două secțiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala de 
premiere, zece trofee. Secțiunea Bulevardul Comediei propune publicului patru 
spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleși din 
public. 

Secțiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producții ale unor teatre și companii din țară și 
din străinătate. Juriul acestei secțiuni este format din personalități ale teatrului 
românesc: Emil Boroghină (actor, Directorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), 
dr. Roxana Croitoru(critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen 
Mihalache (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

Gala de premiere este urmată de un concert extraordinar al Paulei Seling. 
Publicul va avea prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină 
melodiile cunoscutei artiste cu prelucrări din folclor.  

 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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240.  Gazeta de Cluj  
din data de 22 Octombrie 2018 

http://gazetadecluj.ro/un-spectacol-al-teatrului-maghiar-cluj-
castigator-la-un-festival-international-de-teatru/ 
 

 
 

Un spectacol al Teatrului Maghiar Cluj câștigător la un festival 
internațional de teatru 

 
Unul dintre spectacolele Teatrului Maghiar Cluj, „Ilegitim” de Adrian Sitaru şi 

Alina Grigore, în regia lui Adrian Sitaru, a câştigat premiul pentru Cel mai bun 

spectacol, la cea de a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „Fest(in) 

pe Bulevard”. 

Premiul i-a fost înmânat regizorului Adrian Sitaru de către Emil Boroghină, 

directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, în cadrul unei gale desfăşurată 

duminică la Teatrul Nottara. 

„Nu mai e nevoie să vorbim de profesionalismul Teatrului Maghiar de Stat din 

Cluj, de zeci de ani unul dintre cele mai importante teatre din România şi din 

Europa. (…) Acolo se lucrează cu foarte mare seriozitate şi mă bucur că dl Sitaru 
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a făcut un spectacol excelent care, după părerea noastră, a membrilor juriului, a 

fost cel mai în tema acestei ediţii. Cei care au văzut spectacolul la Teatrul Odeon, 

la Sala Mică, pot depune mărturie celor care nu l-au văzut că cel puţin această 

afirmaţie este una care are o bază reală. Felicităm trupa Teatrului Maghiar de Stat 

din Cluj şi, bineînţeles, pe realizatorul total al acestei producţii”, a spus 

Boroghină. 

Actorul Miklos Bacs a primit, pentru rolul Victor din acelaşi spectacol, premiul 

pentru Cel mai bun actor în rol principal, premiul fiind ridicat tot de regizorul 

Adrian Sitaru. 

Distincţia pentru Cea mai bună regie i-a revenit tânărului Alexandru Mâzgăreanu 

pentru regia spectacolului „Tartuffe” de Moliere, producţie a Teatrului „Maria 

Filotti” din Brăila. 

„Felicitări dlui Mâzgăreanu pentru că a făcut un excelent spectacol cu ‘Tartuffe’ 

la Teatrul ‘Maria Filotti’ din Brăila, venind cu câteva soluţii surprinzătoare printre 

care şi acel final care nu respectă opera lui Moliere dar care este plauzibil. Este 

un final ce apropie spectacolul ‘Tartuffe’ de epoca noastră şi probabil că acesta 

este lucrul cel mai important”, a precizat Emil Boroghină. 

La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, distincţia i-a fost acordată 

Luminiţei Erga pentru rolul Regina din spectacolul „Hamlet în sos picant”, regia 

Alexandru Jitea, producţie a Teatrului Nottara. 

Premiul pentru Cea mai bună muzică în spectacol a fost câştigat de Ada Milea 

pentru muzica din spectacolul-concert „Visătorul”, după Ian McEwan, producţie 

a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, iar premiul pentru Cel mai bun decor i-

a revenit scenografului Constantin Ciubotariu pentru spectacolul „Gardenia”, în 

regia lui Zoltan Balazs, producţie a Teatrului Odeon din Bucureşti. 

Juriul secţiunii i-a avut în componenţă pe actorul Emil Boroghină – preşedinte, 

Roxana Croitoru – critic de teatru, Irina Ionescu – teatrolog, Carmen Mihalache 

– critic de teatru şi Doru Mareş – critic de teatru. 
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În secţiunea „Bulevardul Comediei”, juriul format din trei spectatori – Luiza 

Ciorpan, Dora Lazăr şi Dan Sfetcu – a oferit premiul pentru Cel mai bun actor în 

rol principal lui Claudiu Bleonţ pentru rolul Doctor Ginvins din spectacolul 

„Elefantul din cameră”, în regia lui Dragoş Alexandru Muşoiu, producţie a 

Teatrului Naţional „Marin Sorescu din Craiova, iar la categoria Cea mai bună 

actriţă în rol principal distincţia i-a revenit Danielei Minoiu pentru rolul Ţaţa Veta 

din spectacolul „Despre olteni, cu dragoste”, în regia lui Constantin Fugaşin, 

producţie a Teatrului Nottara. 

Distincţia pentru Cel mai bun spectacol din secţiunea „Bulevardul Comediei” i-a 

fost acordată spectacolului „Comedia erorilor” de William Shakespeare, regia 

Bocsardi Laszlo, producţie a Teatrului de Nord, trupa Harag Gyorgy, din Satu 

Mare. 

În secţiunea „Premiere în Fest(in)”, în cadrul căreia sunt prezentate premierele 

anului curent ale Teatrului Nottara, echipa teatrului a decis să acorde premii celor 

18 actriţe ale instituţiei care au jucat în Fest(in) pe Bulevard 2018: Crenguţa 

Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamţu, Mihaela Subţirică, Sorina 

Ştefănescu, Laura Vasiliu, Ioana Calotă, Laura Anghel, Daniela Minoiu, Victoria 

Cociaş, Cristina Stoica Ivanciuc, Corina Dragomir, Andreea Măcelaru Şofron, 

Luminiţa Erga, Diana Roman, Alexandra Aga şi Anca Băjenaru. 

Ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional „Fest(in) pe Bulevard” se va desfăşura 

în perioada 12 – 20 octombrie şi va avea ca temă principală „Criza feminităţii”, a 

anunţat Marinela Ţepuş, managerului Teatrului Nottara. 

Gala de duminică s-a încheiat cu un concert extraordinar oferit de Paula Seling în 

care publicul a avut posibilitatea să asculte cele mai cunoscute melodii ale artistei. 

Ediţia a şasea a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

desfăşurată în perioada 12 – 21 octombrie, a însemnat 10 zile cu 34 de 

reprezentaţii din nouă ţări, 13 discuţii cu publicul după spectacole, două 

evenimente stradale, şase spectacole-lectură, patru colocvii, şase lansări de carte 

de teatru, trei expoziţii foto, toate desfăşurate în şase spaţii din Capitală – Teatrul 
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Nottara, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Excelsior, Institutul Maghiar 

Balassi şi Librăria Cărtureşti-Verona. 

 

 
 

de: Robu Răzvan  
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241.  Transilvania24 
din data de 22 Octombrie 2018 

https://transilvania24.ro/un-spectacol-al-teatrului-maghiar-cluj-
castigator-la-un-festival-international-de-teatru/ 
 

 
 
 

Un spectacol al Teatrului Maghiar Cluj câștigător la un festival 

internațional de teatru 

 

Unul dintre spectacolele Teatrului Maghiar Cluj, „Ilegitim” de Adrian Sitaru şi 

Alina Grigore, în regia lui Adrian Sitaru, a câştigat premiul pentru Cel mai bun 

spectacol, la cea de a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „Fest(in) 

pe Bulevard”. 

Premiul i-a fost înmânat regizorului Adrian Sitaru de către Emil Boroghină, 

directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, în cadrul unei gale desfăşurată 

duminică la Teatrul Nottara. 
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„Nu mai e nevoie să vorbim de profesionalismul Teatrului Maghiar de Stat din 

Cluj, de zeci de ani unul dintre cele mai importante teatre din România şi din 

Europa. (…) Acolo se lucrează cu foarte mare seriozitate şi mă bucur că dl Sitaru 

a făcut un spectacol excelent care, după părerea noastră, a membrilor juriului, a 

fost cel mai în tema acestei ediţii. Cei care au văzut spectacolul la Teatrul Odeon, 

la Sala Mică, pot depune mărturie celor care nu l-au văzut că cel puţin această 

afirmaţie este una care are o bază reală. Felicităm trupa Teatrului Maghiar de Stat 

din Cluj şi, bineînţeles, pe realizatorul total al acestei producţii”, a spus 

Boroghină. 

Actorul Miklos Bacs a primit, pentru rolul Victor din acelaşi spectacol, premiul 

pentru Cel mai bun actor în rol principal, premiul fiind ridicat tot de regizorul 

Adrian Sitaru. 

Distincţia pentru Cea mai bună regie i-a revenit tânărului Alexandru Mâzgăreanu 

pentru regia spectacolului „Tartuffe” de Moliere, producţie a Teatrului „Maria 

Filotti” din Brăila. 

„Felicitări dlui Mâzgăreanu pentru că a făcut un excelent spectacol cu ‘Tartuffe’ 

la Teatrul ‘Maria Filotti’ din Brăila, venind cu câteva soluţii surprinzătoare printre 

care şi acel final care nu respectă opera lui Moliere dar care este plauzibil. Este 

un final ce apropie spectacolul ‘Tartuffe’ de epoca noastră şi probabil că acesta 

este lucrul cel mai important”, a precizat Emil Boroghină. 

La categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, distincţia i-a fost acordată 

Luminiţei Erga pentru rolul Regina din spectacolul „Hamlet în sos picant”, regia 

Alexandru Jitea, producţie a Teatrului Nottara. 

Premiul pentru Cea mai bună muzică în spectacol a fost câştigat de Ada Milea 

pentru muzica din spectacolul-concert „Visătorul”, după Ian McEwan, producţie 

a Teatrului Tineretului din Piatra Neamţ, iar premiul pentru Cel mai bun decor i-

a revenit scenografului Constantin Ciubotariu pentru spectacolul „Gardenia”, în 

regia lui Zoltan Balazs, producţie a Teatrului Odeon din Bucureşti. 
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Juriul secţiunii i-a avut în componenţă pe actorul Emil Boroghină – preşedinte, 

Roxana Croitoru – critic de teatru, Irina Ionescu – teatrolog, Carmen Mihalache 

– critic de teatru şi Doru Mareş – critic de teatru. 

În secţiunea „Bulevardul Comediei”, juriul format din trei spectatori – Luiza 

Ciorpan, Dora Lazăr şi Dan Sfetcu – a oferit premiul pentru Cel mai bun actor în 

rol principal lui Claudiu Bleonţ pentru rolul Doctor Ginvins din spectacolul 

„Elefantul din cameră”, în regia lui Dragoş Alexandru Muşoiu, producţie a 

Teatrului Naţional „Marin Sorescu din Craiova, iar la categoria Cea mai bună 

actriţă în rol principal distincţia i-a revenit Danielei Minoiu pentru rolul Ţaţa Veta 

din spectacolul „Despre olteni, cu dragoste”, în regia lui Constantin Fugaşin, 

producţie a Teatrului Nottara. 

Distincţia pentru Cel mai bun spectacol din secţiunea „Bulevardul Comediei” i-a 

fost acordată spectacolului „Comedia erorilor” de William Shakespeare, regia 

Bocsardi Laszlo, producţie a Teatrului de Nord, trupa Harag Gyorgy, din Satu 

Mare. 

În secţiunea „Premiere în Fest(in)”, în cadrul căreia sunt prezentate premierele 

anului curent ale Teatrului Nottara, echipa teatrului a decis să acorde premii celor 

18 actriţe ale instituţiei care au jucat în Fest(in) pe Bulevard 2018: Crenguţa 

Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamţu, Mihaela Subţirică, Sorina 

Ştefănescu, Laura Vasiliu, Ioana Calotă, Laura Anghel, Daniela Minoiu, Victoria 

Cociaş, Cristina Stoica Ivanciuc, Corina Dragomir, Andreea Măcelaru Şofron, 

Luminiţa Erga, Diana Roman, Alexandra Aga şi Anca Băjenaru. 

Ediţia din 2019 a Festivalului Internaţional „Fest(in) pe Bulevard” se va desfăşura 

în perioada 12 – 20 octombrie şi va avea ca temă principală „Criza feminităţii”, a 

anunţat Marinela Ţepuş, managerului Teatrului Nottara. 

Gala de duminică s-a încheiat cu un concert extraordinar oferit de Paula Seling în 

care publicul a avut posibilitatea să asculte cele mai cunoscute melodii ale artistei. 

Ediţia a şasea a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

desfăşurată în perioada 12 – 21 octombrie, a însemnat 10 zile cu 34 de 



 630 

reprezentaţii din nouă ţări, 13 discuţii cu publicul după spectacole, două 

evenimente stradale, şase spectacole-lectură, patru colocvii, şase lansări de carte 

de teatru, trei expoziţii foto, toate desfăşurate în şase spaţii din Capitală – Teatrul 

Nottara, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Excelsior, Institutul Maghiar 

Balassi şi Librăria Cărtureşti-Verona. 

 

 

Sursa: gazetadecluj.ro 
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242.  Cluj Today  
din data de 22 Octombrie 2018 

http://www.clujtoday.ro/27711-premiul-pentru-cel-mai-bun-spectacol-
al-festivalului-internaional-de-teatru-festin-pe-bulevard-de-la-
bucurex15fti-vine-la-cluj.html 
 

 
 

Premiul pentru "Cel mai bun spectacol" al Festivalului 
Internaţional de Teatru "Fest(in) pe Bulevard" de la Bucureşti 

vine la Cluj 
 

 

 

Producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, spectacolul "Illegitim" de 
Adrian Sitaru şi Alina Grigore, în regia lui Adrian Sitaru, a câştigat premiul 
pentru categoria "Cel mai bun spectacol", la cea de a şasea ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru "Fest(in) pe Bulevard", Bucureşti. 
Actorul Bacs Miklos a primit în cadrul aceleaşi gale, pentru rolul Victor 
din "Illegitim", premiul pentru "Cel mai bun actor în rol principal". Ambele 
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premii au fost ridicate de regizorul Adrian Sitaru, prezent la Gala de 
premiere desfăşurată duminică seara, pe scena Teatrului Nottara din 
Bucureşti. 
 

 
 
 

de: Daniel Sârbu  
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243.  TVR Internațional 
din data de 17 Octombrie 2018 

http://tvri.tvr.ro/corespondent-tvri_22924.html 
 

 
 

Evenimente muzicale şi culturale, la „Corespondent TVRi” 

 

Vă invităm la un festin teatral organizat, ca în fiecare toamnă, de Teatrul 
Nottara din Bucureşti. Fest(in) pe Bulevard a fost gândit ca un festival destinat 
tuturor bucureștenilor, cu multe ingrediente pentru spectatorii săi fideli sau 
potențiali: spectacole cu o pronunțată tentă socială, urmate de discuții cu publicul, 
spectacole de comedie, premiere ale Teatrului Nottara din stagiunea precedentă, 
spectacole de teatru-dans, concerte, evenimente stradale, aniversări ale unor 
personalități culturale, colocvii, spectacole-lectură, expoziții, comemorarea unor 
artiști dispăruți dintre noi și chiar spectacole ale unor persoane private de libertate. 

Invitata: Marinela Țepuş, manager al Teatrului Nottara 
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Sursa: tvri.ro 
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244.  Teatrul Nottara 
din data de 23 Octombrie 2018 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=329 
 

 
 

La FEST(in) pe Bulevard 

        a câştigat toatǎ 
lumea! 

  

Premiile celei de-a șasea 
ediții a  

Festivalului Internațional 
de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard 

  

Ediția a șasea 
a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard s-a încheiat. Au 
fost zile pline: spectacole de top, întâlniri de suflet şi multă emoţie. Festivalul a 
avut, şi în acest an, un palmares bogat: 10 zile cu 34 de reprezentații din 9 țări, 13 
discuții cu publicul după spectacole, 2 evenimente stradale, 6               spectacole-
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lectură, 4 colocvii, 6 lansări de carte de teatru, 3 expoziții foto, 6 spații diferite: 
Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Excelsior,  Institutul 
Maghiar Balassi și Librăria Cărturești-Verona. 

Juriul, format din: Roxana Croitoru, Irina Ionescu, Carmen Mihalache, Emil 
Boroghină și Doru Mareș, a decis premiile la secțiunea care a dat tema acestei 
ediții, Criza comunicării: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Luminița Erga, pentru 
rolul Regina din spectacolul Hamlet în sos picant, regia: Alexandru Jitea, 
producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Miklós Bács, pentru 
rolul Victor din spectacolul Ilegitim de Adrian Sitaru și Alina Grigore, regia: 
Adrian Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

Premiul pentru cea mai bună muzică în spectacol: Ada Milea pentru muzica 
din spectacolulul-concert Visătorul, după Ian McEwan, producție a Teatrului 
Tineretului, Piatra Neamț 

Premiul pentru cel mai bun decor: Constantin Ciubotariu pentru 
spectacolul Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, producție a Teatrului Odeon, 
București 

Premiul pentru cea mai bună regie: Alexandru Mâzgăreanu pentru 
spectacolul Tartuffe, de Molière, producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Ilegitim de Adrian Sitaru 
și Alina Grigore, regia: Adrian Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

  

Și la ediția din acest an, publicul a avut un cuvânt de spus. Juriul spectatorilor, din 
care au făcut parte: Luiza Ciorpan, Dora Lazăr și Dan Sfetcu, a acordat 
următoarele premii, la secțiunea Bulevardul comediei: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Daniela Minoiu, pentru 
rolul Țața Veta din spectacolul Despre olteni, cu dragoste, în regia lui Constantin 
Fugașin, producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Claudiu Bleonț, pentru 
rolul Doctor Ginvins din spectacolul Elefantul din cameră, în regia lui Dragoș 
Alexandru Mușoiu, producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 
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Premiul pentru cel mai bun spectacol: Comedia erorilor de William 
Shakespeare, regia: Bocsárdi László, producție a Teatrului de Nord, Trupa 
Harag György, Satu Mare 

Anca Băjenaru, Victoria Cociaș, Ada Navrot, Crenguța Hariton, Andreea 
Măcelaru Șofron, Luminița Erga, Diana Roman, Cristina Juncu, Isabela Neamțu, 
Mihaela Subțirică, Ioana Calotă, Daniela Minoiu, Cristina Stoica Ivanciuc, Sorina 
Ștefănescu, Laura Vasiliu, Laura Anghel, Corina Dragomir, Alexandra Aga au 
primit premii în cadrul secţiunii Premiere în Fest(in). 

  

Ediția de anul viitor, care va avea ca temă principală Criza feminității, se va 
desfășura în perioada 12 – 20 octombrie 2019. 

  

Le mulțumim călduros tuturor partenerilor și sponsorilor noștri. 

 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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245. bebelu.ro 
din data de 23 Octombrie 2018 

http://www.bebelu.ro/final-de-festin-pe-bulevard-editia-a-vi-a-gala-
de-premiere-si-concert-extraordinar-paula-seling.html 
 

 
 
Final de Fest(in) pe Bulevard, ediția a VI-a – Gala de premiere și 

concert extraordinar Paula Seling 
 

 

Ultima zi la Fest(in) pe Bulevard debutează la ora 11:30, când are loc 
colocviul Cum, ce și de ce (mai) simțim la teatru? Tehnologie vs emoție (concept 
și moderator: Cristina Rusiecki, critic de teatru). „Mai vizează creatorul de teatru 
emoția? Câtă răbdare mai are să o construiască? Pe ce tip de receptare mizează 
teatrul secolului XXI? Cărui organ al minții i se adresează? Dar în celelalte arte 
ce se întâmplă?”. 

De la ora 14:00, la Muzeul Literaturii Române, îl aniversăm pe 
domnul Emil Boroghină, colaborator și prieten al Teatrului Nottara, directorul 
fondator al Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare, președintele 
Fundației Shakespeare. 

La ora 18:00, publicul este invitat la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, 
la lansarea revistei Secolul 21, ediția Biblioteci (invitați: George Banu, 
Carmencita Brojboiu, Mihaela Marin). Lansarea este urmată de vernisajul 
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expoziției Livada de vișini, semnată de fotografa Mihaela Marin. Expoziția 
cuprinde fotografii realizate la spectacolul Livada de vișini, montat la Maribor 
(Slovenia), în regia lui Tompa Gabor și scenografia Carmencitei Brojboiu. 
Spectacolul a fost inclus – cu o reprezentație unică – în programul Fest(in) pe 
Bulevard, ediția 2016. 

Încheiem Festivalul în atmosferă de sărbătoare, la Gala de premiere de la 
ora 19:00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. Amfitrionul serii va fi 
Andreea Marin, Ambasador al Festivalului și spectator fidel al Teatrului Nottara.  
Cele două secțiuni competitive ale Fest(in) pe Bulevard 2018 aduc, la Gala de 
premiere, zece trofee. Secțiunea Bulevardul Comediei propune publicului patru 
spectacole de mare succes, iar jurizarea lor va fi făcută de cinci membri aleși din 
public. 

Secțiunea Criza Comunicării, în cadrul căreia vor fi supuse atenției 
spectatorilor producții a căror temă este, ca în fiecare an, de impact pentru 
societatea actuală, aduce laolaltă producții ale unor teatre și companii din țară și 
din străinătate. Juriul acestei secțiuni este format din personalități ale teatrului 
românesc: Emil Boroghină (actor,mDirectorul fondator al Festivalului 
Internațional Shakespeare din Craiova, președintele Fundației Shakespeare), 
dr. Roxana Croitoru(critic de teatru), Irina Ionescu (teatrolog), Carmen 
Mihalache (critic de teatru), Doru Mareș (critic de teatru). 

Gala de premiere este urmată de un concert extraordinar al Paulei Seling. 
Publicul va avea prilejul să se delecteze cu un veritabil spectacol, care îmbină 
melodiile cunoscutei artiste cu prelucrări din folclor.  

 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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246. Sursa Zilei  
din data de 23 Octombrie 2018, ora 11:17 

http://www.sursazilei.ro/premiile-celei-de-a-sasea-editii-a-
festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

PREMIILE CELEI DE-A ȘASEA EDIȚII A FESTIVALULUI 
INTERNAȚIONAL DE TEATRU FEST(IN) PE BULEVARD 

 
   

 

Ediția a șasea a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard s-a 

încheiat. Au fost zile pline: spectacole de top, întâlniri de suflet şi multă emoţie. 

Festivalul a avut, şi în acest an, un palmares bogat: 10 zile cu 34 de reprezentații 

din 9 țări, 13 discuții cu publicul după spectacole, 2 evenimente stradale, 6 

spectacole-lectură, 4 colocvii, 6 lansări de carte de teatru, 3 expoziții foto, 6 spații 
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diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul 

Excelsior,  Institutul Maghiar Balassi și Librăria Cărturești-Verona. 

Juriul, format din Roxana Croitoru, Irina Ionescu, Carmen Mihalache, Emil 

Boroghină și Doru Mareș, a decis premiile la secțiunea care a dat tema acestei 

ediții, Criza comunicării: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Luminița Erga, pentru 

rolul Regina din spectacolul Hamlet în sos picant, regia: Alexandru Jitea, 

producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Miklós Bács, pentru 

rolul Victor din spectacolul Ilegitim de Adrian Sitaru și Alina Grigore, regia: 

Adrian Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

Premiul pentru cea mai bună muzică în spectacol: Ada Milea pentru muzica 

din spectacolulul-concert Visătorul, după Ian McEwan, producție a Teatrului 

Tineretului, Piatra Neamț 

Premiul pentru cel mai bun decor: Constantin Ciubotariu pentru 

spectacolul Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, producție a Teatrului Odeon, 

București 

Premiul pentru cea mai bună regie: Alexandru Mâzgăreanu pentru 

spectacolul Tartuffe, de Molière, producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Ilegitim de Adrian Sitaru și Alina 

Grigore, regia: Adrian Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

Și la ediția din acest an, publicul a avut un cuvânt de spus. Juriul spectatorilor, din 

care au făcut parte: Luiza Ciorpan, Dora Lazăr și Dan Sfetcu, a acordat 

următoarele premii, la secțiunea Bulevardul comediei: 
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Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Daniela Minoiu, pentru 

rolul Țața Vetadin spectacolul Despre olteni, cu dragoste, în regia lui Constantin 

Fugașin, producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Claudiu Bleonț, pentru 

rolul Doctor Ginvins din spectacolul Elefantul din cameră, în regia lui Dragoș 

Alexandru Mușoiu, producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Comedia erorilor de William Shakespeare, 

regia: Bocsárdi László, producție a Teatrului de Nord, Trupa  Harag György, 

Satu Mare 
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Anca Băjenaru, Victoria Cociaș, Ada Navrot, Crenguța Hariton, Andreea 

Măcelaru Șofron, Luminița Erga, Diana Roman, Cristina Juncu, Isabela Neamțu, 

Mihaela Subțirică, Ioana Calotă, Daniela Minoiu, Cristina Stoica Ivanciuc, Sorina 

Ștefănescu, Laura Vasiliu, Laura Anghel, Corina Dragomir, Alexandra Aga au 

primit premii în cadrul secţiunii Premiere în Fest(in). 

Ediția de anul viitor, care va avea ca temă principală Criza feminității, se va 

desfășura în perioada 12 – 20 octombrie 2019. 

 
 
 

de: Olimpia Diaconiuc  
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247. Romania Liberă 
din data de 23 Octombrie 2018, ora 09:41 

https://romanialibera.ro/cultura/premiile-celei-de-a-sasea-editii-a-
festivalului-international-de-teatru-festin-pe-bulevard-757769 
 

 
 

Premiile celei de-a șasea ediții a Festivalului Internațional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard 

Ediția a șasea a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard s-a 
încheiat. Au fost zile pline: spectacole de top, întâlniri de suflet şi multă emoţie. 
Festivalul a avut, şi în acest an, un palmares bogat: 10 zile cu 34 de reprezentații 
din 9 țări, 13 discuții cu publicul după spectacole, 2 evenimente stradale, 6 
spectacole-lectură, 4 colocvii, 6 lansări de carte de teatru, 3 expoziții foto, 6 spații 
diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul 
Excelsior,  Institutul Maghiar Balassi și Librăria Cărturești-Verona. 

 

Juriul, format din: Roxana Croitoru, Irina Ionescu, Carmen Mihalache, Emil 
Boroghină și Doru Mareș, a decis premiile la secțiunea care a dat tema acestei 
ediții, Criza comunicării: 
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Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Luminița Erga, pentru 
rolul Regina din spectacolul Hamlet în sos picant, regia: Alexandru Jitea, 
producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Miklós Bács, pentru rolul 
Victor din spectacolul Ilegitim de Adrian Sitaru și Alina Grigore, regia: Adrian 
Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

Premiul pentru cea mai bună muzică în spectacol: Ada Milea pentru muzica 
din spectacolulul-concert Visătorul, după Ian McEwan, producție a Teatrului 
Tineretului, Piatra Neamț 

Premiul pentru cel mai bun decor: Constantin Ciubotariu pentru spectacolul 
Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, producție a Teatrului Odeon, București 

Premiul pentru cea mai bună regie: Alexandru Mâzgăreanu pentru 
spectacolul Tartuffe, de Molière, producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Ilegitim de Adrian Sitaru 
și Alina Grigore, regia: Adrian Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

Și la ediția din acest an, publicul a avut un cuvânt de spus. Juriul spectatorilor, din 
care au făcut parte: Luiza Ciorpan, Dora Lazăr și Dan Sfetcu, a acordat 
următoarele premii, la secțiunea Bulevardul comediei: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Daniela Minoiu, pentru 
rolul Țața Veta din spectacolul Despre olteni, cu dragoste, în regia lui Constantin 
Fugașin, producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Claudiu Bleonț, pentru 
rolul Doctor Ginvins din spectacolul Elefantul din cameră, în regia lui Dragoș 
Alexandru Mușoiu, producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Comedia erorilor de William 
Shakespeare, regia: Bocsárdi László, producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare 

Anca Băjenaru, Victoria Cociaș, Ada Navrot, Crenguța Hariton, Andreea 
Măcelaru Șofron, Luminița Erga, Diana Roman, Cristina Juncu, Isabela Neamțu, 
Mihaela Subțirică, Ioana Calotă, Daniela Minoiu, Cristina Stoica Ivanciuc, Sorina 
Ștefănescu, Laura Vasiliu, Laura Anghel, Corina Dragomir, Alexandra Aga au 
primit premii în cadrul secţiunii Premiere în Fest(in). 

Ediția de anul viitor, care va avea ca temă principală Criza feminității, se va 
desfășura în perioada 12 – 20 octombrie 2019. 
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Le mulțumim călduros tuturor partenerilor și sponsorilor noștri. 

 

 
 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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248. Satu Mare News 
din data de 23 Octombrie 2018 

https://www.satumarenews.ro/index.php/cultura-timp-
liber/item/8422-teatru-premiu-pentru-trupa-harag-gyoergy-la-
bucuresti?jjj=1540406950193 
 

 
 

Teatru | Premiu pentru Trupa Harag György, la București 
 
 

Duminică au fost desemnați premianții festivalului internațional Festin pe 
Bulevard, desfășurat în perioada 12-21 octombrie la București. 

 
  După o pauză de cincisprezece ani, Trupa Harag György a avut onoarea de 
evolua din nou în capitală, de data aceasta onorând invitația Teatrului Nottara.  
În cadrul festivalului organizat de teatrul bucureștean, trupa sătmăreană a evoluat 
pe data de 18 octombrie cu spectacolul Comedia erorilor, în regia lui Bocsárdi 
László, regizor laureat al premiilor UNITER și Jászai. 

 
  În ultima zi a festivalului a avut loc ceremonialul de premiere a celor mai 
bune spectacole participante la eveniment, Comedia erorilor fiind distinsă cu 
premiul acordat de către juriul alcătuit din publicul fidel al Teatrului Nottara. 
Membrii juriului au fost selectați din rândul acelor spectatori care s-au înscris în 
competiția pentru a deveni membrii ai acestui juriu special prin prezentarea unor 
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critici, eseuri sau rapoarte redactate despre spectacolele teatrului bucureștean. 
„Este o mare bucurie pentru noi, ca după o pauză destul de lungă, mai exact 
după mai bine de un deceniu și jumătate, am primit această invitație în capitală, 
care este, de fapt, fructul microstagiunii gândite și materializate împreună cu 
directorul artistic al secției române, Ovidiu Caița. Din nefericire, în ultimii ani, 
pentru profesia română, Teatrul de Nord se implementase ca o instituție cu o 
singură secție de limba română și invers, profesia din Ungaria cunoscuse în 
trecut doar activitatea Trupei Harag György. În urma microstagiunii 
organizate, în colaborare, de cele două secții, ambele trupe au avut de câștigat 
căci secția română a avut prilejul de a se prezenta în periodicele din Ungaria, 
iar noi am primit această invitație la festivalul bucureștean” – a declarat 
Bessenyei Gedő István, directorul artistic al trupei. 

 
  Spectacolul Comedia erorilor a participat, de-a lungul stagiunilor trecute, 
la numeroase festivaluri, printre care Colocviul Teatrelor Minoritare din 
Gheorgheni, Festivalul Shakespeare din Gyula (Ungaria), respectiv Festivalul 
Varadium, din Oradea. Pe lângă participările de festival, piesa a fost jucată, de 
asemenea, la Teatrul Național din Budapesta, la Teatrul Thália (Budapesta), 
respectiv la Întâlnirea Teatrelor de peste Hotare. 

 
 

 
Sursa: Satu Mare News 
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249. Crai Nou  
din data de 23 Octombrie 2018 

https://www.crainou.ro/2018/10/23/3-surori-la-bucuresti-sub-apa-
la-sfantu-gheorghe/ 
 

 
 

„3 Surori” la Bucureşti 

 

 „3 Surori” de A.P. Cehov, în regia Catincăi Drăgănescu (coproducţie: Punctart şi 
Teatrul Municipal „Matei Vişniec” Suceava), a fost la Bucureşti. Spectacolul s-a 
jucat pe scena Teatrului Odeon în cadrul festivalului internaţional de teatru 
„Fest(in) pe Bulevard” (organizat de Teatrul Nottara), secţiunea „Invitaţi 
speciali”. 

„De ce am optat, în acest an, pentru criza comunicării ca temă principală a 
Festivalului Internaţional de Teatru – Fest(in) pe Bulevard? Pentru că, deşi teatrul 
este o artă a comunicării, oamenii săi îşi cheltuiesc, adesea, talentul şi energia 
risipindu-se în dispute sterile, lipsite de o miză artistică. Pentru că, deşi ne aflăm 
într-un secol al comunicaţiilor, suntem tot mai înstrăinaţi şi tot mai singuri în 
deciziile noastre. Pentru că, deşi avem la îndemână cele mai moderne mijloace de 
negociere, preferăm să ne despărţim unii de alţii prin SMS-uri şi/sau prin 
declaraţii de presă. Pentru că, deşi reţelele de socializare aveau menirea să ne 
apropie, au ajuns să ne învrăjbească. Pentru că, tot vorbind despre libertatea mass-
media, am devenit sclavii acesteia, lăsându-ne (şi parcă plăcându-ne să fim) 



 650 

manipulaţi. Pentru că între misiunile nobile ale teatrului este şi aceea de a se 
implica în viaţa oamenilor, atrăgându-le atenţia asupra disfuncţionalităţilor 
sociale, făcându-i să-şi pună întrebări şi, uneori, să le şi ofere răspunsuri.” 
(Marinela Ţepuş, directorul festivalului) 

 Spectacolul „3 Surori” este un spectacol greu, dar este un spectacol care a crescut 
foarte mult, cu fiecare reprezentaţie a devenit mai aşezat, mai real, mai elocvent, 
cu fiecare reprezentaţie fiecare personaj a căpătat mai mult contur, o voce mai 
puternică şi mai convingătoare. Este un spectacol foarte complex, care dă 
posibilitatea spectatorului să descopere noi şi noi valenţe ale textului, ale 
personajelor, ale creaţiei regizorale. 

Personajele nu mai sunt doar ale lui Cehov, nu mai sunt proiecţii ale regizoarei 
Catinca Drăgănescu, nu mai sunt interpretări ale actorilor din distribuţie, 
personajele nu mai sunt personaje, au devenit reale, au devenit vii, disperarea lor, 
dezamăgirea lor, însingurarea şi izolarea lor, suferinţa lor au devenit palpabile şi 
contaminează publicul. 

„3 Surori” este un spectacol în care fiecare personaj devine o lume. Fiecare 
interacţiune, non-interacţiune, fiecare tăcere, fiecare schimbare de lumină, de 
sonoritate dezvoltă un univers. 

Cosmin Panaite, Delu Lucaci, Cristina Florea, Diana Lazăr, Clara Popadiuc, 
Sergiu Moraru, Cătălin Ştefan Mândru, Horia Butnaru, Alexandru Marin şi 
Sebastian Bădărău au reconstruit universul cehovian şi l-au prezentat publicului 
dintr-o altă perspectivă, în alte culori, păstrând profunzimile şi intensitatea 
originară. 

 

 

 
 

de: Luana Popa 
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250. Yorick 
din data de 23 Octombrie 2018 

https://yorick.ro/crizele-teatrului-contemporan-in-opinia-regizorilor-
tineri-catinca-draganescu-radu-iacoban-andrei-majeri-si-dragos-
alexandru-musoiu/ 
 

 
 
 

Crizele teatrului contemporan… în opinia regizorilor tineri: 
Catinca Drăgănescu, Radu Iacoban, Andrei Măjeri și Dragoș 

Alexandru Mușoiu 
 
 

Pe fundalul unor probleme severe care afectează societatea la momentul actual, 
teatrul încearcă să exploreze cele mai arzătoare teme și să ofere posibile 
rezolvări. În acest spirit, Fest(in) pe Bulevard își propune să aducă sub lupă tot 
felul de crize personale, sociale sau artistice, pe care le regăsim în jurul nostru.  

Invitați în această ediție cu spectacole montate în țară, tinerii regizori Catinca 
Drăgănescu (cu spectacolul „Trei surori” după A.P. Cehov, producție Teatrul 
Municipal „Matei Vișniec” Suceava), Radu Iacoban (cu spectacolul „Tatăl” de 
Florian Zeller, producție Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad), Andrei Măjeri 
(cu spectacolul „Dragă doamnă profesoară” de Ludmila Razumovskaia, 
producție Teatrul Municipal Baia Mare) și Dragoș Alexandru Mușoiu (cu 



 652 

spectacolele „Elefantul din cameră” de Sarah Ruhl, producție Teatrul Național 
„Marin Sorescu” Craiova și „Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward 
Gant” de Anthony Neilson, producție Teatrul „Fani Tardini” Galați) au fost 
provocați la un exercițiu de sinceritate.  

Întrebați cu ce tip de criză se confruntă un artist în societatea contemporană și 
cum se reflectă asta în spectacolele pe care le creează, răspunsurile lor au fost 
pe cât de diferite, pe atât de adevărate și de alarmante.  

 

Catinca Drăgănescu: Din punctul meu de vedere, artistul autohton de azi ar 
trebui ȋn primul rând să ȋşi aducă aminte că are nevoie să se poziţioneze critic faţă 
de lumea ȋn care trăieşte, ca ceea ce face să fie relevant şi el să ȋşi merite numele 
de artist. Criza, de orice fel ar fi ea, este exact acel punct pe care artistul ar trebui 
să ȋl vâneze, pentru că e fertilă, pentru că e polemică şi pentru că este acută. 

Trăim ȋntr-o lume aflată la răscruce de drumuri (şi mă refer aici şi la România, şi 
la Europa şi la ȋntreg mapamondul). Am cam consumat tot ce era de consumat şi 
a venit din nou momentul ăla ȋn care avem nevoie de forme noi, de idei noi, de un 
proces real al trecutului ca să ȋncepem să construim un viitor. Poate sună pompos, 
dar pentru mine e o stare de fapt. Văd ȋn jurul meu multă inerţie, mulţi artişti 
cărora le e prea lejer să „facă teatru” pentru că nu ȋşi pun probleme, au puţine 
repere, puţine valori şi extrem de puţin curaj. 

Aici, lumea o să spună că zic eu aşa doar pentru că fac teatru social şi nu ȋnţeleg 
că majoritatea oamenilor vin la teatru (artişti şi public) ca să vadă o poveste 
frumoasă, zisă de nişte actori (preferabil) frumoşi, despre ceva ce nu are nicio 
legătură cu lumea din jur dincolo de inefabilul uman. Că vorba aia, „teatrul e o 
oază” ȋn care omul se mai destinde, mai uită de probleme şi oricum, „nu ȋl schimbă 
teatrul pe om”.  Ei, eu nu sunt de acord cu asta. Eu zic că dacă teatrul (poate azi 
mai mult ca oricând) nu ȋşi propune să fie o experienţă transformativă, degeaba ȋl 
facem. 

Îmi place să cred că spectacolele mele fac lumină, ridică ȋntrebări şi provoacă 
procese de conştiinţă. De fiecare dată când am fost ȋntrebată ȋn ultimii ani cum aş 
defini teatrul pe care ȋl fac, m-am raportat aproape obsesiv la acest concept 
de conştiinţă. Asta e criza la care mă raportez eu, pe jumătate autoreflexiv, pe 
jumătate ca reacţie la mediul ȋnconjurător. 



 653 

Deci, pentru mine, criza artistului de azi e, ȋn primul rând, una a conştiinţei 
artistice, sau mai bine zis, a lipsei ei. Şi cum se reflectă asta ȋn spectacolele mele? 
Păi ȋn primul rând nepermiţându-mi să vorbesc despre ceva ce nu mă doare/ 
macină/ bântuie real şi ȋn al doilea rând nepermiţându-mi să fac abstracţie de ceea 
ce văd ȋn jur, pentru că artistul când se ia ȋn serios şi nu mai creează narcisist, 
poate fi un excelent mediator ȋntre conşiinţa individuală şi cea colectivă. 

 

Dragoș Alexandru Mușoiu: Cred că însăși apartenența la societate, necesitatea 
supunerii la un set de reguli, norme și cutume specifice unei societăți sunt capabile 
să genereze criza. Mai ales atunci când omul/artistul nu se identifică, nu poate 
asimila și nu poate funcționa în parametrii respectivi. Felul în care acesta se 
poziționează față de normele societății în care trăiește, felul în care le contestă, le 
respinge sau le imaginează altfel îl poate duce într-o criză de apartenență, dar 
poate deveni și principalul său motor creator. Cred că ambele mele spectacole 
prezente în festival chestionează, într-un fel sau altul, norma socială sau ideea de 
normalitate a societății noastre. Unul dintre ele printr-o analiză a normei sociale 
din perspectivă istorică, celălalt printr-o încercare de a redefini norma și, implicit, 
normalitatea. 

 

Radu Iacoban: În primul rând eu nu le-aș denumi crize, ci mai 
degrabă denivelări sau erori asumate. Și da, știu că expresia aleasă sună un pic 
prea poetic, dar termenul de criză mă duce înspre ceva grav și ireparabil. 

Atunci când lucrez la un spectacol, asociez starea de criză cu inconfortul sau cu 
nevoia de a ieși din zona proprie de „călduț”. Orice spectacol atrage automat nevoi 
și căutări noi, iar fiecare dintre acestea ajung să te provoace, să te consume și, în 
definitiv, să îți creeze „crize” specifice, pe care încerci să le organizezi și mai apoi 
să le domolești în perioada de repetiții. E nevoie să îți pui mereu piedici în drum 
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atunci când încerci să spui o poveste, e necesar să treci printr-o serie de „crize”, 
pentru a găsi calea cea mai bună. 

Sunt un regizor care iubește publicul inteligent și mereu îmi imaginez 
desfășurarea spectacolului ca pe un fel de puzzle pe care spectatorii încearcă să-l 
compună pentru a se bucura de poveste. Nu îmi plac ilustrările dramatice, prefer 
să consum tensiunea în dinamică și mișcare pentru că sunt la o vârstă la care lumea 
așa mi se arată. Probabil că în timp mă voi mai domoli și atunci poate că voi căuta 
crizele în altă parte. 

 

Andrei Măjeri: Observ mai multe tipuri de crize: În primul rând, un artist de 
teatru (pentru că despre asta pot vorbi) se confruntă cu o criză a locurilor de 
muncă. Termină facultatea prea mulți și sunt posturi pentru prea puțini. Cred că 
ar trebui admiși/amăgiți mai puțini tineri. 

Totodată, banii de producție/onorarii sunt împărțiți disproporționat. Accesul 
tinerilor la prea puține fonduri se reflectă în (im)posibilitățile de creație ale 
acestora. Tot mai mulți se îndreaptă spre mediul teatrului independent, unde 
resursele sunt minime, acest lucru reflectându-se în calitatea estetică a 
spectacolelor. 

Dar cea mai importantă criză este cea a unei promovări reale, viabile, cu agenți 
internaționali. Motivul numărul unu pentru care tinerii creatori de teatru din 
România nu sunt vizibili dincolo de granițe este lipsa totală de promovare. 
Facebook-ul și Instagramul sunt insuficiente pentru a susține real o carieră 
artistică. Pe scurt, nu existăm la masa celor mari. 

 
 

de: Elena Coman  
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251. LiterNet 
din data de 24 Octombrie 2018 

https://agenda.liternet.ro/articol/23035/Razvan-Rocas/Cu-iluzii-si-
fantasme-catre-ultimul-suflu-scenic-Uluitoarele-numere-de-
singuratate-ale-lui-Edward-Gant-la-Festivalul-International-de-Teatru-
Oradea-si-FestIN-pe-Bulevard-2018.html 
 

 
 

Cu iluzii şi fantasme către ultimul suflu scenic - Uluitoarele numere de 
singurătate ale lui Edward Gant la Festivalul Internaţional de Teatru 

Oradea şi FestIN pe Bulevard, 2018 
 

O apariţie surprinzătoare în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Oradea 
2018 a fost spectacolul celor de la Teatrul "Fani Tardini" din Galaţi, după textul 
dramaturgului scoţian Anthony Neilson, Uluitoarele numere de singurătate ale 
lui Edward Gant. Dramaturgul sus-amintiteste unul dintre pionierii curentului 
dramatic in-yer-face-theatre, apărut în anii '90 în Marea Britanie, un nou mod de-
a face teatru prin care tineri dramaturgi aduc pe scenă materiale vulgare şi şocante 
cu scopul de a-i implica şi de a-i afecta într-un anumit fel pe cei aflaţi în public 
(numele curentului fiind patentat de criticul Aleks Sierz). Scris în anul 2002, 
subiectul textului este inspirat de caravanele ambulante care aveau loc în perioada 
victoriană, fiind la mare modă în aceea vreme. 
 
 
Spectacolul se învârte în jurul lui Edward Gant, impresar de actori şi consumator 



 656 

de opiu, care îşi prezintă pentru ultima oară show-ul, aducând publicului o serie 
de poveşti care au un caracter pe alocuri grotesc, pe alocuri greu de digerat, pline 
de umor negru şi uneori cu o abordare ezoterică, supranaturală. Pe lângă un text 
care îşi conţine şi îşi evidenţiază nebunia de câte ori are ocazia, spectacolul 
teatrului gălăţean este un adevărat eveniment vizual, în care jocul de culoare se 
îmbină cu jocul de lumini, creând un tărâm al fantasmei şi al obscurului, în care 
personajele şi situaţiile excentrice gândite de Neilson îşi găsesc locul. Folosindu-
se de un umor care poate fi uşor nedigerabil, acesta pune o oglindă înaintea 
fiecărui spectator, conturând o lume a superficialităţii, a loialităţii făţişe, a 
individualităţii şi a singurătăţii care se propagă printre oameni, o celulă în care 
fiecare este încarcerat, un mediu claustrat şi izolat din care îşi caută scăparea. 
 
De altfel, în spectacol sunt reprezentate mai multe tipuri de singurătate, iar 
metodele de a le ilustra sunt diverse. Felul personajelor de a dialoga este uşor 
disfuncţional, de cele mai multe ori neexistând o conexiune vizuală, una care să 
creeze un contact stabil. Pe lângă aceasta, există discursuri care, la fel, nu par să 
funcţioneze deoarece sunt umflate cu cuvinte pretenţioase, sunt grăbite şi par 
neraţionalizate. Aici meritul le aparţine actorilor care, prin interpretarea lor 
ireproşabilă, reuşesc să ofere un caracter frivol personajelor şi să creioneze 
tiparele caricaturizate ale unor oameni mânaţi de interese diferite, încercând 
fiecare să scape din lanţurile singurătăţii proprii. Cel care utilizează în multe 
momente ale reprezentaţiei aceste metode dialogice, aceste monologuri care par 
mai mult îndreptate către public şi care creează o neconcordanţă de comunicare 
între personaje, este regizorul Dragoş Alexandru Muşoiu, unul dintre cele mai 
importante nume ale noii generaţii de regizori români. El construieşte un univers 
fascinant, care se dărâmă însă sub greutatea propriei iluzii, lăsând în urmă doar 
fărâme ale unei lumi misterioase, frustrarea celor care au crezut în acea lume şi în 
viziunea lui Edward Gant şi reminiscenţele unei dimensiuni aparent falnice, dar 
şubrede în interior. 
 
 
Exact ca scenetele pe care Gant le prezintă în caravana sa, şi spectacolul montat 
de Dragoş Muşoiu este împărţit în două, vorbind pe tonuri complet diferite. 
Începând ca o comedie şi continuând ca o farsă bine pusă la punct, spre final 
reprezentaţia se transformă într-o dramă, atât a lui Edward Gant, cât şi a celorlalţi 
din jurul său, iar mai apoi chiar într-o tragedie... o tragedie a omului, a pasiunii 
lui, a lucrurilor care îl definesc, a propriei esenţe. 
 
 
Merită de menţionat interpretarea lui Cristian Gheorghe, cel care îl aduce la viaţă 
pe Edward Gant, oferind o prestaţie strălucitoare, versatilă, plină de energie, din 
care nu lipeşte însă misterul şi dramatismul pe care rolul le cere. Cu o dibăcie 
fantastică, el reuşeşte să personifice un personaj complex, jucat totodată cu multă 
naturaleţe şi cu o doză potrivită de cinism, presărat pe alocuri cu umor de cea mai 
neagră calitate. Ceea ce reuşeşte să redea cu brio este tocmai faptul că destinul lui 
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Edward Gant este în strânsă corelare cu spectacolul său, în fapt, cele două entităţi 
existând într-un singur spirit, astfel că ultima reprezentaţie este şi ultimul suflu de 
viaţă al personajului. Astfel că Edward Gant nu ar există fără spectacolul său, iar 
spectacolul său nu ar exista fără Edward Gant. 
 
 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant reprezintă o apariţie 
surprinzătoare şi plăcută pe scena Festivalului Internaţional de Teatru Oradea, 
fiind cu siguranţă una dintre reprezentaţiile memorabile ale ediţiei 2018, care a 
bucurat publicul prezent cu o spectaculoasă scenografie, cu un grup de actori 
talentaţi care au şi-au scos în evidenţă calităţile, un text complex şi provocator, 
dar şi o regie bine pusă la punct, construită la detaliu. Spectacolul Teatrului "Fani 
Tardini" din Galaţi va rămâne o apariţie memorabilă în istoria festivalului, precum 
şi pe scena teatrului autohton. 
 
 
Uluitoarele numere de singurătate ale lui Edward Gant 
de Anthony Nielsen 
Regia: Dragoş Alexandru Muşoiu 
Distribuţia: Cristian Gheorghe, Oana Mogoş, Ionuţ Moldoveanu, Vlad Volf 
Scenografia: Andreea Simona Negrilă / Muzica: Eugen Dan Drăgoi. 
 
 
 

de: Răzvan Rocaș 
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252. Gazeta de Nord-Vest 
din data de 24 Octombrie 2018 

http://www.gazetanord-vest.ro/wp-
content/uploads/2018/10/24102018.pdf 
 

 
 
 

Trupa Harag György premiată la București 

 

Duminică au fost desemnați premianții festivalului internațional Festin pe 
Bulevard, desfășurat în perioada 12-21 octombrie la București. După o pauză de 
cincisprezece ani, Trupa Harag György a avut onoarea de a evolua din nou în 
capitală, de data aceasta onorând invitația Teatrului Nottara. În cadrul festivalului 
organizat de teatrul bucureștean, trupa sătmăreană a evoluat pe data de 18 
octombrie, cu spectacolul Comedia erorilor, în regia lui Bocsárdi László, regizor 
laureat al premiilor UNITER și Jászai. În ultima zi a festivalului a avut loc 
ceremonialul de premiere a celor mai bune spectacole participante la eveniment, 
Comedia erorilor fiind distinsă cu premiul acordat de către juriul alcătuit din 
publicul fidel al Teatrului Nottara. Membrii juriului au fost selectați din rândul 
acelor spectatori care s-au înscris în competiția pentru a deveni membrii ai acestui 
juriu special prin prezentarea unor critici, eseuri sau rapoarte redactate despre 
spectacolele teatrului bucureștean. „Este o mare bucurie pentru noi, ca după o 
pauză destul de lungă, mai exact după mai bine de un deceniu și jumătate, am 
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primit această invitație în capitală, care este, de fapt, fructul microstagiunii 
gândite și materializate împreună cu directorul artistic al secției române, Ovidiu 
Caița. Din nefericire, în ultimii ani, pentru profesia română, Teatrul de Nord se 
implementase ca o instituție cu o singură secție de limba română și invers, profesia 
din Ungaria cunoscuse în trecut doar activitatea Trupei Harag György. În urma 
microstagiunii organizate, în colaborare, de cele două secții, ambele trupe au avut 
de câștigat căci secția română a avut prilejul de a se prezenta în periodicele din 
Ungaria, iar noi am primit această invitație la festivalul bucureștean.” – a declarat 
Bessenyei Gedő István, directorul artistic al trupei.  

 
 
 

Sursa: Gazeta de Nord-Vest 
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253. Berliner Nachrichten 
din data de 24 Octombrie 2018 

https://berlinernachrichten.com/2018-10/festin-pe-bulevard-
theaterfest-auf-bukarests-grossem-boulevard-2091 
 

 
 

FESTin pe Bulevard – Theaterfest auf Bukarests großem 
Boulevard 

 

Mitten im Zentrum der rumänischen Hauptstadt Bukarest liegt am belebten 
Bulevard Magheru das Nottara Theater, eine Boulevard-Institution in der 
Theaterlandschaft des Landes. 
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(von Dieter Topp) Das Repertoire des Theaters, Boulevardstücke, eine Art grobe 
Komödien, Burlesken oder Schwänke, lebt von seinen treuen Besuchern. Da 
existiert wenig Unterschied zwischen Ost und West. Von Paris bis Bukarest 
stehen allabendlich die Liebhaber Schlange. 
 
Im Französischen hat “Boulevardtheater” nicht den negativen Anstrich, den es in 
Deutschland besitzt, und kann sich auf aktuelles Zeittheater in einem respektablen 
Rahmen beziehen. Paris und Bukarest sind sich historisch in so Manchem ganz 
nah und eng beieinander.  
 
“Das Nottara Theater wurde im Jahre 1947 gegründet. Über 70 Jahre 
ununterbrochener Erfahrung garantieren dem Theater seine verdiente Beliebtheit 
und die Lebensdauer, selbst wenn es um den Fortbestand der Räumlichkeiten 
schon einmal gegenteilig aussah. Das Nottara als Mitglied der großen 
Kulturvereinigungen in Rumänien und der europäischen Festivalunion pflegt 
repräsentative Theaterstücke bedeutender klassischer und wichtiger 
zeitgenössischer Verfasser der universalen und nationalen Schauspielkunst.  

Seit einiger Zeit steht das Haus als hautstädtischer Botschafter des international 
anerkannten Shakespeare-Festivals von Craiova mit Stücken des berühmten 
Schreibers in Bukarest zur Verfügung. Dies hilft nicht nur dem Veranstalter in der 
Provinz, sondern erhöht andererseits die Attraktivität des Hauses in Bukarest in 
Sachen Kultur-Tourismus.  

Dem will Generalmanagerin und Festivalchefin Marinela Tepes einerseits gerecht 
werden. Doch hat sie seit einigen Jahres Vieles hinzugefügt, was den Rang des 
Hauses mächtig steigerte. In diesem sechsten “FESTin pe Bulevard”- Jahr breitete 
das Theater vom 12.-21. Oktober in eben diesem Sinne seine Aktivitäten aus.  

Das Nottara Festival öffnet sich kontinuierlich, sucht nach internationalen 
Beiträgen und scheut nicht, ausländische Presse und Beobachter hinzu zu bitten. 
Dies düpiert regelmäßig die “Dinosaurier” unter den rumänischen 
Theaterkritikern und das nationale Theaterfest, bringt jedoch andererseits 
internationalen Zuspruch und ausländische Besucher.  

In diesem Jahr fanden dementsprechend u.a. französische, italienische, 
bulgarische, serbische, polnische, kasachische und Moldauer Theater, 
Repräsentanten und Verantwortliche den Weg nach Bukarest. Die schier 
unermessliche Zahl rumänischer Beiträge der Festivalausgabe lies einen 
Rundblick über die lebendige und facettenreiche Theaterlandschaft Rumäniens 
zu. Schauspielhäuser aus Arad, Baia Mare, Braila, Galati, Piatra Nemt, Satu Mare, 
Sibiu, Sfantu Gheorghe, Suceava, Targu-Mures und Tulcea präsentierten sich mit 
überspringender Spielbegeisterung dem Hauptstadt-Publikum und ausländischen 
Gästen. Letztere erstaunten sich über ein einzigartiges, gesamtrumänisches Bild.  
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Nicht zu vergessen seien die ungarischen Theater des Landes. 18 Ethnien sind in 
Rumänien heute als Minderheiten staatlich anerkannt. Sie sind mit je einem 
eigenen Abgeordneten im Parlament vertreten – mit vollem Stimmrecht. 
Verschiedene Gesetze stellen außerdem sicher, dass alle Minderheiten ihre eigene 
Sprache, Kultur und Religion bewahren können.  
 
Die ungarischen Theater spielen dabei eine wichtige Rolle, besonders als 
Gegenpol zum ausgeprägten Nationalismus in Ungarn helfen sie 
Kulturschaffenden, offene demokratische Denkweisen und Handlungen in 
völkerverbindendem Tenor auf die Bühne zu bringen, dementsprechend häufig in 
Ungarn verboten. Das ungarische Theater aus Cluj erhielt den diesjährigen Preis 
für die beste Vorstellung im Festivalwettbewerb. Das Stück ILLEGITIM wurde 
ausgezeichnet, ein Beispiel für die hohe Qualität dieses Theaters. 
 
Kommunikationskrise im Festival 2018 
 
“Theater beherrscht die Kunst der Kommunikation und ist prädestiniert, sich der 
allumfassenden Krise zu widmen”, so Marinela Tepus. “Während alle über die 
Freiheit der Massenmedien reden und die sozialen Netzwerke uns näher 
zueinander bringen, stellen wir die Gefahr von Manipulation in den Fokus, 
mischen uns in das Leben der Menschen ein, machen auf soziale Dysfunktionen 
aufmerksam, stellen Fragen und geben manchmal sogar Antworten”, so die 
Festivalleiterin weiter. Dabei fanden nach den Vorstellungen mit besonders 
brennenden sozialen Themen Diskussionen mit Besuchern, Schauspielern und 
Theatermachern statt. Im Gegensatz dazu erheiterten mehrere Premieren des 
Nottara das Festival. Zeitgenössisches Tanztheater wurde bejubelt. Symposien, 
Buchvorstellungen und Lesungen rundeten das 10tägige Geschehen auf dem 
Magheru Bulevard ab.  
 
 
Theater im Knast seit 2009 
 
 
Eine Reihe ganz besonderer und sozial bedeutender Art findet im Anschluss an 
das Festival und bereits seit dem Jahr 2009 in Bukarest statt. Die zuständige 
nationale Verwaltung öffnet die Gefängnistore zum “Multi-Kunst-Festival” für 
die Insassen. Hier findet zwischen Künstlern und Theater-Gruppen des gesamten 
Gefängnissystems und der Öffentlichkeit ein direkter Kontakt statt. Hier kommt 
die Öffentlichkeit konkret mit der “Wirklichkeit im Knast” in Berührung, eine 
neue Realität für den Augenblick, zu welcher sie anders nie die Möglichkeit hätte: 
“Culture Unchained” in 10. Ausgabe. Seit Beginn der Reihe haben 615 Insassen 
in 64 Produktionen auf der Bühne des Nottara gestanden, Auszeichnungen für 
beste Vorstellung, beste Regie, beste*r Schauspieler*in erhalten. Hier findet der 
Versuch einer ganz eigenen Reintegration statt. Daran arbeiten (zumeist 
bescheiden im Hintergrund) Theatermacher unter sozialpädagogischen Aspekten. 
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Dem Nottara Theater sei zu diesem Festival gratuliert, einen Weg zwischen guter 
Unterhaltung und sozialem Engagement gefunden und realisiert zu haben. In 
bescheidenem Auftreten wurde ein weiteres Mal Besonderes geleistet, die Türe 
im aktuellen politischen Tagesgeschehen von Rumänien für gutes Theater im 
sozialen Kontext weit offen gehalten. (www.nottara.ro) 
 

 
 

de: von PM Ersteller 
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254. Casamea.ro 

din data de 23 Octombrie 2018 

http://casamea.ro/lifestyle/noutati/altele/premiile-celei-de-a-sasea-
editii-a-festivalului-international-de-teatru-fest-in--pe-bulevard-
20182 
 

 
 
 

Premiile celei de-a șasea ediții a Festivalului Internațional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard 

Ediția a șasea a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard s-a 
încheiat. Au fost zile pline: spectacole de top, întâlniri de suflet şi multă emoţie. 
Festivalul a avut, şi în acest an, un palmares bogat: 10 zile cu 34 de reprezentații 
din 9 țări, 13 discuții cu publicul după spectacole, 2 evenimente stradale, 6 
spectacole-lectură, 4 colocvii, 6 lansări de carte de teatru, 3 expoziții foto, 6 spații 
diferite: Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul 
Excelsior,  Institutul Maghiar Balassi și Librăria Cărturești-Verona. 

 

Juriul, format din: Roxana Croitoru, Irina Ionescu, Carmen Mihalache, Emil 
Boroghină și Doru Mareș, a decis premiile la secțiunea care a dat tema acestei 
ediții, Criza comunicării: 



 665 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Luminița Erga, pentru 
rolul Regina din spectacolul Hamlet în sos picant, regia: Alexandru Jitea, 
producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Miklós Bács, pentru rolul 
Victor din spectacolul Ilegitim de Adrian Sitaru și Alina Grigore, regia: Adrian 
Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

Premiul pentru cea mai bună muzică în spectacol: Ada Milea pentru muzica 
din spectacolulul-concert Visătorul, după Ian McEwan, producție a Teatrului 
Tineretului, Piatra Neamț 

Premiul pentru cel mai bun decor: Constantin Ciubotariu pentru spectacolul 
Gardenia, în regia lui Zoltán Balázs, producție a Teatrului Odeon, București 

Premiul pentru cea mai bună regie: Alexandru Mâzgăreanu pentru 
spectacolul Tartuffe, de Molière, producție a Teatrului Maria Filotti, Brăila 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Ilegitim de Adrian Sitaru 
și Alina Grigore, regia: Adrian Sitaru, producție a Teatrului Maghiar de Stat, Cluj 

Și la ediția din acest an, publicul a avut un cuvânt de spus. Juriul spectatorilor, din 
care au făcut parte: Luiza Ciorpan, Dora Lazăr și Dan Sfetcu, a acordat 
următoarele premii, la secțiunea Bulevardul comediei: 

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal: Daniela Minoiu, pentru 
rolul Țața Veta din spectacolul Despre olteni, cu dragoste, în regia lui Constantin 
Fugașin, producție a Teatrului Nottara, București 

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Claudiu Bleonț, pentru 
rolul Doctor Ginvins din spectacolul Elefantul din cameră, în regia lui Dragoș 
Alexandru Mușoiu, producție a Teatrului Național Marin Sorescu, Craiova 

Premiul pentru cel mai bun spectacol: Comedia erorilor de William 
Shakespeare, regia: Bocsárdi László, producție a Teatrului de Nord, 
Trupa Harag György, Satu Mare 

Anca Băjenaru, Victoria Cociaș, Ada Navrot, Crenguța Hariton, Andreea 
Măcelaru Șofron, Luminița Erga, Diana Roman, Cristina Juncu, Isabela Neamțu, 
Mihaela Subțirică, Ioana Calotă, Daniela Minoiu, Cristina Stoica Ivanciuc, Sorina 
Ștefănescu, Laura Vasiliu, Laura Anghel, Corina Dragomir, Alexandra Aga au 
primit premii în cadrul secţiunii Premiere în Fest(in). 

Ediția de anul viitor, care va avea ca temă principală Criza feminității, se va 
desfășura în perioada 12 – 20 octombrie 2019. 
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Le mulțumim călduros tuturor partenerilor și sponsorilor noștri. 

 

 
 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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255. Ziar MM 
din data de 24 Octombrie 2018 

https://ziarmm.ro/teatrul-municipal-baia-mare-am-incheiat-turul-de-
forta-al-festivalurilor-de-teatru/ 
 

 
 
 

Teatrul Municipal Baia Mare: Am incheiat turul de forta al 
festivalurilor de teatru! 

 
 

Am jucat spectacolul DRAGA DOAMNA PROFESOARA la Festivalului 
International de Teatru Oradea (unde actrita INNA ANDRIUCA a primit o 
nominalizare pentru premiul de cea mai buna actrita, pentru rolul Elena 
Sergheevna), la Teatrul Odeon din Bucuresti in cadrul Excelsior Teen Fest si pe 
scena Teatrului Tandarica din Bucuresti, in cadrul FESTin pe BULEVARD. 
Peste tot am avut sali pline si un public care ne-a chemat de multe ori la aplauze. 

 
 
 

Sursa: ziarmm.ro 
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256. Gniezno naszemiasto 
din data de 24 Octombrie 2018 

http://gniezno.naszemiasto.pl/artykul/gniezno-teatr-fredry-z-
sukcesem-wrocil-z-rumunii-spektakl,4855734,artgal,t,id,tm.html 
 

 
 
 

 
Gniezno: Teatr Fredry z sukcesem wrócił z Rumunii. Spektakl 

"Priv" tym razem zaprezentowany został w Bukareszcie 
 

Gnieźnieński zespół powrócił z Bukaresztu, gdzie podczas The 
International Theater Festival „Fest (in) on the Boulevard” z sukcesem 
zaprezentował spektakl „Priv” – widowisko taneczno-performatywne Izy 
Szostak. Widownia Excelsior Theater wypełniła się po brzegi, a festiwalowa 
publiczność gnieźnieńską produkcję przyjęła bardzo entuzjastycznie. 
Partnerem wydarzenia był Instytut Polski w Bukareszcie, który nie tylko 
udzielił życzliwego wsparcia organizacyjnego, ale też współfinansował 
prezentację spektaklu. 
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Arch. Teatr Fredry 

Gniezno: Teatr Fredry z sukcesem wrócił z Rumunii. Spektakl "Priv" tym 
razem zaprezentowany został w Bukareszcie  

 
  „Priv” – projekt choreograficzny i reżyserski Izy Szostak zrealizowany 
przy współpracy dramaturgicznej Anki Herbut – rumuńscy widzowie zobaczyli 
19.10.2018 o g. 20:30 w ramach The International Theater Festival „Fest(in) on 
the Boulevard” w Bukareszcie, organizowanego przez tamtejszy Nottara Theatre. 
To już druga zagraniczna prezentacja spektaklu, którego premiera odbyła się 7 
kwietnia 2018. Pierwsza miała miejsce 7 maja 2018 r. na scenie Centrum Kultury 
Latinka na Uniwersytecie Kaposvár Ripple-Rónai w ramach projektu „Teatr 
Fredry na IX Kaposvár ASSITEJ Biennale”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze 
środków MKiDN w programie dotacyjnym Instytutu Adama Mickiewicza 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. 

  Festiwal Fest(in) on the Boulevard powstał w 2013 roku z inicjatywy 
Nottara Theater jako coroczny projekt kulturalny. Składa się z dwóch sekcji 
głównych oraz kilku sekcji i działań towarzyszących. Pierwszą z sekcji głównych 
jest „Comedy Boulevard”, w ramach której prezentowane są popularne komedie 
rumuńskie i zagraniczne. Celem organizatorów festiwalu jest również prezentacja 
spektakli skupiających się na współczesnej, codziennej rzeczywistości, stąd też 
drugie pasmo tematyczne, poświęcane konkretnej problematyce wiodącej w 
danym roku. Oprócz produkcji rumuńskich w ramach każdej edycji festiwalu 
prezentowane są spektakle zagraniczne, tematycznie powiązane z hasłem 
przewodnim przeglądu. Organizatorzy pragną w ten sposób zaznajomić 
publiczność z aktualnymi wartościowymi produkcjami teatrów z całego świata. 
W ramach tygodnia festiwalowego organizowane są również liczne wydarzenia 
towarzyszące (kolokwia, odczyty, premiery książek, wydarzenia uliczne 
oraz wystawa fotograficznapoświęcona poprzedniej edycji festiwalu). 

To nie ostatnie w tym roku gościnne występy Teatru Fredry, bo już w 
listopadzie (13.11.2018 o g. 20:30) spektakl „Priv” zobaczyć będzie można w 
Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie w ramach 
Sceny Tańca Studio – programu regularnej prezentacji najciekawszych spektakli 
tanecznych z całej Polski. Przez kilka dni roku Studio staje się przestrzenią 
dedykowaną wyłącznie tego rodzaju ekspresji scenicznej – w programie znajdują 
się wydarzenia ukazujące różnorodność form i stylów tańca współczesnego. W 
program ten doskonale wpisuje się spektakl „Priv” będący eksperymentem na 
intymności, podczas którego twórcy badają, w jaki sposób technologia zmienia 
dziś tożsamości, wizerunki, bliższe i dalsze relacje, jak wpływa na fizyczność 
naszych ciał i na jakich zasadach korzysta z naszej emocjonalności. Projekt Scena 
Tańca Studio jest realizowany przez STUDIO teatrgalerię i Instytut Muzyki i 
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Tańca przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy i Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

Sursa: Teatr Fredry 
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257. Yorick 
din data de 03 Octombrie 2018 

https://yorick.ro/vlad-massaci-societatea-noastra-e-divizata-cum-n-
a-mai-fost-vreodata/ 
 

 
 

Vlad Massaci: Societatea noastră e divizată cum n-a mai fost 
vreodată 

 

Regizorul Vlad Massaci reușește să ne surprindă, de fiecare dată, cu spectacole 
care vorbesc despre umanitate, despre sensibilitățile noastre și relațiile cu 
ceilalți. De Teatrul Nottara îl leagă o colaborare fructuoasă, montând aici de-a 
lungul timpului nenumărate producții. În cadrul celei de-a VI-a ediții a 
„FESTin pe Bulevard”, pe 14 octombrie, de la ora 18:15, suntem invitați să fim 
martorii unui spectacol-laborator: „Disputa” de Marivaux. Elementul inedit al 
acestei premiere îl constituie realizarea acesteia în co-producție Teatrul Nottara 
– Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad. Jucat în cele două orașe, spectacolul are 
aceeași distribuție, schimbându-se doar decorul semnat de Iuliana Vîlsan. 
Pornind de la tot felul de dispute – narative și reale -, am stat de vorbă cu 
regizorul Vlad Massaci, la CafeNott, despre un proiect menit să îi aducă pe 
actori împreună. Dar am discutat și despre nevoia artiștilor de apreciere, despre 
noua generație de creatori și despre teatrul care ne ajută să mai visăm din când 
în când.  
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Într-o lume plină de tot felul de „crize”, Teatrul Nottara și-a propus să le 
exploreze, pe rând, prin tematica anuală a Festivalului „FESTin pe 
Bulevard”. Anul acesta vorbim despre criza comunicării. Apropo de asta, la 
ce anume face referire „Disputa” lui Marivaux? 

Spectacolul are legătură cu o criză – cu felul în care ne privim ca specie, cu felul 
în care ne socotim rezultatele unei minuni dumnezeiești sau ale unei evoluții 
biologice. Există în piesă și o problemă morală – dacă noi, oamenii, ne putem juca 
de-a Dumnezeu. Și, mai ales, dacă ne putem juca pe spezele altor oameni. E, de 
fapt, un experiment. Niște copii sunt sechestrați de mici și crescuți cu conștiința 
că sunt unici, iar lumea e atât cât văd ei cu ochii. Nu mai există alți oameni de 
vârsta lor, ci doar câțiva îngrijitori. Acest experiment se face în numele iubirii, ca 
să vedem cum s-a născut ea, dar și cum a apărut trădarea din iubire, ca o 
consecință. 

Deci putem să vorbim despre o criză personală sau poate despre una socială? 

Nu, e doar o criză filozofică. Ceea ce și trăim noi acum. Nu știm exact ce vrem de 
la viețile noastre și pe cine să ascultăm. Comunicare există pentru că oamenii asta 
fac mereu, dau din gură. Iar unii știu cât de valoros și de puternic poate 
fi cuvântul – e, totuși, mai puternic decât orice armă s-a inventat vreodată, pentru 
că el poate să pună în mișcare arma respectivă. Fiecare ia cuvântul așa cum 
consideră, absolut laic sau absolut biblic. 

Se întâmplă un lucru foarte interesant în legătură cu „Disputa”. Ea cade mănușă 
pe disputadin societatea noastră referitoare la referendum. Și mă felicit pentru 
faptul că în spectacol nu există răspunsuri legate de problemele morale ale piesei, 
ci există doar întrebări. Cum e și firesc, când mergi la teatru te întâlnești cu niște 
întrebări, iar răspunsul și-l dă fiecare în forul lui interior. 

Ne mai alocăm timp pentru a filosofa în toată vâltoarea evenimentelor 
cotidiene? 

O dimensiune filozofică încercăm să găsim în orice, pentru că altfel ne-am 
transforma în niște macaci, în niște maimuțele simpatice și destul de agresive. 

De ce tocmai acest text al lui Marivaux? 

Pentru că pe mine m-a fascinat și mi-a plăcut felul tandru în care ne descrie 
Marivaux cum arată „prima oară” ceva. Cel mai atrăgător la acest text sunt 
situațiile de joc extrem de bune. Niște puști se întâlnesc și se îndrăgostesc întâia 
oară, în condițiile în care ei nici măcar nu știu că există două sexe diferite. Se 
sărută, se ating pentru prima oară. Toate lucrurile astea au fost frumos explorate 
împreună cu actorii, iar ele sunt pe de-o parte tandre, iar pe de alta, comice. 
Combinația asta întotdeauna m-a fascinat. 
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Credeți că diferă tinerii din ziua de astăzi de personajele lui Marivaux? 

În esență, nu. Personajele lui Marivaux sunt esențializarea naturii umane. Dar le-
am și actualizat puțin. De exemplu, băieții descoperă sportul. Marivaux spune că 
ei „țopăie”. Noi am tradus această țopăială prin faptul că descoperă fotbalul. Încă 
nu găsiseră un cuvânt pentru asta. 

Mai are iubirea despre care vorbește Marivaux în piesele lui aceeași forță în 
societatea contemporană? 

Iubirea tinde să fie rapid înlocuită cu sexul. Am observat faptul că tinerii sar peste 
etapa „curții”. Se ajunge direct la… esență. Procesul acesta de curtare este extrem 
de special pentru că stârnește creativitatea; cum să faci să impresionezi o persoană 
pe care o iubești? Îmi amintesc de minunatele scene descrise de Mark Twain în 
„Tom Sawyer”. Atunci când apare o nouă fetiță în școală, Becky Thatcher, Tom 
începe brusc să facă tumbe, să facă orice pentru a-i atrage atenția, totul în câmpul 
ei vizual. Astea sunt niște minunății care, din păcate, se pierd. Înainte eram mai 
visători… 

Te pune spectacolul un pic pe pauză și te face să te gândești la tine și la 
legăturile tale cu cei din jur? 

Așa am auzit că reacționează spectatorii. Într-un fel, spectacolul îi face să 
rememoreze diferite momente din viața lor sentimentală. 

Există o scenă extratext, un monolog scris de Isabela Neamțu. De ce ați simțit 
nevoia introducerii unui astfel de moment? 

Piesa se termina într-un fel cu totul neconcludent, probabil de aceea a și fost o 
cădere la premiera lui Marivaux. Am rugat-o pe Isabela Neamțu să scrie ea un 
monolog pentru personajul său, să colaboreze cu Marivaux. Să-l scrie cum vrea 
ea și a ieșit foarte interesant. Aduce o fațetă a acestui personaj pe care autorul nu 
o prevăzuse. E de văzut asta. 

L-ați numit un „laborator”. Pentru că este o co-producție Teatrul Nottara – 
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad sau pentru că în text ați găsit motivația 
unui experiment? 

În primul rând, să ținem cont de faptul că avem același spectacol în două decoruri 
diferite. Un decor, cel de la Nottara sugerează un laborator. Celălalt, de la TCIS, 
e un fel de Paradis. Laborator pentru că cei patru copii sunt cobai pentru doi adulți 
care au o sterilă dispută cvasi-filozofică de salon mai degrabă, legată de fidelitate 
și de natura trădătoare a bărbatului sau a femeii. E o mică prosteală. Iar pentru 
asta sunt ținuți în captivitate de 18 ani patru copii, care sunt împiedicați să aibă 
orice interacțiune cu altă ființă umană. Apoi, ne-am gândit că Paradisul a fost și 
el un laborator al lui Dumnezeu, în care i-a pus pe cei doi și le-a dat voie să se 
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cunoască. E, cumva, același lucru, motiv pentru care nu se schimbă decât vizual 
spectacolul. 

Distribuția fiind aceeași, nu? 

Da, cu patru actori de la Nottara și patru de la Arad. Se zboară mult cu avionul. 

Care a fost cea mai dificilă experiență în tot procesul de lucru la acest 
proiect? 

Nu există nimic dificil în astfel de proiecte în care toată lumea este bine-dispusă, 
veselă și dornică de lucru. Poate că putea să iasă mai bine de atât, dar întotdeauna 
e loc de mai bine și mereu apar îndoieli că ai ales cea mai bună soluție. Dar așa 
arată cele două spectacole de acum. Ele înmagazinează foarte multe repetiții pline 
de haz și de iubire pe care ne-am dăruit-o unii altora de pe scenă în sală, și invers. 
Realmente, încă mai funcționează grupul pe Whatsapp, încă mai comunicăm. 

Atunci, care a fost concluzia întâlnirii acestor actori provenind din școli atât 
de diferite? 

Concluzia a fost că atunci când actorul este dedicat unui proiect, nu se mai face 
simțită niciun fel de diferență, nici de școală, nici de generație. Ei pur și simplu 
sunt niște profesioniști cu care se poate lucra ușor și plăcut. 

Ați lucrat pentru prima dată la o astfel de co-producție? 

A fost prima dată și mi se pare foarte, foarte frumos faptul că două teatre atât de 
îndepărtate geografic s-au pus alături și au făcut un proiect atât de interesant. Mă 
bucură nespus faptul că varianta Nottara se joacă la „FESTin pe Bulevard”, iar 
varianta de la Arad se joacă în FNT. Spectatorii care vor dori, vor putea viziona 
același spectacol, la o distanță mică de timp, jucat în două decoruri complet 
diferite. Aș fi curios să cunosc un spectator care să le vadă pe amândouă și să îmi 
zică apoi cum i s-a părut… 

Laboratorul le-a fost dedicat, într-o anumită măsură, actorilor? 

Nu, pur și simplu a fost o co-producție, iar eu am fost invitat să o regizez. Am 
propus acest text pentru că mi s-a părut că el se și potrivește foarte bine actorilor 
ambelor teatre. 

Ce înseamnă pentru un actor o astfel de întâlnire de lucru? 

Să o luăm concret, vorbim despre niște actori care au șansa să joace în Capitală. 
Firește, orice actor își dorește să joace în București, nu putem nega. Iar prin asta 
nu vreau să spun că numai aici sunt actori buni și în țară nu, nici vorbă de așa 
ceva. Valoarea este împărțită absolut egal peste tot, dar orice om vrea să fie văzut, 
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și nu de același public mereu. Știm cu toții, în orașele mai mici e o mână de 
spectatori care merge la toate spectacolele; ei sunt mereu aceiași cei care văd toate 
premierele unui teatru. Și primești mereu aceleași felicitări, de la aceleași 
persoane. Mai vrei să primești și alte felicitări, de la alții. 

Ar sta puterea asta în mâna regizorului, de a coopta actorii în proiecte în alte 
orașe, pentru că oricum ei lucrează mult mai mult prin țară? 

Da, se mai întâmplă să faci chestia asta. E bine întotdeauna să nu stai în supa ta, 
să mai amesteci lucrurile. Altfel devine o apă stătută. Într-un teatru în care nu se 
mai fac angajări, atmosfera parcă fierbe sub capac. La un moment dat o să și 
explodeze. 

De-a lungul timpului ați montat în diferite zone din provincie. Se resimte mai 
acut tensiunea asta în orașele mai mici? 

Ca regizor nu prea simt lucrurile astea, pentru că eu reprezint noutatea pentru ei. 
Nu vor începe să îmi povestească problemele lor de trupă pentru că nu au niciun 
motiv și pentru că nici nu aș putea să ajut cu nimic. Știu din auzite de problemele 
existente pe ici, pe colo, dar ele nu se resimt atunci când lucrăm. 

Important e că nu se reflectă în ceea ce fac. 

Nu, dar toți vor ca la orice spectacol să strălucească pe scenă cu toții. Și dacă le 
place proiectul, sunt șanse mari să se întâmple. Dacă nu le place și o fac împotriva 
inimii, sunt șanse mari să nu strălucească. Nici ei ca actori, nici eu ca regizor. De 
aceea, atunci când propun un proiect, eu îi consult pe actori. Le dau să citească 
textul înainte și să vină cu inima deschisă. Altfel, chiar dacă mie mi-ar plăcea un 
anumit actor într-un anumit rol, dacă el nu se vede acolo sau dacă eu nu reușesc 
să îl entuziasmez pentru acel rol, e de preferat să caut pe altcineva. 

Doamna directoare a Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, a spus la un 
moment dat că, în contextul unei globalizări, un astfel de proiect poate topi 
în primul rând „granițele” la noi în țară. Simțiți că s-a întâmplat lucrul 
acesta? 

Sunt atât de multe „țări” în țara noastră și atât de multe granițe pe care și le ridică 
oamenii de jur împrejur; e o atomizare. Nu știu ce granițe topim… Dar, sigur, în 
țara noastră a teatrului oricum nu există granițe. Eu nu le simt. În micuța noastră 
România teatrală ele nu sunt. Există doar o disponibilitate enormă spre colaborare, 
ceea ce e o minunăție. Dar, din alte perspective, societatea noastră e divizată cum 
n-a mai fost vreodată. Sunt nu granițe, ci pur și simplu prăpăstii între straturile 
sociale, între politicieni și oameni… e aproape insuportabil. 

Dar rezistăm prin artă! 
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Da, am ajuns să ne închidem în turnurile astea de fildeș exact ca pe vremea lui 
Ceaușescu. Asta e realitatea. Începem să rezistăm prin cultură, am început să o 
luăm razna. Am ajuns după 30 de ani să am sentimentul că acești ani s-au dus 
absolut degeaba și că ne-am întors din punctul din care am plecat, de unde am 
fugit. Și suntem exact acolo și nu îmi vine să cred că 30 de ani parcă nu au adus 
niciun pic de evoluție în mentalul românului. Deși nu mai sunt aceiași, ci sunt 
copiii lor. 

Poate se perpetuează mentalitatea asta și n-au fost suficienți anii care au 
trecut până acum. 

Eu n-aș fi crezut. Zicea Silviu Brucan la Revoluție că românilor le trebuie cel 
puțin 20 de ani să își revină din Comunism. Atunci ne-am revoltat cu toții față de 
ce a spus. Și iată că acum, după 30 de ani, mi se pare că n-a avut dreptate, că, de 
fapt, nici măcar acești 30 de ani n-au fost de ajuns. 

Ați lucrat destul de mult cu tineri. Cum e noua generație de actori? 

Mi se pare că este mult mai puțin boemă decât era generația mea. Rar îi mai vezi 
să stea la o bere, să mai facă niște prostii. Aleargă enorm de la o repetiție la alta, 
au mult de lucru, efectiv le lipsește timpul pentru așa ceva. Dar și „berea” aia are 
rolul ei. Dimensiunea asta boemă a vieții de artist nu trebuie ignorată complet, ci 
trebuie să îți aloci timp să te gândești la ce ți se întâmplă, la ce înseamnă arta pe 
care o faci, de ce ți-ai ales meseria asta… Să mai stăm de vorbă. Mie îmi lipsește 
mult. Eu însumi, deși am 50 de ani, mă consider la fel de tânăr ca unul de 20 de 
ani. Am acumulat o experiență, dar îi înțeleg perfect pentru că și eu am o anumită 
nesiguranță – cu toții o avem. Oricât de mari și de bătrâni ar fi regizorii, tot au 
emoții la fiecare spectacol. Pentru că ești un regizor bun ca un antrenor de fotbal. 
Degeaba ai câștigat Liga Campionilor dacă trei meciuri la rând ai luat bătaie. Așa 
e și aici. Nu poți să trăiești din ce ai făcut cu 20 de ani în urmă, nu la nesfârșit. 

Poate e competiția prea acerbă și asta nu le mai dă timp pentru ei. 

Sigur că este. Dar teatrul are o situație cu mult mai bună acum decât în anii `90. 
Lumea merge mult mai mult la teatru. Și e mai bine și din punct de vedere 
financiar, deși asta nu garantează calitatea spectacolelor. Deși, am remarcat un 
lucru: atunci când un actor este bine plătit, sunt șanse mari ca rolul sau produsul 
artei lui să fie foarte bun. Atunci când nu e bine plătit, șansele sunt mai mici. E o 
responsabilizare. Când îl plătești bine pe un artist, e ca și când îi sufli vânt în 
pânze. El deodată se vede altfel, începe să creadă altfel despre sine și să creadă în 
sine. Sau dacă nu ai banii necesari, o poți face și altfel. Se întâmplă în unele locuri 
din țară. În astfel de locuri te simți mare regizor. Poate tu nu ești, dar ei așa te 
tratează. E o mică țesătură de relații în jurul tău, ai un producător care îți stă mereu 
la dispoziție, îl poți suna să-i zici ce ai nevoie, iar el vine și face ce îl rogi. Nu 
degeaba sunt scaunele alea cu numele actorilor pe platourile de filmare. Dacă scrie 
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acolo „Humphrey Bogart”, altfel te simți. Acestea sunt niște șmecherii utile, pe 
care ar trebui să le practicăm. De fapt, arta – și teatrul mai abitir decât celelalte –
, lucrează cu orgoliul. Iar orgoliul este ceva negativ când ești civil, dar devine 
stimulativ când ești artist. 

Dacă Marivaux ar fi scris despre și pentru tinerii de astăzi, ce credeți că le-
ar fi spus? 

Exact același lucru. Faptul că iubirea se face cu mare grijă și cu mare atenție. Nu 
te poți transforma într-un tanc pentru că asta nu te face să te diferențiezi de orice 
altă gorilă. Trebuie să fii „civilizat politicos”. 

 
 

 

de: Elena Coman 
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258. Obiectiv Vocea Brăilei 
din data de 25 Octombrie 2018 

http://obiectivbr.ro/content/“tartuffe”-premiul-pentru-cea-mai-bună-
regie-la-“festin-pe-bulevard” 
 

 
 

“TARTUFFE”, PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ REGIE 
LA “FEST(IN) PE BULEVARD”  

• regia şi versiunea scenică a piesei Teatrului “Maria Filotti” este semnată de 
regizorul Alexandru Mâzgăreanu 
  

Săptămâna trecută, actorii Teatrului “Maria Filotti” au participat la cea de-
a şasea ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru “Fest(in) pe Bulevard”, 
organizat pe scena Teatrului Odeon din Bucureşti, cu spectacolul “Tartuffe” de 
Moliere, regia Alexandru Mâzgăreanu. Pentru această piesă - o satiră la adresa 
imposturii şi falsităţii, o comedie dulce-amară despre cât de uşor ne putem crea 
falşi idoli şi despre imposibilitatea, uneori, de a mai primi a doua şansă - tânărul 
Alexandru Mâzgăreanu a fost recompensat cu premiul pentru cea mai bună regie. 
 

“Felicitări domnului Mâzgăreanu pentru că a făcut un excelent spectacol 
cu «Tartuffe» la Teatrul «Maria Filotti» din Brăila, venind cu câteva soluţii 
surprinzătoare printre care şi acel final care nu respectă opera lui Moliere, dar 
care este plauzibil. Este un final ce apropie spectacolul «Tartuffe» de epoca 
noastră şi probabil că acesta este lucrul cel mai important”, a spus Emil 
Boroghină, directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova, citat de Agerpress. 
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Producţie a Teatrului „Maria Filotti” Brăila, „Tartuffe” de Moliere are o 
distribuţie de excepţie: Emilian Oprea, Valentin Terente, Andreea Vasile, Corina 
Borş, Liviu Pintileasa, Narcisa Novac, Adrian Ştefan, Emilia Mocanu, Vlad 
Galer. Regia şi versiunea scenică: Alexandru Mâzgăreanu; traducerea: Doru 
Mareş; decorul: Andrada Chiriac; costumele: Alexandra Mâzgăreanu; muzica: 
Alexandru Dan Suciu. 
 

Ediţia a şasea a Festivalului Internaţional de Teatru “Fest(in) pe Bulevard”, 
desfăşurată în perioada 12 - 21 octombrie, a însemnat 10 zile cu 34 de reprezentaţii 
din nouă ţări, 13 discuţii cu publicul după spectacole, două evenimente stradale, 
şase spectacole-lectură, patru colocvii, şase lansări de carte de teatru, trei expoziţii 
foto, toate desfăşurate în şase spaţii din Capitală - Teatrul Nottara, Teatrul 
Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Excelsior, Institutul Maghiar Balassi şi 
Librăria Cărtureşti-Verona. 
 
 

 
de: Liliana Nistor 
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259. Yorick 
din data de 23 Octombrie 2018 

https://yorick.ro/un-spectacol-la-care-m-am-simtit-nespus-de-bine/ 
 

 
 

Un spectacol la care m-am simțit nespus de bine 
 

Stimați cititori, v-ați întrebat oare vreodată ce gândesc despre teatru, artă și 
artiști acei oameni care lucrează în ceea ce în limbaj birocratic se cheamă 
„instituție de spectacol”, însă cărora nu le-a fost hărăzit să apară, cum zicea 
Chaplin, „în luminile rampei”? 

 

Da, știu, au fost dramaturgi, textieri și libretiști care au scris piese, scenarii, 
skeciuri despre cabiniere sau despre sufleuri și răzbunările  acestora, însă nu-mi 
amintesc ca cineva să fi dat seama pe hârtie, în limbaj literar sau teatral, despre 
cum se raportează la „produsul” pe care trebuie să îl vândă, să îl treacă în fișe, să 
îl metamorfozeze în cifre care îi cuantifică profitabilitatea, alta decât cea 
spirituală, contabilii, managerii de PR, băgătorii de seamă și ajutoarele lor care își 
iau leafa lunară muncind pe seama muncii creatorilor de teatru.  E o formă 
de viață în artă și asta, așa că normal ar fi fost să fie băgată în seamă. 

Iată însă că la cea de-a șasea ediție a Festivalului Internațional de 
Teatru Fest(in) pe bulevard, organizat de facto de Teatrul „Nottara” din 
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București, am avut ocazia de a vedea un spectacol, nici nu știu cum să-i spun, de 
teatru, de teatru dans, de dans contemporan sau, mă rog, de contemporary dance, 
de teatru în teatru, realizat în mai multe chei și tonuri – ironie, parodie, autoironie, 
realism – a cărei protagonistă a fost o domnișoară pe care o cheamă chiar așa, 
Marusia. 

 

Bun, dar cine e Marusia? O domnișoară oarecare care avea un job bun, pare-
se nu prea stresant, care îi lăsa și foarte mult timp liber, și care are, la un moment 
dat, ideea trăsnită de a se duce la o școală de dans. La început încearcă să învețe 
să danseze contemporary dance, cu toate că nu înțelegea prea mult din el, nu era 
nici prea dotată fizic pentru o asemenea artă, ba îl lua chiar în derâdere atunci 
când venea vorba să decodeze sensurile gesturilor dansate. Domnișoara 
respectivă, ajunge să ocupe postul de PR Manager al școlii care avea și un teatru 
independent. În sarcinile sale de PR manager stau redactarea comunicatelor de 
presă, obținerea de fonduri, asigurarea ordinii și liniștii, asigurarea păcii sufletești 
a artiștilor și spectatorilor, comercializare de băuturi „nebețive” și câte încă și mai 
câte. Un om bun la toate, ce mai? Și, mai presus de toate, o inimă caldă și o ființă 
plină de umor. Un coregraf, Vania sau Jenia, are năstrușnica idee de a-i propune 
să fie unicul protagonist al unui spectacol de dans în care să povestească ceea ce 
înțelege ea, Marusia, că se petrece pe scenă și simte că se întâmplă în afara scenei. 

 

  Interesant este însă altceva. Că dacă Vania și Jenia sunt ficțiuni, iar în 
spatele numelor lor se ascunde, de fapt, coregraful Aleksandr Andriașkin (a cărui 
muncă am apreciat-o tot în Fest(in), cu o seară înainte, în spectacolul Molière, 
producție a Teatrului Nottara), Marusia de pe scenă este chiar Marusia. Adică 
Marusia Sokolnikova. Care nu este nici actriță, nici dansatoare, ci, pur și simplu, 
manager PR la Compania Dialog Dance. 

 

  Sigur, aș putea face pe inteligentul și să spun că avem de-a face cu un 
spectacol autoreferențial, cu viață în teatru și teatru în viață, cu nu știu câte tipuri 
amestecate de discurs parodic, ironic, autoironic, cu distanțări și asumări etc., etc. 
Spun însă simplu și cinstit. E vorba despre un spectacol la care m-am simțit nespus 
de bine. Nu era oare idealul clasic plaire et toucher? 

 

Compania Dialog Dance, Kostroma, Rusia 

MARUSIA  
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Un spectacol de Aleksandr Andriașkin 

Light design: Ivan Estgneev și Natalia Kuznețova 

Cu: Maria Sokolnikova 

Data reprezentației:  13 octombrie 2018 

 
 

de: Mircea Morariu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 683 

260. Dilema Veche  
din data de 25 Octombrie 2018 

http://www.dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/crize-
comunicare-si-surplus 
 

 
 

Crize, comunicare și surplus 

Toamna a adus o salbă de festivaluri și spectacole pe scenele Bucureștiului, 
aș spune chiar un buluc de propuneri care se încrucișau riscînd să se anuleze 
reciproc. Poate că și ideea de criză a comunicării începea de aici și se impunea ca 
temă principală a Festivalului Teatrului „Nottara“, Fest-in pe Bulevard. Din 
fericire, teatrul e dintotdeauna în criză, e chiar modul său de funcționare, între 
negație și afirmație, semn de permanentă vitalitate. La fiecare zece-douăzeci de 
ani apare o nouă generație care o neagă pe precedenta și construiește noi 
adevăruri, sortite să devină teatru vechi, doborît de forme noi, cum striga disperat 
Treplev, eroul nefericit al Pescărușului. Criză a comunicării sau a teatrului, e doar 
o formă de a merge mai departe. În fond, dacă fiecare epocă atacă precedenta este 
și pentru că fiecare epocă are adevărul său. Prinsă în inima unui astfel de festin 
teatral, e imposibil să nu mai calci pe alături, în zone complementare, ca un 
mănunchi de posibilități și întrebări multiple. 

La ora rusă și mai departe 
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Fest-in-ul a debutat, plin de vervă și de culoare, cu un spectacol atelier și 
un titlu ingenios, în franceză în verlan, adică à l’envers, Molière / Eréilom, semn 
că va trebui să ne așteptăm la o răsturnare de situații sau la istoria marelui 
dramaturg luată în răspăr, menită să deranjeze idei gata făcute. Cum regia și 
scenografia spectacolului erau semnate de Roman Feodori, un regizor rus format 
la Sankt Petersburg, premiat în 2012 la prestigiosul Festival „Masca de Aur“ de 
la Moscova, gîndul m-a dus imediat la Bulgakov, la cartea sa, Romanul domnului 
de Molière,dar mai ales la piesa Cabala bigoților, construită în jurul conflictului 
legat de reprezentația piesei Tartuffe. De fapt, spre finele anilor ’30, în Rusia lui 
Stalin, Bulgakov era mai puțin preocupat de persoana Regelui Soare, cît de 
raportul cu Puterea, căci istoria atacurilor și a interzicerii lui Tartuffe era de fapt 
paravanul în spatele căruia se ascundea Bulgakov, autor interzis și persecutat de 
cenzura sovietică. Am asistat acum două veri, la Festivalul de la Avignon, 
la Cabala bigoților, ultimul spectacol semnat de Frank Castorf la Volksbühne din 
Berlin, de unde fusese alungat, și unde convoca în scenă, printre multe alte texte, 
un scenariu complex și absolut strălucitor, Molière, Ludovic al XIV-lea 
Bulgakov, Stalin și mazilirea lui de la direcția teatrului berlinez în filigran. Tema 
este imposibil de eludat și există și la Feodori, Molière versus Putere, o imensă 
marionetă în dreapta scenei, manipulată de alte personaje, legată bineînțeles de 
reprezentația cu Tartuffe. Regizorul și echipa sa sînt interesați însă în primul rînd 
de personalitatea dramaturgului, și parcurg într-o serie de scene, exerciții de 
improvizație, diverse momente din viața dramaturgului sau fragmente de texte, 
reprezentative, Vicleniile lui Scapin, Tartuffe sau Dom Juan (grafia originală), la 
Molière însuși în Bolnavul închipuit ce agonizează pe scenă. Firul nu e 
cronologic, dacă asistăm la nașterea pruncului, așteptat și aplaudat de posteritate, 
îl mai vedem murind de cîteva ori. Trama ar mai putea fi strînsă, impovizația e o 
metodă de lucru și nu o reprezentație în sine. Spectacolul e însă agreabil, servit cu 
pasiune și încredere de o trupă de tineri actori, printre care Șerban Gomoi, ce 
conduce cu vervă comică și inteligență jocul aparențelor. Un spectacol ce poate 
imprima un stil trupei, cu o serie de game menite să-i poarte mai departe. Raluca 
Rădulescu, traducătoare și adaptatoare, s-a investit cu pasiune în proiect, și în 
general în repertoriul rus. Am regăsit o astfel alături de Catinca Drăgănescu, care 
semna regia, cu un spectacol după Trei surori de Cehov jucat pe scena tînărului 
teatru sucevean „Matei Vișniec“. Este și aici o adaptare liberă, dar destul de 
aproape de text, pe care îl transcrie într-o contemporaneitate definită mai ales de 
cîteva muzici originale semnate de Cristian Vieriu. Cehov, contemporanul nostru, 
a devenit astăzi un loc comun, și dacă cîteodată e vorba doar de o cosmetizare 
exterioară, problema este să nu pierzi spiritul textului. Așa am văzut anul tecut la 
Teatrul Odéon din Paris, în regia celui mai europen regizor australian, Simon 
Stone, o versiune prozaic vulgarizată, între drog, sex, Britney Spears sau Rihanna, 
ceea ce l-a făcut pe un ziarist francez, Jean-Pierre Thibaudat, un excelent 
cunoscător al teatrului rus, să-și intituleze cronica, pur și simplu „Trei gagici“ (Les 
Trois meufs). Nu este cazul aici, chiar dacă totul pare teribil de 
contemporan. Spectacolul sucevean se situează și el la distanță față de lumea 
cehoviană, dar păstrează cîteva teme sau întrebări uneori naive despre fericire, 
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adresate direct publicului, care trădează neliniștea subterană a piesei sau reia, în 
bucle repetitive, fraze și momente ce revin obsedant. O modificare importantă: 
ofițerii ruși, care visau utopic și generoși la o lume viitoare de lumină și fericire 
și care plecau la sfîrșit în Polonia, sînt de fapt o armată de ocupație – un detaliu 
pe care nu pot să-l uit – aici, acești ofițeri sînt arhitecți, lumea corporației e mult 
mai dură și necruțătoare, fără iluzii. Cîteva răsturnări ironice, Cătălin Ștefan 
Mîndru, în rolul „seducătorului“ Verșinin, un bun actor, plin de bonomie și umor, 
sau rochia cu o fundă imensă, ridicolă, a Irinei (Clara Popadiuc, care evoluează 
convingăror, copilă naivă sau tristă, obosită spre final) care ar fi trebuit să fie cea 
a Natașei, imagine a țoapei ajunse. Fără îndoială, spectacolul poate deruta, dar 
lasă cîteva momente reușite, personajele din partea a doua, aliniate ca în fața unui 
pluton de execuție, idei ce trec rampa, ca niște fîșii de lumină trasate într-o noapte 
nesigură. 

Despre mitologie, Istorie și istorii 

Andrei Măjeri a fost prezent în festival cu un text de o scriitoare rusă, 
Ludmila Razumovskaia, Dragă doamnă profesoară. Am preferat însă să 
urmăresc cel mai recent spectacol al său, realizat la Apollo 111, Medea’s Boys, un 
spectacol provocator și extrem de seducător. Să încep prin a vă spune, pentru a vă 
trezi o curiozitate iremediabilă, că Ionuț Sociu și Euripide au scris o piesă despre 
Medeea, în faliile timpului. Spectacolul are astfel două spații, cel al mitului, 
povestit de Euripide, și cel modern, un bar undeva pe o insulă grecească unde un 
grup de tineri, ce se numesc între ei argonauți, își petrec timpul în discuții despre 
călătoria mitologică a vieții lor, în căutarea Lînii de Aur. Limbaj violent, puștesc 
sau voit viril, vulgar, dar străbătut în realitate de temeri și frustrări nevindecate. 
Numele sînt și ele mitologice, Medeea apare și ea în evocările lor, un personaj 
răzbunător, sau barbara, străina, fugara, migranta ce caută adăpost pe țărmurile 
Greciei, ce rătăcește și astăzi pe străzile din Atena. Un grup omogen de șase actori, 
dominați de figura centrală a Medeei, Eduard Tripa, în dublu rol, o seară între 
două realități, la lumina mitului, sau în barul celor șase prieteni, o petrecere între 
greci puși pe chef și dansuri legănate. Spectacolul îndrăznește să calce niște 
tabuuri, dar nuditatea e discretă și sculpturală, Medea’s Boys se pierd în noapte 
între mit și realitate. 

O altă întîlnire unică în România la ora actuală, într-o realitate paralelă, pe 
care mulți dintre noi o ignorăm, a fost și spectacolul Nicoletei Lefter, Visînd 
glasuri. Pentru a-l înțelege, am plecat și eu de la cartea lui Oliver Sacks, Seeing 
voices, sau o călătorie în lumea surzilor, și am descoperit o lume formidabilă 
alături de noi, o lume a tăcerii din punctul nostru de vedere, dar care are semnele 
și limbajul său propriu. Visînd glasuri, realizat la Teatrul „Gong“ din Sibiu, jucat 
în cadrul Fest-in-ului la Teatrul „Țăndărică“, e un spectcol vizual și poetic, despre 
lumea surzilor, cu doi copii surzi, actori. Nu mai vorbim aici de o criză a 
comunicării, ci de o altă formă de comunicare, mediată de imagine, semne și 
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multă poezie. Textele sînt semnate de Ted Hughes și Lavinia Braniște, cu o 
animație și grafică de Paul Mureșan. 

Platforma de teatru internațional, coordonată de Cristina Modreanu, și-a 
construit concomitent un alt teritoriu, imposibil de ignorat, ca o altă fațetă a 
dramei non-comunicării, transpusă pe planul temporal sau al istoriei. Ce se 
întîmplă cînd un popor își uită istoria? Răspunsul e bine cunoscut, e condamnat s-
o retrăiască, cu referințe ilustre și diverse, George Santayana sau Churchill, și mai 
ales Marx, pentru care „Istoria se repetă întotdeauna de două ori, prima dată ca o 
tragedie, a doua oară ca o farsă“. Trilogia anilor dispăruți, semnată de Peca 
Ștefan, dramaturg, și Ana Mărgineanu – regie, cu o trupă de actori complici, 
reluată recent în cadrul Platformei Internaționale de Teatru, a fost o ocazie rară 
pentru a revedea aceste spectacole. 1989, anul căderii Zidului Berlinului și al 
Revoluției române, 1996, anul speranței cu alegerile ce aduc la putere un guvern 
non-comunist și 2007, anul intrării României în Uniunea Europeană. O soluție 
ingenioasă, sînt trași la sorți cîțiva spectatori ce descoperă lumea culiselor și o altă 
privire asupra spectacolului și poate a istoriei. Personal, am preferat să rămîn în 
sală și să asist „la adăpost“ la această confruntare între noi, cei de azi, și cei de 
atunci. O întrebare – Ce ai făcut în anul acela? – ne propulsa între marea Istorie 
ce bubuia pe estradele Puterii și mica istorie, drame și traiectorii personale. Riscul 
de a retrăi astăzi istoria cu greșelile și umbrele ei mi se pare din ce în ce mai puțin 
ipotetic. Teatrul poate juca aici rolul unor alte exerciții și simulări de catastrofe la 
fel de utile. Aici e poate adevărata criză a comunicării, riscul ca mesajul acestui 
tip de teatru să treacă neobservat.  

 

 

 

de: Mirella Patureau  
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261. Vienna News 
din data de 24 Octombrie 2018 

http://vienna-news.com/festin-pe-bulevard-theaterfest-auf-bukarests-
grossem-boulevard/ 

 

FESTin pe Bulevard – Theaterfest auf Bukarests großem Boulevard 

 

Mitten im Zentrum der rumänischen Hauptstadt Bukarest liegt am belebten 
Bulevard Magheru das Nottara Theater, eine Boulevard-Institution in der 
Theaterlandschaft des Landes. 

Das Repertoire des Theaters, Boulevardstücke, eine Art grobe 
Komödien, Burlesken oder Schwänke, lebt von seinen treuen Besuchern. Da 
existiert wenig Unterschied zwischen Ost und West. Von Paris bis Bukarest 
stehen allabendlich die Liebhaber Schlange. 

 
  Im Französischen hat „Boulevardtheater“ nicht den negativen Anstrich, den 
es in Deutschland besitzt, und kann sich auf aktuelles Zeittheater in einem 
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respektablen Rahmen beziehen. Paris und Bukarest sind sich historisch in so 
Manchem ganz nah und eng beieinander.  

 „Das Nottara Theater wurde im Jahre 1947 gegründet. Über 70 Jahre 
ununterbrochener Erfahrung garantieren dem Theater seine verdiente Beliebtheit 
und die Lebensdauer, selbst wenn es um den Fortbestand der Räumlichkeiten 
schon einmal gegenteilig aussah. Das Nottara als Mitglied der großen 
Kulturvereinigungen in Rumänien und der europäischen Festivalunion pflegt 
repräsentative Theaterstücke bedeutender klassischer und wichtiger 
zeitgenössischer Verfasser der universalen und nationalen Schauspielkunst.  

  Seit einiger Zeit steht das Haus als hautstädtischer Botschafter des 
international anerkannten Shakespeare-Festivals von Craiova mit Stücken des 
berühmten Schreibers in Bukarest zur Verfügung. Dies hilft nicht nur dem 
Veranstalter in der Provinz, sondern erhöht andererseits die Attraktivität des 
Hauses in Bukarest in Sachen Kultur-Tourismus.  

  Dem will Generalmanagerin und Festivalchefin Marinela Tepes einerseits 
gerecht werden. Doch hat sie seit einigen Jahres Vieles hinzugefügt, was den 
Rang des Hauses mächtig steigerte. In diesem sechsten „FESTin pe Bulevard“- 
Jahr breitete das Theater vom 12.-21. Oktober in eben diesem Sinne seine 
Aktivitäten aus.  

  Das Nottara Festival öffnet sich kontinuierlich, sucht nach internationalen 
Beiträgen und scheut nicht, ausländische Presse und Beobachter hinzu zu bitten. 
Dies düpiert regelmäßig die „Dinosaurier“ unter den rumänischen 
Theaterkritikern und das nationale Theaterfest, bringt jedoch andererseits 
internationalen Zuspruch und ausländische Besucher.  

  In diesem Jahr fanden dementsprechend u.a. französische, italienische, 
bulgarische, serbische, polnische, kasachische und Moldauer Theater, 
Repräsentanten und Verantwortliche den Weg nach Bukarest. Die schier 
unermessliche Zahl rumänischer Beiträge der Festivalausgabe lies einen 
Rundblick über die lebendige und facettenreiche Theaterlandschaft Rumäniens 
zu. Schauspielhäuser aus Arad, Baia Mare, Braila, Galati, Piatra Nemt, Satu Mare, 
Sibiu, Sfantu Gheorghe, Suceava, Targu-Mures und Tulcea präsentierten sich mit 
überspringender Spielbegeisterung dem Hauptstadt-Publikum und ausländischen 
Gästen. Letztere erstaunten sich über ein einzigartiges, gesamtrumänisches Bild.  

  Nicht zu vergessen seien die ungarischen Theater des Landes. 18 Ethnien 
sind in Rumänien heute als Minderheiten staatlich anerkannt. Sie sind mit je 
einem eigenen Abgeordneten im Parlament vertreten – mit vollem Stimmrecht. 
Verschiedene Gesetze stellen außerdem sicher, dass alle Minderheiten ihre eigene 
Sprache, Kultur und Religion bewahren können.  
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Die ungarischen Theater spielen dabei eine wichtige Rolle, besonders als 
Gegenpol zum ausgeprägten Nationalismus in Ungarn helfen sie 
Kulturschaffenden, offene demokratische Denkweisen und Handlungen in 
völkerverbindendem Tenor auf die Bühne zu bringen, dementsprechend häufig in 
Ungarn verboten. Das ungarische Theater aus Cluj erhielt den diesjährigen Preis 
für die beste Vorstellung im Festivalwettbewerb. Das Stück ILLEGITIM wurde 
ausgezeichnet, ein Beispiel für die hohe Qualität dieses Theaters. 

Kommunikationskrise im Festival 2018 

 
  „Theater beherrscht die Kunst der Kommunikation und ist prädestiniert, 
sich der allumfassenden Krise zu widmen“, so Marinela Tepus. „Während alle 
über die Freiheit der Massenmedien reden und die sozialen Netzwerke uns näher 
zueinander bringen, stellen wir die Gefahr von Manipulation in den Fokus, 
mischen uns in das Leben der Menschen ein, machen auf soziale Dysfunktionen 
aufmerksam, stellen Fragen und geben manchmal sogar Antworten“, so die 
Festivalleiterin weiter. Dabei fanden nach den Vorstellungen mit besonders 
brennenden sozialen Themen Diskussionen mit Besuchern, Schauspielern und 
Theatermachern statt. Im Gegensatz dazu erheiterten mehrere Premieren des 
Nottara das Festival. Zeitgenössisches Tanztheater wurde bejubelt. Symposien, 
Buchvorstellungen und Lesungen rundeten das 10tägige Geschehen auf dem 
Magheru Bulevard ab.  

Theater im Knast seit 2009 

 
  Eine Reihe ganz besonderer und sozial bedeutender Art findet im 
Anschluss an das Festival und bereits seit dem Jahr 2009 in Bukarest statt. Die 
zuständige nationale Verwaltung öffnet die Gefängnistore zum „Multi-Kunst-
Festival“ für die Insassen. Hier findet zwischen Künstlern und Theater-Gruppen 
des gesamten Gefängnissystems und der Öffentlichkeit ein direkter Kontakt statt. 
Hier kommt die Öffentlichkeit konkret mit der „Wirklichkeit im Knast“ in 
Berührung, eine neue Realität für den Augenblick, zu welcher sie anders nie die 
Möglichkeit hätte: „Culture Unchained“ in 10. Ausgabe. Seit Beginn der Reihe 
haben 615 Insassen in 64 Produktionen auf der Bühne des Nottara gestanden, 
Auszeichnungen für beste Vorstellung, beste Regie, beste*r Schauspieler*in 
erhalten. Hier findet der Versuch einer ganz eigenen Reintegration statt. Daran 
arbeiten (zumeist bescheiden im Hintergrund) Theatermacher unter 
sozialpädagogischen Aspekten. 

Dem Nottara Theater sei zu diesem Festival gratuliert, einen Weg zwischen guter 
Unterhaltung und sozialem Engagement gefunden und realisiert zu haben. In 
bescheidenem Auftreten wurde ein weiteres Mal Besonderes geleistet, die Türe 
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im aktuellen politischen Tagesgeschehen von Rumänien für gutes Theater im 
sozialen Kontext weit offen gehalten. (www.nottara.ro) 

 

de: Dieter Topp 
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262. City of Berlin  
din data de 24 Octombrie 2018 

https://city-of-berlin.de/festin-pe-bulevard-theaterfest-auf-bukarests-
grossem-boulevard/ 

 

 

FESTin pe Bulevard – Theaterfest auf Bukarests großem 
Boulevard 

 

Mitten im Zentrum der rumänischen Hauptstadt Bukarest liegt am belebten 
Bulevard Magheru das Nottara Theater, eine Boulevard-Institution in der 
Theaterlandschaft des Landes. 

Das Repertoire des Theaters, Boulevardstücke, eine Art grobe 
Komödien, Burlesken oder Schwänke, lebt von seinen treuen Besuchern. Da 
existiert wenig Unterschied zwischen Ost und West. Von Paris bis Bukarest 
stehen allabendlich die Liebhaber Schlange. 
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Im Französischen hat „Boulevardtheater“ nicht den negativen Anstrich, den 
es in Deutschland besitzt, und kann sich auf aktuelles Zeittheater in einem 
respektablen Rahmen beziehen. Paris und Bukarest sind sich historisch in so 
Manchem ganz nah und eng beieinander.  

  

  „Das Nottara Theater wurde im Jahre 1947 gegründet. Über 70 Jahre 
ununterbrochener Erfahrung garantieren dem Theater seine verdiente Beliebtheit 
und die Lebensdauer, selbst wenn es um den Fortbestand der Räumlichkeiten 
schon einmal gegenteilig aussah. Das Nottara als Mitglied der großen 
Kulturvereinigungen in Rumänien und der europäischen Festivalunion pflegt 
repräsentative Theaterstücke bedeutender klassischer und wichtiger 
zeitgenössischer Verfasser der universalen und nationalen Schauspielkunst.  

  Seit einiger Zeit steht das Haus als hautstädtischer Botschafter des 
international anerkannten Shakespeare-Festivals von Craiova mit Stücken des 
berühmten Schreibers in Bukarest zur Verfügung. Dies hilft nicht nur dem 
Veranstalter in der Provinz, sondern erhöht andererseits die Attraktivität des 
Hauses in Bukarest in Sachen Kultur-Tourismus.  

  Dem will Generalmanagerin und Festivalchefin Marinela Tepes einerseits 
gerecht werden. Doch hat sie seit einigen Jahres Vieles hinzugefügt, was den 
Rang des Hauses mächtig steigerte. In diesem sechsten „FESTin pe Bulevard“- 
Jahr breitete das Theater vom 12.-21. Oktober in eben diesem Sinne seine 
Aktivitäten aus.  

  Das Nottara Festival öffnet sich kontinuierlich, sucht nach internationalen 
Beiträgen und scheut nicht, ausländische Presse und Beobachter hinzu zu bitten. 
Dies düpiert regelmäßig die „Dinosaurier“ unter den rumänischen 
Theaterkritikern und das nationale Theaterfest, bringt jedoch andererseits 
internationalen Zuspruch und ausländische Besucher.  

  In diesem Jahr fanden dementsprechend u.a. französische, italienische, 
bulgarische, serbische, polnische, kasachische und Moldauer Theater, 
Repräsentanten und Verantwortliche den Weg nach Bukarest. Die schier 
unermessliche Zahl rumänischer Beiträge der Festivalausgabe lies einen 
Rundblick über die lebendige und facettenreiche Theaterlandschaft Rumäniens 
zu. Schauspielhäuser aus Arad, Baia Mare, Braila, Galati, Piatra Nemt, Satu Mare, 
Sibiu, Sfantu Gheorghe, Suceava, Targu-Mures und Tulcea präsentierten sich mit 
überspringender Spielbegeisterung dem Hauptstadt-Publikum und ausländischen 
Gästen. Letztere erstaunten sich über ein einzigartiges, gesamtrumänisches Bild.  

  Nicht zu vergessen seien die ungarischen Theater des Landes. 18 Ethnien 
sind in Rumänien heute als Minderheiten staatlich anerkannt. Sie sind mit je 
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einem eigenen Abgeordneten im Parlament vertreten – mit vollem Stimmrecht. 
Verschiedene Gesetze stellen außerdem sicher, dass alle Minderheiten ihre eigene 
Sprache, Kultur und Religion bewahren können.  

 
Die ungarischen Theater spielen dabei eine wichtige Rolle, besonders als 
Gegenpol zum ausgeprägten Nationalismus in Ungarn helfen sie 
Kulturschaffenden, offene demokratische Denkweisen und Handlungen in 
völkerverbindendem Tenor auf die Bühne zu bringen, dementsprechend häufig in 
Ungarn verboten. Das ungarische Theater aus Cluj erhielt den diesjährigen Preis 
für die beste Vorstellung im Festivalwettbewerb. Das Stück ILLEGITIM wurde 
ausgezeichnet, ein Beispiel für die hohe Qualität dieses Theaters. 

Kommunikationskrise im Festival 2018 

 
  „Theater beherrscht die Kunst der Kommunikation und ist prädestiniert, 
sich der allumfassenden Krise zu widmen“, so Marinela Tepus. „Während alle 
über die Freiheit der Massenmedien reden und die sozialen Netzwerke uns näher 
zueinander bringen, stellen wir die Gefahr von Manipulation in den Fokus, 
mischen uns in das Leben der Menschen ein, machen auf soziale Dysfunktionen 
aufmerksam, stellen Fragen und geben manchmal sogar Antworten“, so die 
Festivalleiterin weiter. Dabei fanden nach den Vorstellungen mit besonders 
brennenden sozialen Themen Diskussionen mit Besuchern, Schauspielern und 
Theatermachern statt. Im Gegensatz dazu erheiterten mehrere Premieren des 
Nottara das Festival. Zeitgenössisches Tanztheater wurde bejubelt. Symposien, 
Buchvorstellungen und Lesungen rundeten das 10tägige Geschehen auf dem 
Magheru Bulevard ab.  

Theater im Knast seit 2009 

 
  Eine Reihe ganz besonderer und sozial bedeutender Art findet im 
Anschluss an das Festival und bereits seit dem Jahr 2009 in Bukarest statt. Die 
zuständige nationale Verwaltung öffnet die Gefängnistore zum „Multi-Kunst-
Festival“ für die Insassen. Hier findet zwischen Künstlern und Theater-Gruppen 
des gesamten Gefängnissystems und der Öffentlichkeit ein direkter Kontakt statt. 
Hier kommt die Öffentlichkeit konkret mit der „Wirklichkeit im Knast“ in 
Berührung, eine neue Realität für den Augenblick, zu welcher sie anders nie die 
Möglichkeit hätte: „Culture Unchained“ in 10. Ausgabe. Seit Beginn der Reihe 
haben 615 Insassen in 64 Produktionen auf der Bühne des Nottara gestanden, 
Auszeichnungen für beste Vorstellung, beste Regie, beste*r Schauspieler*in 
erhalten. Hier findet der Versuch einer ganz eigenen Reintegration statt. Daran 
arbeiten (zumeist bescheiden im Hintergrund) Theatermacher unter 
sozialpädagogischen Aspekten. 
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Dem Nottara Theater sei zu diesem Festival gratuliert, einen Weg zwischen guter 
Unterhaltung und sozialem Engagement gefunden und realisiert zu haben. In 
bescheidenem Auftreten wurde ein weiteres Mal Besonderes geleistet, die Türe 
im aktuellen politischen Tagesgeschehen von Rumänien für gutes Theater im 
sozialen Kontext weit offen gehalten. (www.nottara.ro) 

 

de: Dieter Topp 
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263. Deutsche Presse Union 
din data de 24 Octombrie 2018 

https://deutsche-presse-union.de/festin-pe-bulevard-theaterfest-auf-
bukarests-grossem-boulevard/ 

 

FESTin pe Bulevard – Theaterfest auf Bukarests großem 
Boulevard 

 

Mitten im Zentrum der rumänischen Hauptstadt Bukarest liegt am belebten 
Bulevard Magheru das Nottara Theater, eine Boulevard-Institution in der 
Theaterlandschaft des Landes. 

Das Repertoire des Theaters, Boulevardstücke, eine Art grobe 
Komödien, Burlesken oder Schwänke, lebt von seinen treuen Besuchern. Da 
existiert wenig Unterschied zwischen Ost und West. Von Paris bis Bukarest 
stehen allabendlich die Liebhaber Schlange. 
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Im Französischen hat „Boulevardtheater“ nicht den negativen Anstrich, den 
es in Deutschland besitzt, und kann sich auf aktuelles Zeittheater in einem 
respektablen Rahmen beziehen. Paris und Bukarest sind sich historisch in so 
Manchem ganz nah und eng beieinander.  

 

 
   „Das Nottara Theater wurde im Jahre 1947 gegründet. Über 70 Jahre 
ununterbrochener Erfahrung garantieren dem Theater seine verdiente Beliebtheit 
und die Lebensdauer, selbst wenn es um den Fortbestand der Räumlichkeiten 
schon einmal gegenteilig aussah. Das Nottara als Mitglied der großen 
Kulturvereinigungen in Rumänien und der europäischen Festivalunion pflegt 
repräsentative Theaterstücke bedeutender klassischer und wichtiger 
zeitgenössischer Verfasser der universalen und nationalen Schauspielkunst.  

  Seit einiger Zeit steht das Haus als hautstädtischer Botschafter des 
international anerkannten Shakespeare-Festivals von Craiova mit Stücken des 
berühmten Schreibers in Bukarest zur Verfügung. Dies hilft nicht nur dem 
Veranstalter in der Provinz, sondern erhöht andererseits die Attraktivität des 
Hauses in Bukarest in Sachen Kultur-Tourismus.  

  Dem will Generalmanagerin und Festivalchefin Marinela Tepes einerseits 
gerecht werden. Doch hat sie seit einigen Jahres Vieles hinzugefügt, was den 
Rang des Hauses mächtig steigerte. In diesem sechsten „FESTin pe Bulevard“- 
Jahr breitete das Theater vom 12.-21. Oktober in eben diesem Sinne seine 
Aktivitäten aus.  

  Das Nottara Festival öffnet sich kontinuierlich, sucht nach internationalen 
Beiträgen und scheut nicht, ausländische Presse und Beobachter hinzu zu bitten. 
Dies düpiert regelmäßig die „Dinosaurier“ unter den rumänischen 
Theaterkritikern und das nationale Theaterfest, bringt jedoch andererseits 
internationalen Zuspruch und ausländische Besucher.  

  In diesem Jahr fanden dementsprechend u.a. französische, italienische, 
bulgarische, serbische, polnische, kasachische und Moldauer Theater, 
Repräsentanten und Verantwortliche den Weg nach Bukarest. Die schier 
unermessliche Zahl rumänischer Beiträge der Festivalausgabe lies einen 
Rundblick über die lebendige und facettenreiche Theaterlandschaft Rumäniens 
zu. Schauspielhäuser aus Arad, Baia Mare, Braila, Galati, Piatra Nemt, Satu Mare, 
Sibiu, Sfantu Gheorghe, Suceava, Targu-Mures und Tulcea präsentierten sich mit 
überspringender Spielbegeisterung dem Hauptstadt-Publikum und ausländischen 
Gästen. Letztere erstaunten sich über ein einzigartiges, gesamtrumänisches Bild.  
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  Nicht zu vergessen seien die ungarischen Theater des Landes. 18 Ethnien 
sind in Rumänien heute als Minderheiten staatlich anerkannt. Sie sind mit je 
einem eigenen Abgeordneten im Parlament vertreten – mit vollem Stimmrecht. 
Verschiedene Gesetze stellen außerdem sicher, dass alle Minderheiten ihre eigene 
Sprache, Kultur und Religion bewahren können.  

 
Die ungarischen Theater spielen dabei eine wichtige Rolle, besonders als 
Gegenpol zum ausgeprägten Nationalismus in Ungarn helfen sie 
Kulturschaffenden, offene demokratische Denkweisen und Handlungen in 
völkerverbindendem Tenor auf die Bühne zu bringen, dementsprechend häufig in 
Ungarn verboten. Das ungarische Theater aus Cluj erhielt den diesjährigen Preis 
für die beste Vorstellung im Festivalwettbewerb. Das Stück ILLEGITIM wurde 
ausgezeichnet, ein Beispiel für die hohe Qualität dieses Theaters. 

Kommunikationskrise im Festival 2018 

 
  „Theater beherrscht die Kunst der Kommunikation und ist prädestiniert, 
sich der allumfassenden Krise zu widmen“, so Marinela Tepus. „Während alle 
über die Freiheit der Massenmedien reden und die sozialen Netzwerke uns näher 
zueinander bringen, stellen wir die Gefahr von Manipulation in den Fokus, 
mischen uns in das Leben der Menschen ein, machen auf soziale Dysfunktionen 
aufmerksam, stellen Fragen und geben manchmal sogar Antworten“, so die 
Festivalleiterin weiter. Dabei fanden nach den Vorstellungen mit besonders 
brennenden sozialen Themen Diskussionen mit Besuchern, Schauspielern und 
Theatermachern statt. Im Gegensatz dazu erheiterten mehrere Premieren des 
Nottara das Festival. Zeitgenössisches Tanztheater wurde bejubelt. Symposien, 
Buchvorstellungen und Lesungen rundeten das 10tägige Geschehen auf dem 
Magheru Bulevard ab.  

Theater im Knast seit 2009 

 
  Eine Reihe ganz besonderer und sozial bedeutender Art findet im 
Anschluss an das Festival und bereits seit dem Jahr 2009 in Bukarest statt. Die 
zuständige nationale Verwaltung öffnet die Gefängnistore zum „Multi-Kunst-
Festival“ für die Insassen. Hier findet zwischen Künstlern und Theater-Gruppen 
des gesamten Gefängnissystems und der Öffentlichkeit ein direkter Kontakt statt. 
Hier kommt die Öffentlichkeit konkret mit der „Wirklichkeit im Knast“ in 
Berührung, eine neue Realität für den Augenblick, zu welcher sie anders nie die 
Möglichkeit hätte: „Culture Unchained“ in 10. Ausgabe. Seit Beginn der Reihe 
haben 615 Insassen in 64 Produktionen auf der Bühne des Nottara gestanden, 
Auszeichnungen für beste Vorstellung, beste Regie, beste*r Schauspieler*in 
erhalten. Hier findet der Versuch einer ganz eigenen Reintegration statt. Daran 
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arbeiten (zumeist bescheiden im Hintergrund) Theatermacher unter 
sozialpädagogischen Aspekten. 

Dem Nottara Theater sei zu diesem Festival gratuliert, einen Weg zwischen 
guter Unterhaltung und sozialem Engagement gefunden und realisiert zu haben. 
In bescheidenem Auftreten wurde ein weiteres Mal Besonderes geleistet, die Türe 
im aktuellen politischen Tagesgeschehen von Rumänien für gutes Theater im 
sozialen Kontext weit offen gehalten. (www.nottara.ro) 

 

de: Dieter Topp 
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264. Business Press 
din data de 24 Octombrie 2018 

https://www.firmenpresse.de/pressinfo1663694/festin-pe-bulevard-
theaterfest-auf-bukarests-grossem-boulevard.html 

 

FESTin pe Bulevard – Theaterfest auf Bukarests großem 
Boulevard 

 

Mitten im Zentrum der rumänischen Hauptstadt Bukarest liegt am belebten 
Bulevard Magheru das Nottara Theater, eine Boulevard-Institution in der 
Theaterlandschaft des Landes. 

 Das Repertoire des Theaters, Boulevardstücke, eine Art grobe 
Komödien, Burlesken oder Schwänke, lebt von seinen treuen Besuchern. Da 
existiert wenig Unterschied zwischen Ost und West. Von Paris bis Bukarest 
stehen allabendlich die Liebhaber Schlange. 
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  Im Französischen hat „Boulevardtheater“ nicht den negativen Anstrich, den 
es in Deutschland besitzt, und kann sich auf aktuelles Zeittheater in einem 
respektablen Rahmen beziehen. Paris und Bukarest sind sich historisch in so 
Manchem ganz nah und eng beieinander.  

  „Das Nottara Theater wurde im Jahre 1947 gegründet. Über 70 Jahre 
ununterbrochener Erfahrung garantieren dem Theater seine verdiente Beliebtheit 
und die Lebensdauer, selbst wenn es um den Fortbestand der Räumlichkeiten 
schon einmal gegenteilig aussah. Das Nottara als Mitglied der großen 
Kulturvereinigungen in Rumänien und der europäischen Festivalunion pflegt 
repräsentative Theaterstücke bedeutender klassischer und wichtiger 
zeitgenössischer Verfasser der universalen und nationalen Schauspielkunst.  

  Seit einiger Zeit steht das Haus als hautstädtischer Botschafter des 
international anerkannten Shakespeare-Festivals von Craiova mit Stücken des 
berühmten Schreibers in Bukarest zur Verfügung. Dies hilft nicht nur dem 
Veranstalter in der Provinz, sondern erhöht andererseits die Attraktivität des 
Hauses in Bukarest in Sachen Kultur-Tourismus.  

  Dem will Generalmanagerin und Festivalchefin Marinela Tepes einerseits 
gerecht werden. Doch hat sie seit einigen Jahres Vieles hinzugefügt, was den 
Rang des Hauses mächtig steigerte. In diesem sechsten „FESTin pe Bulevard“- 
Jahr breitete das Theater vom 12.-21. Oktober in eben diesem Sinne seine 
Aktivitäten aus.  

  Das Nottara Festival öffnet sich kontinuierlich, sucht nach internationalen 
Beiträgen und scheut nicht, ausländische Presse und Beobachter hinzu zu bitten. 
Dies düpiert regelmäßig die „Dinosaurier“ unter den rumänischen 
Theaterkritikern und das nationale Theaterfest, bringt jedoch andererseits 
internationalen Zuspruch und ausländische Besucher.  

  In diesem Jahr fanden dementsprechend u.a. französische, italienische, 
bulgarische, serbische, polnische, kasachische und Moldauer Theater, 
Repräsentanten und Verantwortliche den Weg nach Bukarest. Die schier 
unermessliche Zahl rumänischer Beiträge der Festivalausgabe lies einen 
Rundblick über die lebendige und facettenreiche Theaterlandschaft Rumäniens 
zu. Schauspielhäuser aus Arad, Baia Mare, Braila, Galati, Piatra Nemt, Satu Mare, 
Sibiu, Sfantu Gheorghe, Suceava, Targu-Mures und Tulcea präsentierten sich mit 
überspringender Spielbegeisterung dem Hauptstadt-Publikum und ausländischen 
Gästen. Letztere erstaunten sich über ein einzigartiges, gesamtrumänisches Bild.  

  Nicht zu vergessen seien die ungarischen Theater des Landes. 18 Ethnien 
sind in Rumänien heute als Minderheiten staatlich anerkannt. Sie sind mit je 
einem eigenen Abgeordneten im Parlament vertreten – mit vollem Stimmrecht. 
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Verschiedene Gesetze stellen außerdem sicher, dass alle Minderheiten ihre eigene 
Sprache, Kultur und Religion bewahren können.  

 
Die ungarischen Theater spielen dabei eine wichtige Rolle, besonders als 
Gegenpol zum ausgeprägten Nationalismus in Ungarn helfen sie 
Kulturschaffenden, offene demokratische Denkweisen und Handlungen in 
völkerverbindendem Tenor auf die Bühne zu bringen, dementsprechend häufig in 
Ungarn verboten. Das ungarische Theater aus Cluj erhielt den diesjährigen Preis 
für die beste Vorstellung im Festivalwettbewerb. Das Stück ILLEGITIM wurde 
ausgezeichnet, ein Beispiel für die hohe Qualität dieses Theaters. 

Kommunikationskrise im Festival 2018 

 
  „Theater beherrscht die Kunst der Kommunikation und ist prädestiniert, 
sich der allumfassenden Krise zu widmen“, so Marinela Tepus. „Während alle 
über die Freiheit der Massenmedien reden und die sozialen Netzwerke uns näher 
zueinander bringen, stellen wir die Gefahr von Manipulation in den Fokus, 
mischen uns in das Leben der Menschen ein, machen auf soziale Dysfunktionen 
aufmerksam, stellen Fragen und geben manchmal sogar Antworten“, so die 
Festivalleiterin weiter. Dabei fanden nach den Vorstellungen mit besonders 
brennenden sozialen Themen Diskussionen mit Besuchern, Schauspielern und 
Theatermachern statt. Im Gegensatz dazu erheiterten mehrere Premieren des 
Nottara das Festival. Zeitgenössisches Tanztheater wurde bejubelt. Symposien, 
Buchvorstellungen und Lesungen rundeten das 10tägige Geschehen auf dem 
Magheru Bulevard ab.  

Theater im Knast seit 2009 

 
  Eine Reihe ganz besonderer und sozial bedeutender Art findet im 
Anschluss an das Festival und bereits seit dem Jahr 2009 in Bukarest statt. Die 
zuständige nationale Verwaltung öffnet die Gefängnistore zum „Multi-Kunst-
Festival“ für die Insassen. Hier findet zwischen Künstlern und Theater-Gruppen 
des gesamten Gefängnissystems und der Öffentlichkeit ein direkter Kontakt statt. 
Hier kommt die Öffentlichkeit konkret mit der „Wirklichkeit im Knast“ in 
Berührung, eine neue Realität für den Augenblick, zu welcher sie anders nie die 
Möglichkeit hätte: „Culture Unchained“ in 10. Ausgabe. Seit Beginn der Reihe 
haben 615 Insassen in 64 Produktionen auf der Bühne des Nottara gestanden, 
Auszeichnungen für beste Vorstellung, beste Regie, beste*r Schauspieler*in 
erhalten. Hier findet der Versuch einer ganz eigenen Reintegration statt. Daran 
arbeiten (zumeist bescheiden im Hintergrund) Theatermacher unter 
sozialpädagogischen Aspekten. 
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Dem Nottara Theater sei zu diesem Festival gratuliert, einen Weg zwischen 
guter Unterhaltung und sozialem Engagement gefunden und realisiert zu haben. 
In bescheidenem Auftreten wurde ein weiteres Mal Besonderes geleistet, die Türe 
im aktuellen politischen Tagesgeschehen von Rumänien für gutes Theater im 
sozialen Kontext weit offen gehalten. (www.nottara.ro) 

 

de: Dieter Topp 
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265. Connektar 
din data de 24 Octombrie 2018 

https://www.connektar.de/kultur-kunst/festin-pe-bulevard-theaterfest-
auf-bukarests-grossem-boulevard-69459 

 

FESTin pe Bulevard – Theaterfest auf Bukarests großem 
Boulevard 

 

Mitten im Zentrum der rumänischen Hauptstadt Bukarest liegt am belebten 
Bulevard Magheru das Nottara Theater, eine Boulevard-Institution in der 
Theaterlandschaft des Landes. 

Das Repertoire des Theaters, Boulevardstücke, eine Art grobe 
Komödien, Burlesken oder Schwänke, lebt von seinen treuen Besuchern. Da 
existiert wenig Unterschied zwischen Ost und West. Von Paris bis Bukarest 
stehen allabendlich die Liebhaber Schlange. 
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  Im Französischen hat „Boulevardtheater“ nicht den negativen Anstrich, den 
es in Deutschland besitzt, und kann sich auf aktuelles Zeittheater in einem 
respektablen Rahmen beziehen. Paris und Bukarest sind sich historisch in so 
Manchem ganz nah und eng beieinander.  

  „Das Nottara Theater wurde im Jahre 1947 gegründet. Über 70 Jahre 
ununterbrochener Erfahrung garantieren dem Theater seine verdiente Beliebtheit 
und die Lebensdauer, selbst wenn es um den Fortbestand der Räumlichkeiten 
schon einmal gegenteilig aussah. Das Nottara als Mitglied der großen 
Kulturvereinigungen in Rumänien und der europäischen Festivalunion pflegt 
repräsentative Theaterstücke bedeutender klassischer und wichtiger 
zeitgenössischer Verfasser der universalen und nationalen Schauspielkunst.  

  Seit einiger Zeit steht das Haus als hautstädtischer Botschafter des 
international anerkannten Shakespeare-Festivals von Craiova mit Stücken des 
berühmten Schreibers in Bukarest zur Verfügung. Dies hilft nicht nur dem 
Veranstalter in der Provinz, sondern erhöht andererseits die Attraktivität des 
Hauses in Bukarest in Sachen Kultur-Tourismus.  

  Dem will Generalmanagerin und Festivalchefin Marinela Tepes einerseits 
gerecht werden. Doch hat sie seit einigen Jahres Vieles hinzugefügt, was den 
Rang des Hauses mächtig steigerte. In diesem sechsten „FESTin pe Bulevard“- 
Jahr breitete das Theater vom 12.-21. Oktober in eben diesem Sinne seine 
Aktivitäten aus.  

  Das Nottara Festival öffnet sich kontinuierlich, sucht nach internationalen 
Beiträgen und scheut nicht, ausländische Presse und Beobachter hinzu zu bitten. 
Dies düpiert regelmäßig die „Dinosaurier“ unter den rumänischen 
Theaterkritikern und das nationale Theaterfest, bringt jedoch andererseits 
internationalen Zuspruch und ausländische Besucher.  

  In diesem Jahr fanden dementsprechend u.a. französische, italienische, 
bulgarische, serbische, polnische, kasachische und Moldauer Theater, 
Repräsentanten und Verantwortliche den Weg nach Bukarest. Die schier 
unermessliche Zahl rumänischer Beiträge der Festivalausgabe lies einen 
Rundblick über die lebendige und facettenreiche Theaterlandschaft Rumäniens 
zu. Schauspielhäuser aus Arad, Baia Mare, Braila, Galati, Piatra Nemt, Satu Mare, 
Sibiu, Sfantu Gheorghe, Suceava, Targu-Mures und Tulcea präsentierten sich mit 
überspringender Spielbegeisterung dem Hauptstadt-Publikum und ausländischen 
Gästen. Letztere erstaunten sich über ein einzigartiges, gesamtrumänisches Bild.  

  Nicht zu vergessen seien die ungarischen Theater des Landes. 18 Ethnien 
sind in Rumänien heute als Minderheiten staatlich anerkannt. Sie sind mit je 
einem eigenen Abgeordneten im Parlament vertreten – mit vollem Stimmrecht. 
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Verschiedene Gesetze stellen außerdem sicher, dass alle Minderheiten ihre eigene 
Sprache, Kultur und Religion bewahren können.  

 
Die ungarischen Theater spielen dabei eine wichtige Rolle, besonders als 
Gegenpol zum ausgeprägten Nationalismus in Ungarn helfen sie 
Kulturschaffenden, offene demokratische Denkweisen und Handlungen in 
völkerverbindendem Tenor auf die Bühne zu bringen, dementsprechend häufig in 
Ungarn verboten. Das ungarische Theater aus Cluj erhielt den diesjährigen Preis 
für die beste Vorstellung im Festivalwettbewerb. Das Stück ILLEGITIM wurde 
ausgezeichnet, ein Beispiel für die hohe Qualität dieses Theaters. 

Kommunikationskrise im Festival 2018 

 
  „Theater beherrscht die Kunst der Kommunikation und ist prädestiniert, 
sich der allumfassenden Krise zu widmen“, so Marinela Tepus. „Während alle 
über die Freiheit der Massenmedien reden und die sozialen Netzwerke uns näher 
zueinander bringen, stellen wir die Gefahr von Manipulation in den Fokus, 
mischen uns in das Leben der Menschen ein, machen auf soziale Dysfunktionen 
aufmerksam, stellen Fragen und geben manchmal sogar Antworten“, so die 
Festivalleiterin weiter. Dabei fanden nach den Vorstellungen mit besonders 
brennenden sozialen Themen Diskussionen mit Besuchern, Schauspielern und 
Theatermachern statt. Im Gegensatz dazu erheiterten mehrere Premieren des 
Nottara das Festival. Zeitgenössisches Tanztheater wurde bejubelt. Symposien, 
Buchvorstellungen und Lesungen rundeten das 10tägige Geschehen auf dem 
Magheru Bulevard ab.  

Theater im Knast seit 2009 

 
  Eine Reihe ganz besonderer und sozial bedeutender Art findet im 
Anschluss an das Festival und bereits seit dem Jahr 2009 in Bukarest statt. Die 
zuständige nationale Verwaltung öffnet die Gefängnistore zum „Multi-Kunst-
Festival“ für die Insassen. Hier findet zwischen Künstlern und Theater-Gruppen 
des gesamten Gefängnissystems und der Öffentlichkeit ein direkter Kontakt statt. 
Hier kommt die Öffentlichkeit konkret mit der „Wirklichkeit im Knast“ in 
Berührung, eine neue Realität für den Augenblick, zu welcher sie anders nie die 
Möglichkeit hätte: „Culture Unchained“ in 10. Ausgabe. Seit Beginn der Reihe 
haben 615 Insassen in 64 Produktionen auf der Bühne des Nottara gestanden, 
Auszeichnungen für beste Vorstellung, beste Regie, beste*r Schauspieler*in 
erhalten. Hier findet der Versuch einer ganz eigenen Reintegration statt. Daran 
arbeiten (zumeist bescheiden im Hintergrund) Theatermacher unter 
sozialpädagogischen Aspekten. 
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Dem Nottara Theater sei zu diesem Festival gratuliert, einen Weg zwischen 
guter Unterhaltung und sozialem Engagement gefunden und realisiert zu haben. 
In bescheidenem Auftreten wurde ein weiteres Mal Besonderes geleistet, die Türe 
im aktuellen politischen Tagesgeschehen von Rumänien für gutes Theater im 
sozialen Kontext weit offen gehalten. (www.nottara.ro) 

 

de: Dieter Topp 
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266. Presse-Ticker.info 
din data de 24 Octombrie 2018 

http://presse-ticker.info/kultur/festin-pe-bulevard-theaterfest-auf-
bukarests-grossem-boulevard/ 

 

FESTin pe Bulevard – Theaterfest auf Bukarests großem 
Boulevard 

 

Mitten im Zentrum der rumänischen Hauptstadt Bukarest liegt am belebten 
Bulevard Magheru das Nottara Theater, eine Boulevard-Institution in der 
Theaterlandschaft des Landes. 

Das Repertoire des Theaters, Boulevardstücke, eine Art grobe 
Komödien, Burlesken oder Schwänke, lebt von seinen treuen Besuchern. Da 
existiert wenig Unterschied zwischen Ost und West. Von Paris bis Bukarest 
stehen allabendlich die Liebhaber Schlange. 
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  Im Französischen hat „Boulevardtheater“ nicht den negativen Anstrich, den 
es in Deutschland besitzt, und kann sich auf aktuelles Zeittheater in einem 
respektablen Rahmen beziehen. Paris und Bukarest sind sich historisch in so 
Manchem ganz nah und eng beieinander.  

  „Das Nottara Theater wurde im Jahre 1947 gegründet. Über 70 Jahre 
ununterbrochener Erfahrung garantieren dem Theater seine verdiente Beliebtheit 
und die Lebensdauer, selbst wenn es um den Fortbestand der Räumlichkeiten 
schon einmal gegenteilig aussah. Das Nottara als Mitglied der großen 
Kulturvereinigungen in Rumänien und der europäischen Festivalunion pflegt 
repräsentative Theaterstücke bedeutender klassischer und wichtiger 
zeitgenössischer Verfasser der universalen und nationalen Schauspielkunst.  

  Seit einiger Zeit steht das Haus als hautstädtischer Botschafter des 
international anerkannten Shakespeare-Festivals von Craiova mit Stücken des 
berühmten Schreibers in Bukarest zur Verfügung. Dies hilft nicht nur dem 
Veranstalter in der Provinz, sondern erhöht andererseits die Attraktivität des 
Hauses in Bukarest in Sachen Kultur-Tourismus.  

  Dem will Generalmanagerin und Festivalchefin Marinela Tepes einerseits 
gerecht werden. Doch hat sie seit einigen Jahres Vieles hinzugefügt, was den 
Rang des Hauses mächtig steigerte. In diesem sechsten „FESTin pe Bulevard“- 
Jahr breitete das Theater vom 12.-21. Oktober in eben diesem Sinne seine 
Aktivitäten aus.  

  Das Nottara Festival öffnet sich kontinuierlich, sucht nach internationalen 
Beiträgen und scheut nicht, ausländische Presse und Beobachter hinzu zu bitten. 
Dies düpiert regelmäßig die „Dinosaurier“ unter den rumänischen 
Theaterkritikern und das nationale Theaterfest, bringt jedoch andererseits 
internationalen Zuspruch und ausländische Besucher.  

  In diesem Jahr fanden dementsprechend u.a. französische, italienische, 
bulgarische, serbische, polnische, kasachische und Moldauer Theater, 
Repräsentanten und Verantwortliche den Weg nach Bukarest. Die schier 
unermessliche Zahl rumänischer Beiträge der Festivalausgabe lies einen 
Rundblick über die lebendige und facettenreiche Theaterlandschaft Rumäniens 
zu. Schauspielhäuser aus Arad, Baia Mare, Braila, Galati, Piatra Nemt, Satu Mare, 
Sibiu, Sfantu Gheorghe, Suceava, Targu-Mures und Tulcea präsentierten sich mit 
überspringender Spielbegeisterung dem Hauptstadt-Publikum und ausländischen 
Gästen. Letztere erstaunten sich über ein einzigartiges, gesamtrumänisches Bild.  

  Nicht zu vergessen seien die ungarischen Theater des Landes. 18 Ethnien 
sind in Rumänien heute als Minderheiten staatlich anerkannt. Sie sind mit je 
einem eigenen Abgeordneten im Parlament vertreten – mit vollem Stimmrecht. 
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Verschiedene Gesetze stellen außerdem sicher, dass alle Minderheiten ihre eigene 
Sprache, Kultur und Religion bewahren können.  

 
Die ungarischen Theater spielen dabei eine wichtige Rolle, besonders als 
Gegenpol zum ausgeprägten Nationalismus in Ungarn helfen sie 
Kulturschaffenden, offene demokratische Denkweisen und Handlungen in 
völkerverbindendem Tenor auf die Bühne zu bringen, dementsprechend häufig in 
Ungarn verboten. Das ungarische Theater aus Cluj erhielt den diesjährigen Preis 
für die beste Vorstellung im Festivalwettbewerb. Das Stück ILLEGITIM wurde 
ausgezeichnet, ein Beispiel für die hohe Qualität dieses Theaters. 

Kommunikationskrise im Festival 2018 

 
  „Theater beherrscht die Kunst der Kommunikation und ist prädestiniert, 
sich der allumfassenden Krise zu widmen“, so Marinela Tepus. „Während alle 
über die Freiheit der Massenmedien reden und die sozialen Netzwerke uns näher 
zueinander bringen, stellen wir die Gefahr von Manipulation in den Fokus, 
mischen uns in das Leben der Menschen ein, machen auf soziale Dysfunktionen 
aufmerksam, stellen Fragen und geben manchmal sogar Antworten“, so die 
Festivalleiterin weiter. Dabei fanden nach den Vorstellungen mit besonders 
brennenden sozialen Themen Diskussionen mit Besuchern, Schauspielern und 
Theatermachern statt. Im Gegensatz dazu erheiterten mehrere Premieren des 
Nottara das Festival. Zeitgenössisches Tanztheater wurde bejubelt. Symposien, 
Buchvorstellungen und Lesungen rundeten das 10tägige Geschehen auf dem 
Magheru Bulevard ab.  

Theater im Knast seit 2009 

 
  Eine Reihe ganz besonderer und sozial bedeutender Art findet im 
Anschluss an das Festival und bereits seit dem Jahr 2009 in Bukarest statt. Die 
zuständige nationale Verwaltung öffnet die Gefängnistore zum „Multi-Kunst-
Festival“ für die Insassen. Hier findet zwischen Künstlern und Theater-Gruppen 
des gesamten Gefängnissystems und der Öffentlichkeit ein direkter Kontakt statt. 
Hier kommt die Öffentlichkeit konkret mit der „Wirklichkeit im Knast“ in 
Berührung, eine neue Realität für den Augenblick, zu welcher sie anders nie die 
Möglichkeit hätte: „Culture Unchained“ in 10. Ausgabe. Seit Beginn der Reihe 
haben 615 Insassen in 64 Produktionen auf der Bühne des Nottara gestanden, 
Auszeichnungen für beste Vorstellung, beste Regie, beste*r Schauspieler*in 
erhalten. Hier findet der Versuch einer ganz eigenen Reintegration statt. Daran 
arbeiten (zumeist bescheiden im Hintergrund) Theatermacher unter 
sozialpädagogischen Aspekten. 
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Dem Nottara Theater sei zu diesem Festival gratuliert, einen Weg zwischen 
guter Unterhaltung und sozialem Engagement gefunden und realisiert zu haben. 
In bescheidenem Auftreten wurde ein weiteres Mal Besonderes geleistet, die Türe 
im aktuellen politischen Tagesgeschehen von Rumänien für gutes Theater im 
sozialen Kontext weit offen gehalten. (www.nottara.ro) 

 

de: Dieter Topp 
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267. Blog Așa și așa 
din data de 23 Octombrie 2018 

http://blog.asa-si-asa.ro 

 

Cum stați cu timpul? 
 

  Vă spuneam eu zilele trecute cum în octombrie, se înghesuie festivalurile 

pe străzile Bucureștiului și cum timp să ai, că în rest, nu e deloc greu să ți-l ocupi. 

Ei bine, asta am făcut eu începând de sâmbătă seara și până ieri și vai, ce bine mi-

a prins! 

 

 

  Deși  FESTin-ul pe bulevard s-a încheiat, o să las totuși aici, două vorbe, 

despre o piesă franțuzească la care am fost cu Ana cu tot. Este vorba de „Qui suis-

je?” după romanul omonim al lui Thomas Gornet, pusă în scenă  de Yann Dacota. 

Dacă locuiți prin Franța și o vedeți pe afișe, duceți-vă. Dacă nu, poate citiți cartea. 

Povestea este simplă: Vincent este un puști în ultimul an de gimnaziu care, la 

prima vedere, nu are nimic special în viața lui: are doi prieteni, o familie normală, 

un frate mai mare cu care nu se înțelege, este praf la sport și vrea să se facă 

ornitolog. Iar într-o zi, descoperă că s-a îndrăgostit. De un băiat. 

Textul este extrem de simplu scris, nimic pretențios, nimic care să îți dea senzația 
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că cineva, acolo, vrea să-ți facă educație. In plus, este mult umor în scriitura lui 

Gornet și te trezești într-un fel de râsu-plânsu alături de Vincent. L-am întrebat pe 

regizor dacă știa de referendumul de la noi când și-a înscris piesa în festival. Da, 

știam, mi-a zis și știam și că l-ați boicotat. Așadar, on est bon, mi-a zis zâmbind. 
 

Sursa: blog așa și așa 
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268. Yorick.ro 
din data de 23 Octombrie 2018 

https://yorick.ro/george-banu-cum-sa-supravietuim-fara-ceea-ce-
am-iubit/ 
 

 
 

George Banu: Cum să supraviețuim fără ceea ce am iubit? 
 

 
@Lucian Muntean 

Pe 21 octombrie, în seara de gală cu care s-a încheiat Fest(in) pe Bulevard, a 
avut loc lansarea numărului „Biblioteci” al revistei Secolul 21. Capitolul „Între 
Livada cehoviană și legenda bibliotecii”, imaginat și coordonat de criticul și 
istoricul de teatru George Banu, a constituit principala temă a evenimentului, 
la care au fost invitați Alina Ledeanu, director al revistei și președinte al FCS 
21, regizorul Tompa Gabor, scenografa Carmencita Brojboiu și fotografa 
Mihaela Marin. Ocazie cu care s-a deschis și expoziția cu fotografii din „Livada 
de vișini”, spectacolul regizat de Tompa Gabor, prezentat la o ediție anterioară 
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a Fest(in)ului. Despre criză, schimbare și dispariție, despre soarta bibliotecii 
azi, într-un dialog cu reputatul George Banu. 

Livada… ca o bibliotecă. Iată ideea principală a proiectului. Care sunt 
amenințările ce planează, în vremea noastră, asupra bibliotecii? 
Spectacolul regizat de Tompa Gabor a pornit de la două referințe: biblioteca 
sublimă conservată de mai multe secole la Praga, la Strahov, și imaginea unei 
biblioteci devastate de război, cu câțiva cititori care, în ciuda dezastrului, consultă 
volume plasate pe rafturile neafectate de catastrofă. Azi mitologia bibliotecii 
dispare, chiar dacă biblioteca persistă ca… realitate. Revista Secolul XXI consacră 
un număr splendid bibilotecii ca figură emblematică a culturii și evocă spectacolul 
de la Maribor. Pe de altă parte, cum să nu citez micul eseu al lui Walter Benjamin 
consacrat bibliotecii sau textul recent al lui Jean Berthier, pe care îl propun pentru 
o traducere în română, unde naratorul primește moștenire „1144 de cărți” de la o 
mamă fantomă care se manifestă prin acest ultim gest? Google e biblioteca 
planetară accesibilă a timpurilor moderne! Biblioteca virtuală, democratic 
difuzată, dar lipsită de frumusețea „cărților”, asemenea celei a „cireșilor” din 
Livada cehoviană. În raport cu biblioteca, Google reprezintă echivalentul soluției 
propuse de Lopahin: explozia bibliotecii și atomizarea culturii. 

Parisul, loc pe care l-ați ales acum câteva decenii, este și orașul cărții, acum 
el însuși țintă a amenințărilor. Privită de acolo, cum se vede biblioteca azi? 
Aici bibliotecile sunt încă intens frecventate, mai ales de specialiști. O schimbare 
radicală a intervenit însă: atunci când am sosit la Paris erau mulți cei care, în 
metrou, țineau o carte în mână sau pe genunchi – aceasta făcea chiar parte din 
imaginea orașului! – dar azi ei au devenit rari, excepții atipice printre pasagerii 
care consultă neobosiți ecranele telefoanelor. Cartea nu mai e un aliat cotidian. 

Livada de vișini a lui Cehov, pe care o cunoașteți atât de bine, apărea în 1904, 
în zorii unui secol barbar. Care sunt, pe scurt, ecourile ei un secol mai târziu? 
Nu aș spune „secol barbar”, ci „secol violent”, marcat de conflicte generalizate și 
de mutații accelerate. Acum Livada… o citesc ca pe o parabolă. Parabola unei 
stingeri, a unei dispariții. Când mă gândeam la titlul ce nu-l găseam pentru eseul 
consacrat piesei, mi-a apărut ca o revelație, undeva în fața catedralei Notre-Dame, 
ipoteza că „livada” pentru mine e „teatrul”, „teatrul nostru”, al meu, al 
prietenilor… Apoi mi-am zis că „biblioteca” e … livada, iar, mai târziu, studenții 
cărora le-am pus întrebarea au formulat alte răpsunsuri, vorbind unii despre 
minele de cărbuni în care au lucrat tații lor, alții despre tapiseriile țesute de bunici 
sau despre băcăniile familiare și încă multe alte exemple. Azi „poșta” dispare… 
Cine-i va urma la ghilotina timpurilor moderne? Experiența dispariției pentru noi, 
cei din generația mea, se multiplică și se constitue în metastază ce amenință 
nemilos valorile pe care le-am apărat și cultivat. Cade cortina peste și o altă pagină 
se deschide… 
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Livada… lui Tompa Gabor este un avertisment, pornind de la o revizitare. 
Ce valori pune ea în lumină? 

Tocmai valorile care, dincolo de „livada”, sunt amenințate și le percepem 
nostalgic dispariția probabilă. De astă dată, „livada” e „biblioteca noastră”, așa 
cum acum câțiva ani îmi spuneam că „livada” e „teatrul nostru”. Dar totodată 
Gabor Tompa a pus subtil în scenă momentul important simbolic al Dicționarului 
enciclopedic, unde livada e citată și, Gaev, la sfârșit rupe foaia pentru a o păstra 
în buzunar ca un fetiș al grădinii sacrificate. Pe de altă parte, spectacolul 
intentează procesul de integrare abuzivă a „exilaților” care, ca Iașa, își uită 
originile pentru a se înscrie în universul secund, universul unei culturi de 
împrumut. Aici, mama pe care Iașa refuză să o vadă se constituie în prezență 
constantă, cu o icoană în brațe, figură a Rusiei sacrificate de servitorul care urla, 
în momentul plecării, „Vive la France”… Și o ultimă valoare, aceea a jocului și a 
iluziilor pe care le expune Charlotta, figură emblematică a unui circ și el azi pe 
cale de dispariție. Dar la care, ca Fellini odinioară, deseori ne gândim! 
În vremea noastră, a păstra a fost înlocuit de a inova, în viață și mai ales în 
artă. Și totuși, Tompa Gabor, ca și alți creatori, se întoarce la arhivă. Cărțile 
dvs. revizitează neîncetat tot felul de arhive. Salvarea vine cumva și din 
arhivă? Viitorul este el cumva scris acolo? 

Referindu-mă la greci, aș spune că ceea ce mă atrage e mai degrabă „memoria”, 
legată de o persoană, de o experiență și un loc, și nu „arhiva” care implică o 
preocupare obstinată de conservare integrală și poate fi asociată unei rezerve 
„anonime” ce reclamă explorarea sistematică. Iubesc memoria, de arhivă mă simt 
străin. 
Dar, după atâția ani de văzut Livada de vișini, după atâtea montări, ce 
rămâne? 
…răspunsuri diverse la marea întrebare: Cum să supraviețuim fără ceea ce am 
iubit? Pentru coperta ediției franceze a cărții mele am ales din spectacolul lui 
Stéphane Braunschweig imaginea adolescentei Ania care poartă pe umeri o 
creangă de cireș înflorit ca o aripă de înger, iar pentru cea italiană am utilizat 
viziunea panoramică a livezii integral reconstituite de Peter Stein: iată frumusețea 
care dispare. Și din Livada… lui Felix Alexa, capitularea Maiei Morgenstern, 
statuie definitiv abătută, m-a însoțit îndelung. Livezile teatrului mă însoțesc ca 
Iisușii apartamentului. 
Acum ceva ani ați reflectat într-o triogie despre uitare și odihnă. Cum este 
posibilă uitarea acum în biblioteca dvs. personală? Dar odihna? 

Acum câțiva ani, cum spuneți, m-am gâdit la „uitare” și la „odihnă” ca posibile 
terapii existențiale, acum însă încerc să le rezist, căci, în acest ultim ciclu de viață, 
ele implică o retragere nu deliberată, ca odinioară, ci biografic determinată. Nu o 
alegere de viață, ci un destin impus de vârstă… Seneca spunea că, ajuns la capăt, 
nu trebuie să renunți la tot, ci să-ți modifici pasiunile, să le deplasezi spre alți 
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centri de interes. De aceea m-am refugiat în „biografia urbană” a Parisului 
personal sau în conviețuirea privată cu marionete și statui din strada Rivoli 16. 

 
 

de: Dana Ionescu  
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269. PR-Board 
din data de 24 Octombrie 2018 

https://pr-board.de/kultur/festin-pe-bulevard-theaterfest-auf-bukarests-
grossem-boulevard/ 

 

 

FESTin pe Bulevard – Theaterfest auf Bukarests großem 
Boulevard 

 

Mitten im Zentrum der rumänischen Hauptstadt Bukarest liegt am belebten 
Bulevard Magheru das Nottara Theater, eine Boulevard-Institution in der 
Theaterlandschaft des Landes. 

Das Repertoire des Theaters, Boulevardstücke, eine Art grobe 
Komödien, Burlesken oder Schwänke, lebt von seinen treuen Besuchern. Da 
existiert wenig Unterschied zwischen Ost und West. Von Paris bis Bukarest 
stehen allabendlich die Liebhaber Schlange. 
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  Im Französischen hat „Boulevardtheater“ nicht den negativen Anstrich, den 
es in Deutschland besitzt, und kann sich auf aktuelles Zeittheater in einem 
respektablen Rahmen beziehen. Paris und Bukarest sind sich historisch in so 
Manchem ganz nah und eng beieinander.  

  „Das Nottara Theater wurde im Jahre 1947 gegründet. Über 70 Jahre 
ununterbrochener Erfahrung garantieren dem Theater seine verdiente Beliebtheit 
und die Lebensdauer, selbst wenn es um den Fortbestand der Räumlichkeiten 
schon einmal gegenteilig aussah. Das Nottara als Mitglied der großen 
Kulturvereinigungen in Rumänien und der europäischen Festivalunion pflegt 
repräsentative Theaterstücke bedeutender klassischer und wichtiger 
zeitgenössischer Verfasser der universalen und nationalen Schauspielkunst.  

  Seit einiger Zeit steht das Haus als hautstädtischer Botschafter des 
international anerkannten Shakespeare-Festivals von Craiova mit Stücken des 
berühmten Schreibers in Bukarest zur Verfügung. Dies hilft nicht nur dem 
Veranstalter in der Provinz, sondern erhöht andererseits die Attraktivität des 
Hauses in Bukarest in Sachen Kultur-Tourismus.  

  Dem will Generalmanagerin und Festivalchefin Marinela Tepes einerseits 
gerecht werden. Doch hat sie seit einigen Jahres Vieles hinzugefügt, was den 
Rang des Hauses mächtig steigerte. In diesem sechsten „FESTin pe Bulevard“- 
Jahr breitete das Theater vom 12.-21. Oktober in eben diesem Sinne seine 
Aktivitäten aus.  

  Das Nottara Festival öffnet sich kontinuierlich, sucht nach internationalen 
Beiträgen und scheut nicht, ausländische Presse und Beobachter hinzu zu bitten. 
Dies düpiert regelmäßig die „Dinosaurier“ unter den rumänischen 
Theaterkritikern und das nationale Theaterfest, bringt jedoch andererseits 
internationalen Zuspruch und ausländische Besucher.  

  In diesem Jahr fanden dementsprechend u.a. französische, italienische, 
bulgarische, serbische, polnische, kasachische und Moldauer Theater, 
Repräsentanten und Verantwortliche den Weg nach Bukarest. Die schier 
unermessliche Zahl rumänischer Beiträge der Festivalausgabe lies einen 
Rundblick über die lebendige und facettenreiche Theaterlandschaft Rumäniens 
zu. Schauspielhäuser aus Arad, Baia Mare, Braila, Galati, Piatra Nemt, Satu Mare, 
Sibiu, Sfantu Gheorghe, Suceava, Targu-Mures und Tulcea präsentierten sich mit 
überspringender Spielbegeisterung dem Hauptstadt-Publikum und ausländischen 
Gästen. Letztere erstaunten sich über ein einzigartiges, gesamtrumänisches Bild.  

  Nicht zu vergessen seien die ungarischen Theater des Landes. 18 Ethnien 
sind in Rumänien heute als Minderheiten staatlich anerkannt. Sie sind mit je 
einem eigenen Abgeordneten im Parlament vertreten – mit vollem Stimmrecht. 
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Verschiedene Gesetze stellen außerdem sicher, dass alle Minderheiten ihre eigene 
Sprache, Kultur und Religion bewahren können.  

 
Die ungarischen Theater spielen dabei eine wichtige Rolle, besonders als 
Gegenpol zum ausgeprägten Nationalismus in Ungarn helfen sie 
Kulturschaffenden, offene demokratische Denkweisen und Handlungen in 
völkerverbindendem Tenor auf die Bühne zu bringen, dementsprechend häufig in 
Ungarn verboten. Das ungarische Theater aus Cluj erhielt den diesjährigen Preis 
für die beste Vorstellung im Festivalwettbewerb. Das Stück ILLEGITIM wurde 
ausgezeichnet, ein Beispiel für die hohe Qualität dieses Theaters. 

Kommunikationskrise im Festival 2018 

 
  „Theater beherrscht die Kunst der Kommunikation und ist prädestiniert, 
sich der allumfassenden Krise zu widmen“, so Marinela Tepus. „Während alle 
über die Freiheit der Massenmedien reden und die sozialen Netzwerke uns näher 
zueinander bringen, stellen wir die Gefahr von Manipulation in den Fokus, 
mischen uns in das Leben der Menschen ein, machen auf soziale Dysfunktionen 
aufmerksam, stellen Fragen und geben manchmal sogar Antworten“, so die 
Festivalleiterin weiter. Dabei fanden nach den Vorstellungen mit besonders 
brennenden sozialen Themen Diskussionen mit Besuchern, Schauspielern und 
Theatermachern statt. Im Gegensatz dazu erheiterten mehrere Premieren des 
Nottara das Festival. Zeitgenössisches Tanztheater wurde bejubelt. Symposien, 
Buchvorstellungen und Lesungen rundeten das 10tägige Geschehen auf dem 
Magheru Bulevard ab.  

Theater im Knast seit 2009 

 
  Eine Reihe ganz besonderer und sozial bedeutender Art findet im 
Anschluss an das Festival und bereits seit dem Jahr 2009 in Bukarest statt. Die 
zuständige nationale Verwaltung öffnet die Gefängnistore zum „Multi-Kunst-
Festival“ für die Insassen. Hier findet zwischen Künstlern und Theater-Gruppen 
des gesamten Gefängnissystems und der Öffentlichkeit ein direkter Kontakt statt. 
Hier kommt die Öffentlichkeit konkret mit der „Wirklichkeit im Knast“ in 
Berührung, eine neue Realität für den Augenblick, zu welcher sie anders nie die 
Möglichkeit hätte: „Culture Unchained“ in 10. Ausgabe. Seit Beginn der Reihe 
haben 615 Insassen in 64 Produktionen auf der Bühne des Nottara gestanden, 
Auszeichnungen für beste Vorstellung, beste Regie, beste*r Schauspieler*in 
erhalten. Hier findet der Versuch einer ganz eigenen Reintegration statt. Daran 
arbeiten (zumeist bescheiden im Hintergrund) Theatermacher unter 
sozialpädagogischen Aspekten. 
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Dem Nottara Theater sei zu diesem Festival gratuliert, einen Weg zwischen 
guter Unterhaltung und sozialem Engagement gefunden und realisiert zu haben. 
In bescheidenem Auftreten wurde ein weiteres Mal Besonderes geleistet, die Türe 
im aktuellen politischen Tagesgeschehen von Rumänien für gutes Theater im 
sozialen Kontext weit offen gehalten. (www.nottara.ro) 

 

de: Dieter Topp 
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270. Szabadsag 
din data de 22 Octombrie 2018, ora 13:41  

http://szabadsag.ro/-/fest-in-pe-bulevard-ket-dij-az-illegitim-cimu-
eloadasnak 

 

Fest(in) pe Bulevard – két díj az Illegitim című előadásnak 
 

  A legjobb előadásnak járó díjat kapta a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
Illegitim című produkiója a 6. alkalommal szervezett Fest(in) pe Bulevard 
Nemzetközi Színházi Fesztiválon, a vasárnap esti díjkiosztón ugyanakkor Bács 
Miklós elnyerte a Legjobb férfi főszereplő díját Viktor megformálásáért.  
 
  Az előadást Adrian Sitaru és Alina Grigore szövegkönyve alapján Adrian 
Sitaru rendezte, a díjakat a rendező Emil Boroghină zsűritagtól, a krajovai 
Shakespeare Fesztivál igazgatójától vehette át a Nottara Színházban szervezett 
gálán. 
 
  A legjobb rendezőnek járó díjat a fiatal Alexandru Mâzgăreanunak ítélte a 
zsűri, a brăila-i Maria Filotti Színházban színpadra állított Moliere Tartuffe című 
előadásáért. 
 
  A legjobb női főszereplőnek Luminiţa Erga bizonyult, a Nottara 
Színház Hamlet în sos picant című, Alexandru Jitea-rendezésben nyújtott 
alakításáért. 
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  A legjobb zenéért járó díjat Ada Milea kapta, a Piatra Neamţ-i Ifjúsági 
Színház által színpadra állított Visătorul című koncert-előadás zenéjéért, míg a 
legjobb díszlet díja Constantin Ciubotariu díszlettervezőhöz került, a bukaresti 
Odeion Színház Gardenia(rendező: Balázs Zoltán) című előadásának díszletéért. 
 
  A Kommunikáció válsága elnevezésű szekció zsűritagjai: Emil Boroghină 
színész (zsűrielnök), Roxana Croitoru, Carmen Mihalache, Doru Mareş 
színházkritikusok, Irina Ionescu teatrológus. 
 
  A Komédia Sugárútja szekció előadásait három nézőből álló zsűri – Luiza 
Ciorpan, Dora Lazăr és Dan Sfetcu – értékelte. Döntésük szerint a kategória 
legjobb férfi főszereplője Claudiu Bleonţ lett, a krajovai Marin Sorescu Állami 
Színház Elefantul din cameră(rendező: Dragoş Alexandru Muşoiu) című 
előadásában nyújtott alakításáért, míg a legjobb női főszereplőnek járó díjat 
Danielei Minoiu vehette át, a Nottara Színház Despre olteni, cu dragoste(rendező: 
Constantin Fugaşin) című előadásában játszott szerepéért. 
 
  A szekció legjobb előadása a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György 
Társulatának Tévedések vígjátéka című produkciója lett (rendező: Bocsárdi 
László). 
 
  A fesztivál jövőre október 12–20. között zajlik, témája a nőiség válsága, 
jelentette be Marinela Ţepuş, a Nottara Színház menedzsere. 
 
  A Fest(in) pe Bulevard Nemzetközi Színházi Fesztivál október 12–21. 
között zajlott, az esemény 10 napja alatt 9 ország 34 előadását láthatta a közönség, 
emellett közönségtalálkozók, utcai rendezvények, kollokviumok, 
könyvbemutatók és fotótárlatok is bekerültek a rendezvény programjába.  
 
(Bor0tókép: Jelenet ay előadásból, előtérben Kali Andrea és Bács Miklós. Fotó: 
Biró István) 
 

Sursa: Szabadsag 
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271. Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
din data de 22 Octombrie 2018 

http://www.huntheater.ro/ro/stiri/1307/ilegitim-premiul-pentru-cel-
mai-bun-spectacol-si-cel-mai-bun-actor-la-festin-pe-bulevard/ 
 

 
 

ILEGITIM – PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SPECTACOL 
ȘI CEL MAI BUN ACTOR LA FEST(IN) PE BULEVARD 

Spectacolul Teatrului Maghiar de Stat Cluj Ilegitim în regia lui Adrian Sitaru a 
primit premiul pentru cel mai bun spectacol la Festivalul Fest(in) pe Bulevard, 
organizat de Teatrul Nottara din București. De asemenea, Miklós Bács a fost 
distins cu premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul lui Victor. 

Cea de-a șasea ediție a festivalului Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul 
Nottara,, a avut ca temă criza comunicării. Juriul secțiunii de competiție a fost 
alcătuit din Carmen Mihalacheși Roxana Croitoru, critici de teatru, Irina Ionescu, 
teatrolog, Doru Mareș, poet, traducător și Emil Boroghină, director al Festivalului 
Internaţional Shakespeare, Craiova.  

Din distribuția spectacolului fac parte: Miklós Bács, Ferenc Sinkó, Anikó Pethő, 
András Buzási, Tímea Jerovszky / Éva Imre, Andrea Kali / Tekla Tordai, Enikő 
Györgyjakab, Csaba Marosán. Scenografia: Carmencita Brojboiu. Director de 
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imagine: Adrian Silișteanu. VFX: Digital Apes, VR support: OroBlade. 
Dramaturgia: Zoltán Csép, asistent de regie: Levente Molnár. 

Felicitări întregii distribuții! 

 

Sursa: Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
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272. Yorick.ro 
din data de 30 Octombrie 2018 

https://yorick.ro/festivaluri-si-cusaturi-la-vedere/ 
 

 
 

Festivaluri și cusături la vedere 
 

S-a încheiat Festivalul Național de Teatru, cel mai important festival de teatru al 
Bucureștiului, din fiecare toamnă, care aduce în Capitală spectacole multe, tot mai 
multe în ultimii ani, cam de pe la toate teatrele din țară. Și a fost precedat de un 
alt festival important, care devine de la an la an mai important prin amploare, 
„Fest(in) pe Bulevard)”, organizat de Teatrul Nottara. 

Deși nu sunt neapărat o fană a inflației de festivaluri care toamna și primăvara iau 
cu asalt lumea teatrală (pentru că, pe lângă acestea două de mare amploare, în 
București s-au mai desfășurat câteva festivaluri în această toamnă, mai exact în 
această lungă lună octombrie), trebuie spus că unele dintre ele – și este și cazul 
celor două la care mă refer – au marele merit de a oferi o perspectivă reală și 
concentrată asupra a ceea ce se întâmplă în lumea noastră teatrală. Și, bonus, 
fiecare dintre ele, în măsura posibilităților, au adus și câteva spectacole din 
străinătate, care sunt întotdeauna bine-venite, dacă nu neapărat ca grad de 
comparație, măcar pentru lărgirea perspectivei. Chit că, la noi, sunt folosite – de 
obicei de cei care și-au făcut un scop în viață din a fi critici cu tot ce există în 
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teatrul nostru – pe post de sperietoare și de „uite, noi suntem la mii de ani 
lumină”… Or, lucrurile nu stau tocmai așa… 

Prin urmare, întâi „Fest(in) pe Bulevard”, cu atmosfera lui caldă, cu spectacolele 
de stradă din fața teatrului, cu prietenia la care invită, încercând de ani întregi să 
atragă spectatorul obișnuit în sala de teatru, și apoi FNT, cu atmosfera lui mult 
mai sobră, cu interesantele spectacole din străinătate, cu selecția foarte amplă, au 
oferit o foarte limpede perspectivă asupra locului unde ne situăm. Și aș spune că 
primul și cel mai important lucru care se vede cu ochiul liber este uriașa prăpastie 
dintre generații, oricât de clișeistic ar suna. Și la fel de bine se vede și preocuparea 
pentru etalarea unor obsesii personale și folosirea teatrului ca formă de exorcizare 
versus preocuparea pentru a oferi publicului un produs artistic. Sigur, mi se va 
spune, dar marea artă de-a lungul timpului tocmai de-aici vine, în cele mai multe 
cazuri, din obsesiile personale. Și n-am să neg, numai că teatrul funcționează puțin 
pe alte coordonate… Și ca să-mi sprijin afirmația am să-i invit pe cei care vor dori 
să o critice să citească superba istorie scrisă de Eugenio Barba și Nicola Savarese, 
„Cele cinci continente ale teatrului” și publicată de curând la Editura Nemira. 

Revenind la FNT, dar și la „Fest(in)” cu ale lui spectacole despre crize, aș spune 
că arată perfect obsesiile și preocupările și mai ales módele cărora regia de teatru 
li se supune în acest moment. N-am să spun că toate spectacolele pe care le-am 
văzut în cele două festivaluri mi s-au părut valoroase și, deși în primul moment, 
prezența lor mi s-a părut perfect nejustificată, m-am gândit apoi că e corect, poate, 
să arătăm în festivaluri adevăratul nivel al teatrului nostru în acest moment, cu 
bunele și relele lui, chiar dacă probabil unul dintre principalele criterii ar fi să 
arate excelența. Să pornim de la ideea că, cel puțin FNT, și-a propus în acest an 
(și nu numai) un studiu comparatist. 

Iar ceea ce se vede arată, să spunem, interesant. Pe de o parte, regizorii care sunt 
încă tributari teatrului de artă, de la Victor Ioan Frunză la Silviu Purcărete și de la 
Alexandru Darie la Andrei Șerban, iar pe de altă parte, regizorii din „noul val” 
care în cea mai mare parte, chiar și în cazul fericit în care au personalitățile 
artistice conturate, încearcă cel mai adesea să imite structuri și mode din afară, pe 
ideea că în România se face un teatru învechit. Iar ceea ce iese, cu puține excepții, 
e un melanj de stiluri destul de greu de digerat, de multe ori cu pretenții de mare 
și absolută noutate, prezentate drept inovații sau experimente sau teribile căutări 
personale, care vor să ducă teatrul pe culmile noului progres și să-l alinieze cu 
marele teatru mondial, uitându-se întotdeauna că până la urmă teatrul, prin însăși 
esența lui, este o experiență locală și că se dezvoltă și evoluează în niște clare 
condiții locale și că, precum plantele, mai greu se poate dezvolta în medii care nu 
îi sunt propice. Și că tocmai asta e marea frumusețe a teatrului, faptul că (încă) nu 
e globalizat, faptul că (încă) spectacolele au gustul locului din care provin și că 
(încă) nu sunt toate la fel: aseptice, tehnice și politic corecte. 
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Și dacă mai e ceva ce-a arătat cu asupra de măsură Festivalul Național de Teatru 
este seriozitatea cu care se face sau nu se face teatru de la un loc la altul; asumarea, 
pasiunea… Căci atât de repede se vede pe scenă (mai ales într-un astfel de festival 
unde comparațiile ți se impun aproape pe loc) când lucrurile sunt făcute doar de 
dragul de a fi făcute, iar profesionalismul e la cote joase… 

 
 

 

de: Monica Andronescu 
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273. Suplimentul de cultură 
din data de 05 Noiembrie 2018 

http://suplimentuldecultura.ro/25217/datul-in-spectacol-47/ 

 

La Fest(in) pe Bulevard 
Datul în spectacol 

 

 
 

  Despre „criza comunicării“ s-a vorbit teatral și critic la cea de-a VI-a ediție 
a Fest(in) pe Bulevard (12-21 octombrie), organizată de Teatrul Nottara din 
București. Un subiect foarte actual într-o societate ca a noastră, fracturată pe 
diverse paliere, atomizată din varii cauze, caracterizată de insularitatea de opinie 
și de polarizare cvasi-instantanee. 

  România acestui moment istoric nu excelează în cultura dialogului, nu e 
modelată în sensul unei asemenea evoluții în care vocea argumentelor și a rațiunii 
să se facă auzite. Situația e cu totul alta: dreptatea e a aceluia care vorbește mai 
mult, mai tare, acoperindu-i deliberat prin vocalitate pe cei ce se exprimă în logica 
adevărului și a unei retorici argumentative. Exemplele nefaste vin de la cele mai 
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înalte niveluri și se propagă în prime-time pe micile ecrane, inducând confuzie și 
impunând false modele. O temă binevenită, deci. 

  Un program abundent, structurat pe cinci capitole – Bulevardul comediei, 
Premiere in Fest(in), Evenimente conexe, Criza comunicării și Invitați speciali –, 
cu artiști din România, Italia, Polonia, Rusia, Serbia, Kazahstan, Bulgaria, Franța, 
a oferit publicului și experților un real festin estetic încheiat cu o Gală în cadrul 
căreia s-au acordat și premiile reuniunii (juriul format din Emil Boroghină, 
Roxana Croitoru, Carmen Mihalache, Doru Mareș, Irina Ionescu). Manifestarea 
mai are două „aripi“: Multiart EXIT (21-22 noiembrie, în parteneriat cu 
Administrația Națională a Penitenciarelor din România, care reunește artiști și 
trupe de actori-deținuți din întregul sistem penitenciar, permițând publicului să se 
apropie de o realitate la care, altfel, nu ar avea acces) și Planeta Shakespeare (26 
aprilie – 6 mai 2018, o extensie bucureșteană a Festivalului Shakespeare Craiova). 

  Toate la un loc au constituit un festival amplu, foarte generos în 
dimensiunile sale, tentând spectatorul de teatru cu o multitudine de activități 
irezistibile cultural. Directorul Fest(in) pe bulevard și al Teatrului Nottara, 
teatrologul Marinela Țepuș – care a reușit în anii din urmă să readucă trupa în 
sediul de pe Bulevardul Magheru, după ce clădirea cu bulină roșie fusese 
evacuată, iar trupa a jucat în refugiu prin săli de împrumut, adesea nepotrivite 
spectacolelor teatrale – a demonstrat încă o dată, împreună cu echipa sa, că 
tenacitatea e o calitate absolut necesară organizatorilor de festivaluri din țara 
noastră, alături de competență și pasiune. 

  

Spectacole  

  Creația care m-a cucerit anul acesta la Fest(in) pe bulevard, și care a obținut 
și Premiul pentru cel mai bun spectacol, a fost Ilegitim a lui Adrian Sitaru. 
Specializat în film, Sitaru a importat în teatru tehnici cinematografice, propunând 
o dublă receptare: cea clasică, de artă vie specifică teatrului; cea venind din a 
șaptea artă și noile tehnologii, via ochelarii VR. Opțiunea e a fiecăruia din sală, 
se poate chiar alterna, urmărind când teatru, când film, pendulând între două 
forme ale aceleași realități. Scenariul utilizat valorifică un material pre-existent, 
din vremea pregătirii filmului cu același nume, un conținut dramaturgic rezultat 
din improvizații îndelungate cu actorii de film, adaptat acum pentru scenă și lucrat 
cu artiștii de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Napoca. O adevărată provocare, 
un balans inteligent între mijloacele teatrului și filmului, arte surori, într-adevăr. 

  

Dialogul cu publicul 
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  Un atu al festivalului, încă de la primele lui ediții, este larga deschidere 
către public. Nu doar prin prezentarea unor creații adecvate temei anuale, ci și 
prin dezbateri și discuții post-spectacol. Reprezentațiile subsumate secvenței 
consacrate „Crizei comunicării“ au avut din start programate sesiuni de întrebări 
și răspunsuri artiști-spectatori, menite să anuleze complet cel de-al patrulea perete, 
acela invizibil, dar separator, sală-public. E o practică utilă pe termen imediat, 
oferind posibilitatea de-a limpezi eventuale nelămuriri, de-a dezvălui chestiuni de 
culise din etapa lucrului la spectacol, intenții nesesizate, aspecte de poetică a 
teatrului, apropiind creatorii de adresanții prin dialog. Dar e utilă deopotrivă și pe 
termen mai lung, contribuind la modelarea publicului și la fidelizarea lui, la 
constituirea unei comunități amatoare de artă teatrală, care va reveni, eventual 
însoțită și de alții cărora le relatează cât de interesant a fost. Întâlnirile sunt 
moderate de critici de teatru, care se pricep să stimuleze conversația, în ce direcții 
să orienteze discuțiile și când să le pună punct, intermediind și astfel, conform 
menirii profesionale, conexiunea creatori-public. 

  

Evenimentele conexe 

  Deși aparent le sunt dedicate în principal profesioniștilor, evenimentele de 
acest tip seduc și profani, curioși ce vor să descopere și teritorii aflate dincolo de 
spectacolul propriu-zis. Prezentările de carte înaintea reprezentațiilor, în foaierul 
Teatrului Nottara, le aduc în atenție o din ce în ce mai bogată literatură de 
specialitate (piese de teatru, memorii, lucrări de analiză teatrologică, antologii și 
alte genuri), despre care e mai puțin probabil să afle din alte surse. Să fim realiști: 
în librării, pe rafturile de sus se află mai ales beletristica, (auto)biografii celebre, 
cărțile de auto-dezvoltare, locul cărții de teatru, categorie de nișă, fiind de rang 
secund după criteriile de vânzare. 

  Spectacolele-lectură îi vizează pe oamenii de teatru, un soi de semnale 
teatrale privind noile texte, noile traduceri, dar adesea participă și oameni ce n-au 
legătură cu domeniul scenic, atrași eventual de numele autorului ori de acelea ale 
artiștilor ce îi dau glas. 

  Plasate undeva la mijlocul drumului dinspre pagină spre rampă, lecturile 
dramatizate devin ocazia de-a arunca o privire spre zona intermediară a 
transformării cuvântului scris în replică rostită live. Colocviile, aniversările, 
expozițiile au completat agenda zilnică a unui festival în care legăturile 
emoționale scenă-sală au fost foarte puternice. 
 

de: Oltița Cîntec 
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274. Ziarul de Argeș 
din data de 08 Noiembrie 2018 

http://ziaruldearges.ro/regina-frumusetii-din-leenane-un-fel-de-
bernarda-alba-irlandeza-contemporana/ 
 

 
 

„Regina frumuseţii din Leenane”, un fel de „Bernarda Alba” 
irlandeză contemporană 

 
 „Martin McDonagh are calitatea de a spune poveşti triste învelite în umor, 
poveşti despre oameni simpli, personaje candide cu aspiraţii, cu visuri 
neîmplinite şi, cumva, în spatele pojghiţei de umor se ascunde o dramă 
personală foarte puternică. Asta se întâmplă în toate piesele lui şi cu precădere 
în Regina frumuseţii… Textul se potriveşte foarte bine în Tulcea: povestea 
unor oameni blocaţi într-un orăşel, care visează la mai bine, să fie iubiţi, să 
iubească şi-şi pun toate speranţele vieţilor lor în încercarea asta. Câteodată 
reuşesc, câteodată nu” – Vlad Cristache, regizor 

Gândurile expuse mai sus determină atitudinea regizorului Vlad Cristache 

faţă de textul irlandezului Martin McDonagh: priveşte personajele cu înţelegere, 

cu condescendenţă, mai c-ar vrea să le ajute, dar din păcate nu poate, nu se poate 
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amesteca în vieţile lor. Asta e, textul irlandezului nu-l lasă să facă mai mult pentru 

ele, cum s-ar zice, sunt pe cont propriu în viaţa ce pare liniştită, bine ordonată, dar 

plină de primejdii… domestice. 

Irlanda nu este numai ţara care a dat, în ultimele secole, mari nume ale 

literaturii universale, de la Swift şi Wilde la Joyce, O’Casey şi Beckett. Prin 

literatura sa actuală, Irlanda se înscrie printre marile puteri ale literaturii 
mondiale. Dintre genurile literare care au împins şi menţinut Irlanda în prim-

planul literaturii mondiale se remarcă cu precădere creaţiile dramaturgilor, foarte 

cerute pe piaţa teatrală internaţională în ultimii ani.  

Din această efervescentă literatură pentru scenă, în România (inclusiv la 

teatrul piteştean) au fost prezentate piese ale unor autori din generaţii foarte 

diferite, de la octogenara Jennifer Johnston, până la autori tineri ca Malachy 

McKenna, Rosalind Haslett, Paul Meade sau Eugene O’Brien.  

Dar pare-se „cel mai lăudat autor dramatic al momentului”, o exemplificare 

vie a „succesului peste noapte”, este Martin McDonagh, artist anglo-irlandez 

născut din părinţi irlandezi la Londra în 1970. Piesa care l-a consacrat la 26 de 

ani, practic prima piesă din „The Leenane Trilogy” (care mai cuprinde „A Skull 
in Connemara” şi „The Lonesome West”), a fost prezentată pentru prima oară în 

februarie 1996 în Galway la „Town Hall Theatre”, pentru ca din martie 1996 să 

se joace deja la Londra, iar din 1998 şi la New York. Cultivă un teatru încadrat în 

genul „In Your Face” care nu ocoleşte durităţile de limbaj, scenele şocante, 

aspectele incomode şi situaţiile neplăcute, dar care fac parte din viaţă. În niciun 

caz, nu este corect politic, nu scrie piese drăguţe pentru a-i oferi clasei burgheze 

seri plăcute la teatru. În acest sens, piesa „The Beauty Queen of Leenane”, 

prezentată în aceste zile de Teatrul „Jean Bart” din Tulcea pe scena Festivalului 

Teatrului de Studio piteştean, o dovedeşte din plin… 

Irlanda lui McDonagh, o altfel de Irlandă 

Celui care vede piesa lui McDonagh i-ar fi, cred, greu să explice cum de 

Irlanda atrage atâţia emigranţi în ultimii ani. Totuşi, într-un interviu, autorul ne 

lămureşte: Irlanda zugrăvită în „The Beauty Queen of Leenane” este Irlanda de 
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acum 20-30 de ani, acea Irlandă dinaintea avântului economic. Acţiunea piesei se 

desfăşoară în mica localitate Leenane din comitatul Connemara, o comunitate 

rurală tipică pentru Irlanda anilor ’90, pe când încă mai era urmărit cu (ceva) 

interes serialul „Dallas”. O comunitate (încă destul de) catolică, în care „părintele 

se foloseşte foarte rar de violenţă”. O comunitate care conservă cu greu valorile 

tradiţionale, dar şi dorinţa de evadare oriunde pentru un trai mai bun. O 

comunitate în care resentimentele antienglezeşti (motivate de istoria de secole, 

comună şi violentă) sunt întreţinute de superioritatea cu care sunt priviţi de către 

englezi emigranţii irlandezi ai anilor ’70-’80 (în căutare de munci prost plătite la 

Londra sau Manchester). O comunitate care – cu pragmatismul pe care ţi-l dă 

disperarea – încearcă să scape de sărăcie alegând emigrarea în Anglia (în lipsă de 

ceva mai bun) sau – preferabil – în SUA. 

Un cuplu feminin autodistructiv 

Acţiunea piesei o are în centru pe Maureen Folan, 40 de ani, în prezent 

îndeplinind toate criteriile pentru a fi definită ca fată bătrână, cândva (poate) o 

(posibilă, dacă nu chiar probabilă) Miss a localităţii. Maureen îşi împarte traiul 

modest cu mama sa Mag Folan septuagenară, dependentă de fiică, capricioasă şi 

autoritară. Un cuplu mamă-fiică în care cordonul ombilical intrauterin pare să fi 

fost înlocuit cu o dependenţă psihică morbidă bazată pe obişnuinţa unei 

convieţuiri de patru decenii şi pe ura în care s-a transformat treptat dragostea 

iniţială. Maureen îşi gratulează astfel mama: „Babă intrigantă… căţea bătrână şi 

senilă… stau în curu’ tău de 20 de ani!… eşti o ipohondră cu infecţie urinară, cu 

spinarea bolnavă, mâna bolnavă, care ascultă un post de radio irlandez de căcat… 

eşti bătrână, proastă şi habar n-ai ce vorbeşti… Fie să ajungi în rai cu o jumătate 

de oră înainte ca dracul să fi aflat că ai murit! Te-am visat pe tine în alb, întinsă 

în sicriu şi pe mine în negru!”. 

Nici mama nu se lasă mai prejos: „Te-nfoi ca o curcă proastă! Nu te mai 

răscrăci atâta! 70 de ani o să ai la înmormântarea mea!”. Şi, chiar dacă până la 40 

de ani Maureen s-a sărutat doar cu doi bărbaţi, pentru mama sa nu-i decât o curvă 

pentru că, după standardele sale, „Doi bărbaţi e enorm! Fetele tinere n-au voie să 

cocheteze cu băieţii!”. Convinsă de acest precept moştenit de generaţii, mama 

sabotează continuu comunicarea fiicei cu eventualii pretendenţi. O ajută şi un 
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element din biografia fiicei sale, de pe vremea când avea 25 de ani şi lucra la 

„Leeds” ca femeie de serviciu („spălam birourile şi WC-urile”). Atunci, Maureen 

s-a ales cu o pată pe curriculum: a fost un timp scurt internată la o clinică de 

psihiatrie. N-ar fi mare lucru pentru că azi „o grămadă de oameni fac o grămadă 

de căderi psihice, abia dacă mai fac vreo pauză între ele”. N-ar fi prea grav cu atât 

mai mult cu cât Maureen pare complet restabilită. Numai că acea internare „la 

nebuni” este asul din mâneca mamei sale, numai bun de folosit pentru a-i alunga 

orice eventual pretendent. Septuagenara Folan este de o perseverenţă diabolică în 

sabotarea oricărei şanse de emancipare şi de părăsire a locuinţei comune de către 

Maureen. O face cu orice preţ, reuşind chiar să zădărnicească tentativa pe aceasta 

o întreprinde de a pleca cu (singurul?) pretendent, Pato Dooley, în America. 

De-a lungul îndelungatei (şi forţatei) convieţuiri, cele două femei 

acumulează mulţimi de resentimente, nimic nu se iartă, nimic nu se uită, totul se 

plăteşte cu dobândă, şi încă o dobândă îngrozitor de mare. Viaţa în comun a 

cuplului mamă-fiică este un joc cu miză extremă, cu reguli schimbătoare şi 

acceptate de cele două competitoare, într-o îndelungată şi consolidată relaţie 

călău-victimă în care, în funcţie de evoluţia conflictului, statutele glisează. În 

funcţie de circumstanţe, cele două femei – care se antipatizează continuu, se 

suspectează permanent, se acuză de cele mai ciudate (şi aproape neverosimile) 

fapte, se victimizează pe rând şi se demonizează reciproc – îşi schimbă rolurile. 

Dar n-are rost să intrăm prea adânc în relaţia mamă-fiică, oricum n-am găsi 

adâncimi cehoviene, ibseniene sau strinbergiene, personajele lui McDonagh sunt 

mai puţin complicate. O fi ştiut ceva „tapiţerul” Freud când a decretat că irlandezii 

„sunt un soi de oameni pentru care psihanaliza este complet inutilă”… 

  Creativitatea celor două se centrează mai ales pe descoperirea unor noi 

mijloace de şicanare şi torturare a competitoarei. Orice mijloc e bun pentru 

hărţuirea adversarei, de la produsele alimentare obişnuite (celebrul porridge şi 

biscuiţii Kimberley) până la inventarul casnic al oricărei bucătării. De la ceainic 

(producător de apă fiartă bună pentru tortură) la vătraiul de aţâţat focul 

transformat dintr-o banală unealtă în armă letală… 

„Irlandezii” lui Vlad Cristache 
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Regizorul Vlad Cristache pune în valoare textul lui McDonagh (în 

versiunea românească foarte convingătoare a lui Cristian Juncu) propunând o 

radiografiere nu numai asupra unei relaţii îndelungat-conflictuale între mamă şi 

fiică, ci şi între aspiraţiile a două generaţii de femei irlandeze la sfârşitul secolului 

XX. Regizorul le oferă suficient spaţiu de manevră actorilor, care pornesc de la 

relaţiile clare, aproape schematice, pe care le stabilesc personaje marcate de 

ambiguităţi („prerogativa femeii e răzgândirea”, susţine Maureen), de tare, de 

obsesii, de aspiraţii interzise. Duritatea cu care (reciproc) se tratează personajele 

nu este continuă (mai oboseşte şi răul, nu-i aşa?), dar este constanta de 
atmosferă care are în contrapunct momente de adevărată duioşie ce tulbură logica 

percepţiei spectatorului. Mici răutăţi, şicane „obişnuite” („biscuiţii îi iau s-o 

chinui pe mama”) care atrag sancţiuni ciudate, deja testate şi validate de 

protagonistele unui adevărat purgatoriu casnic, întreţinut cu înverşunare zi de zi. 

În atmosfera de suspiciune şi tensiune difuză a piesei există şi momente de poezie: 

o scrisoare leagă sentimentele şi speranţele unui bărbat şi ale unei femei, amândoi 

dezamăgiţi de ceea ce le-a oferit viaţa. Un bărbat şi o femeie care se simt 

marginalizaţi atât în societatea satului irlandez natal situat undeva la capăt de 

lume, dar şi în Anglia „civilizată”. O scrisoare pe care regizorul o transformă în 

vehicul care pare să ofere comunicare în timp real (aproape telepatică), dar 

păstrând şi parfumul desuet-romantic al scrisorii adevărate, al acelor cuvinte 

stângace şi nesigure, dar sincere, scurse din stilou pe hârtie ca sângele dintr-o 

rană… 

Adevărat contorsionism al situaţiilor violentează logica dezvoltării 

predictibile, liniare, mici amănunte nedezvăluite la un moment dat schimbă 

curgerea şi optica spectatorului. O noapte de amor nebun cu Pato Dooley 

ostentativ sărbătorită de Maureen ca o victorie a simţurilor, o exhibare (spre 

exhibiţionism) a trupului său, saturat de plăcute senzaţii (şi întinat la propriu de 

mama sa): „Avem voie să ne suim pe un bărbat în zilele noastre… şi e tare bine 

pe un bărbat. A fost bine… şi-am avut grijă să fie bine pentru amândoi”. O noapte 

de amor nebun sărbătorit cu emfază. Dar peste doar câteva replici aflăm că 

sărbătoarea a fost un triumforul şi emfaticul anunţ a fost un fake grosolan, că 

partida de amor nebun a fost de fapt un semieşec… Dar şi un punct de plecare 

pentru o posibilă întorsătură a vieţilor lor. 
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Regizorul marchează scenă cu scenă acea adevărată escaladă a răului practicată 

de cele două femei, fiecare răspunzând la un tratament considerat unfair, la o 

acţiune considerată ostilă cu o revanşă mai dură, urmată de o revanşă la revanşă, 

partida încheindu-se doar odată cu moartea celei mai vulnerabile dintre cele două 

femei – mama septuagenară. 

Într-o lume în care scenografii preferă să sugereze, şi nu să reconstituie 

(obiect cu obiect) ambianţa acţiunii, scenaristul Vlad Cristache (de fapt este om-
orchestră, tot el asigurând şi muzica şi luminile scenei) a ales o ilustrare a cadrului 

acţiunii pornind de la obiecte reale, reconstituind mediul de viaţă („semiviaţă” ar 

spune poate alţii) al celor două femei. Atent la detalii (de o atenţie barocă), 

punctează amănuntele care constituie atmosfera, de la oala de noapte pe care 

mama o varsă sistematic (spre disperarea fiicei) în chiuvetă, până la televizorul cu 

tub electronic şi aparatul de radio cu ochi magic pentru sincronizarea pe postul 

dorit. Până şi faptul că în Leenane plouă constant îl aflăm de la Maureen care este 

echipată de ploaie de câte ori iese sau intră în casă… O adevărată atmosferă de 

poezie decadentă, de amurg de lume şi viaţă care potenţează şi nebunia cuplului 

feminin mamă-fiică, ce pare mai posibilă, mai aproape de realitate. 

  Actorii distribuiţi de Vlad Cristache pun în personaje talent, dăruire, 

temperament şi nu fac economie de efort. Personajele lui McDonagh şi ale lui 

Vlad Cristache fac parte dintre looser-ii societăţii irlandeze ai anilor ’80, dar 

fiecare dintre ele are particularităţi care le individualizează. Irina Naum este 

Maureen, fiica încă prezentabilă („eşti tare bună de ţinut în braţe” este 

complimentul lui Pato), hărţuită psihic (aproape torturată), revoltată, obsedată de 

măritiş şi de părăsirea casei părinteşti. Se agaţă de posibila căsătorie cu Pato şi de 

plecarea în SUA ca de ultima şansă („Dacă nu-l prind înainte să plece, chiar că ai 

căcat-o!”, îşi ameninţă mama care sabotase comunicarea prin scrisori). Dornică 

să-şi schimbe condiţia şi terorizată de spectrul sanatoriului („decât într-un 

sanatoriu, mai bine mor”), lăudăroasă şi mitomană, ajunge (în final) asasină. 

Luptându-se cu duritatea şi tirania mamei, ajunge să-i copieze comportamentul, 

să-i preia obsesiile şi hachiţele, ba chiar să le amplifice, să le exacerbeze („Futu-

i! Exact ca mă-ta eşti!” este observaţia strigată de Ray Dooley în finalul piesei). 
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Actriţa pune la dispoziţia personajului nu numai expresivitatea feţei, nuanţarea 

tonurilor „discursului”, ci şi expresivitatea corporală, dovedind că, folosite cu 

bună măsură, gestica şi plastica trupului pot vorbi mai elocvent şi pot fi mai 

contondente decât mesajul transmis prin cuvinte. De la resemnare, de la 

reprimarea constantă a propriei furii (cu doar mici momente de supape de 

suprapresiune de revoltă controlată) până la tentativa de emancipare civilă (şi 

socială) de după acea (pretinsă?) noapte de amor nebun cu Pato („să-ţi mai bagi 

chestia aia în mine că am prins gust”), Maureen a Irinei Naum este delicată, dar 

dârză, iar în recitalul de lamento după bărbatul plecat (la muncă în Anglia) se 

vede hotărârea de a aştepta invitaţia lui ca pe o izbăvire din condiţia subumană 

(ca  pe o evadare „din casa care pute a pişat”) la care a condamnat-o propria 

mamă. O evadare pentru care este gata să înfrunte inclusiv condamnarea 

comunităţii leenanene: „A mai muşcat gura lumii din mine… şi ce dacă?!”. 

Liliana Ghiţă prezintă în Mag Folan o mamă septuagenară capricioasă, 

mincinoasă, persuasivă şi posesivă, de multe ori exagerând (sau simulând) 

incapacităţi fizice (mai grave sau mai uşoare, mai reale sau mai imaginare). 

„Scârba egoistă bătrână, senilă” (cum îşi „alintă” Maureen, mama) 

simulează un grad de dependenţă mai mare decât în realitate faţă de fiica sa asupra 

căreia vrea să deţină controlul total. Un obiectiv pe care îl doreşte atins cu orice 

preţ şi cu orice mijloc, de la minciună prin omisiune până la şantajul „cu acte în 

regulă” – certificatul eliberat de un spital de boli mintale. Forţată de feluritele 

neputinţe ale vârstei, condamnată la mobilitate redusă, actriţei îi rămân la 

dispoziţie nuanţarea vocală atentă şi, doar în situaţii excepţionale, explozii 

gestuale şi vocale hotărâte, vehemente, reprobatoare. 

Cristi Naum este în personajul lui Pato Dooley irlandezul simplu, „omul 

aflat sub vremuri”, emigrantul cu suflet bun care se duce la Londra doar pentru 

bani, pretendentul nenorocos, atras, dar şi timorat în relaţia cu o mult prea 

expansivă Maureen. Mult prea timid, chiar aflat la muncă în Anglia, maximumul 

său de socializare este „să mai iasă câteodată cu maistrul la una mică”. Şi chiar 

dacă la câte o petrecere „vagaboandele alea de mâini” se mai rătăceau „pe ţâţele 

vreunei americance”, acela era – probabil – doar efectul berii irlandeze… „Flatat 

şi onorat” de faptul că Maureen i s-a oferit ca fecioară, este convins că surorile 
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acesteia ar trebui să aibă şi ele grijă de mama lor pentru că – îi spune femeii căreia 

îi propune să plece împreună în America („la Boston, la Boston!”) – „meriţi şi tu 

o viaţă”. 

Capabil de avânt, de momente poetice într-o viaţă dominată de proză, Pato, 

după mai multe încercări de apropiere eşuate, descurajat şi de lipsa mesajelor 

(„tradusă” ca fiind lipsă de interes), în final alege calea mai liniştită a căsătoriei 

cu altă femeie şi a emigrării în America. Un personaj cald, legănat de iluzii, mereu 

disponibil, dar greu de crezut că ar fi capabil să treacă cu brio de obstacole mai 

serioase. De orice fel. 

Ştefan Mihai este în Ray Dooley o apariţie simpatică de 

adolescent frondeur. Dar este – mai ales – mesagerul fratelui său mai mare Pato, 

un mesager a cărui răbdare este serios pusă la încercare de Mag Folan. Atras (dar 

ţinut la distanţă) de atitudinea distantă a lui Maureen, este convins că aceasta „se 

ţine cu nasul pe sus” fără să aibă de ce. Este un personaj simplu, impulsiv şi 

superficial, creaţie a culturii de masă, ajuns (şi) în Leenane adept al distracţiilor 

simple (chermeză cu „mâncare la liber”, campionatul mondial de fotbal), 

dependent de modele luate din filme americane. 

Regina frumuseţii se simte bine (şi) la Tulcea 

Casa familiei Folan este un fel de casă a Bernardei Alba transportată dintr-

un sat spaniol al începutului de secol XIX într-un sat irlandez al sfârşitului 

aceluiaşi secol. Să observăm că obsesia de căpătâi a fetei bătrâne Maureen este 

aceeaşi cu a fetelor Bernardei: să se mărite şi să plece, fie şi numai pentru a ieşi 

din atmosfera de iad a coabitării, o atmosferă  întreţinută cu perseverenţă şi 

prefăcătorie (oare tipic feminină?) de cele două colocatare. În urmă cu vreo 10-

15 ani, regizorul Silviu Purcărete caracteriza atmosfera teatrală europeană de 

atunci ca fiind sintetizată de expresia „dezinteresul faţă de teatrul celorlalţi”. 

Judecând după modul în care se (mai) citesc şi se joacă azi clasicii (inclusiv 

clasicii secolului XX), nu prea cred că „anglo-irlandezul” McDonagh l-a citit cu 

atenţie pe Garcia Lorca. Cu atât mai puţin cred să fi fost influenţat de poetica 

dramatică a andaluzului. Şi totuşi, teatrul pe care-l scrie McDonagh, ca tematică, 

subiecte şi manieră, seamănă foarte mult cu ideea pe care o avea despre teatru 
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Federico Garcia Lorca. Pentru că, dacă andaluzul Lorca înfiinţa teatrul itinerant 

„La Barraca” destinat spectacolelor pentru săteni şi locuitorii periferiilor, teatrul 

irlandezului McDonagh se înscrie cu hotărâre în linia teatrului modern, adică a 

acelui teatru care – susţine teoreticianul Emelie Fitzgibbon – nu încurajează 

„foşnetul liniştit al cutiei cu ciocolată într-un spaţiu întunecat, ci este un adevărat 

teatru cu mânecile suflecate”. Poate şi pentru că, cu mici variaţii, avem în 

geografii şi istorii diferite situaţii similare. 

„Regina frumuseţii din Leenane”, piesă scrisă în doar 8 zile, în timp ce 

autorul trăia din ajutorul de şomaj de 40-50 de dolari pe săptămână, este plină de 

„resentimente care colcăie şi momente de ură virulentă”, remarca în „The 

Telegraph” criticul Charles Spencer. Întocmai ca şi „Casa Bernardei Alba”. Cât 

despre Mag Folan, ea pare să fie o Bernarda Alba irlandeză, bineînţeles, cu unele 

ajustări de timp, spaţiu, mentalităţi şi obiceiuri. Doar ne aflăm într-o altă epocă, 

în care mâna de fier a mamei autoritare a slăbit, fiica are şansa unei rebeliuni 

victorioase, ba chiar şi a unei revanşe sângeroase pentru toate reprimările 

îndurate. Poate chiar pentru toate reprimările îndurate de fetele tuturor timpurilor 

şi meridianelor. Pentru că pasiunile, patimile şi ispăşirile standardizate şi 

repartizate pe epoci şi geografii par să nu difere prea mult. 

Câteva spectacole dintre cele ale ultimelor stagiuni arată că ţintele artistice 

pe care şi le propune „Jean Bart”, teatrul de la gurile Dunării, sunt nu numai 

interesante, ci şi pasionante, adevărate provocări culturale, iar „Regina frumuseţii 

din Leenane” este un exemplu viu (şi aplaudat) al reuşitei artistice. Un spectacol 

verificat pe la festivalurile din ţară pe la care a circulat deja cu succes (Oradea, 

Bucureşti, Piteşti), dovadă fiind premiile obţinute, cronicile mai mult decât 

pozitive şi – mai ales – aplauzele publicului. 

 
de: Cristian Sabău 
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275. Cuvântul liber 
din data de 10 Noiembrie 2018 

http://www.cuvantul-liber.ro/news/107070/61/Universitatea-de-
Arte-continua-sa-conduca-din-institu-iile-culturale-ale-jude-ului-
Catalina-Mihaila-a-jucat-in-Bucure-ti-cu-sala-plina-spectacolul-
lui-Radu-Olareanu-Ah-ce-zile-frumoase 
 

 
 
 
UNIVERSITATEA DE ARTE CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ DIN 
INSTITUȚIILE CULTURALE ALE JUDEȚULUI! CĂTĂLINA 

MIHĂILĂ A JUCAT ÎN BUCUREȘTI, CU SALA PLINĂ, 
SPECTACOLUL LUI RADU OLĂREANU, “AH, CE ZILE 

FRUMOASE”! 

 

Din 18 noiembrie se desfășoară, din nou, acel reușit festival al Universității de 
Arte din Târgu-Mureș despre care am scris și anul trecut. Nu pot să nu remarc 
faptul că data de începere a lui coincide cu ziua de naștere a domnului profesor 
Vlad Rădescu, cadru didactic asociat și poate nu întâmplător. Această instituție de 
educație și cultură pe care eu însămi am absolvit-o a fost și va rămâne fruntașă 
prin valoarea cadrelor didactice de aici. În continuarea celor prezentate în serialul 
nostru, datorat în cea mai mare parte profesoarei Cristinela Olăreanu, Cătălina 
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Mihăilă este alt cadru didactic asociat al Universității, care a participat recent la 
Festin pe bulevard, jucând la Teatrul Nottara, condus pe vremuri de 
același distins artist, actualmente de Marinela Țepuș, fosta mea colegă de la 
Teatrul azi, în a cărei garsonieră chiar am conceput împreună un articol, când 
eram studenta dumnealui. Pe Cătălina am văzut-o jucând în “Un om ca oricare”, 
un spectacol foarte bun al lui Mihai Lungeanu, în care era... Moartea, apărând în 
ipostaza unui om obișnuit. Actrița în genul Bette Davis are o voce gravă de teatru 
antic și este foarte înaltă, având alura unui manechin. Este actriță la teatrul de 
păpuși Prichindel din Alba Iulia și face naveta la Târgu-Mureș pentru a lucra cu 
studenții, ca asistentă a doamnelor profesoare Cristinela Olăreanu și Dorina 
Pogăcean. Originară din Piatra Neamț, oraș superb de munte, pe care îl cunosc tot 
datorită unui festival de teatru din păcate desființat, a absolvit Universitatea de 
Arte din Târgu-Mureș cu doctorat postuniversitar, cel liceal fiind Colegiul 
Național de Informatică din Piatra Neamț, cel gimnazial, ca și cel primar, tot în 
orașul natal. În facultate a jucat Amalia din Hoții de Schiller, Elena Andreevna 
din Livada de vișini de Cehov, Mama din Pelicanul de Strindberg, Elena Popova 
din Ursul de Cehov, Sofia din Cei din urmă de Maxim Gorki, Mumia din Sonata 
fantomelor de August Strindberg, Nina din Pescărușul de Cehov, Gertrude din 
Hamlet, prezentator tv din Document DADA de Matei Vișniec, Otilia din Enigma 
Otiliei, dramatizare, soția din Duminica pustie de Ion Băieșu, Sonia din Crimă și 
pedeapsă de Dostoevski, dramatizare, soția din Nervi de Ion Băieșu, Domnișoara 
Cucu din Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Diana din Câinele grădinarului 
de Lope de Vega, Elvira din Domnul cu camelii de Tudor Mușatescu, Avocata 
din Preșul de Ion Băieșu, Anca din Năpasta de Caragiale, Antigona de Sofocle, 
Horațio din Hamlet, Tesmena din Aias de Sofocle, Soacra din Casa de pe graniță 
de Slawomir Mrozek, Maria din A douăsprezecea noapte de Shakespeare, soția 
din Gunoierul de Mimi Brănescu, Dorina din Tartuffe de Moliere (jucată și de 
Teodora Mareș, remarc), Mama din Nunta însângerată, de Garcia Lorca, 
Zerbinette din Vicleniile lui Scapin de Moliere, Maria din Echipa de zgomote de 
Fănuș Neagu, Josie din Luna pentru cei dezmoșteniți de Eugene o Neil, Mama din 
Oamenii cavernelor de William Saroyan, Alison din Privește înapoi cu mânie de 
Osborne, Magda Goebbels din Teroare și credință de Michael Black, Harriet din 
Azilul amanților de Dave Freeman și John Chapman, Anastasia din Un om ca 
oricare, Vera Petrovna din Ultima dublă, Winnie din Ce zile frumoase de Samuel 
Beckett, regia Radu Olăreanu, spectacol prezentat în cadrul Festivalului 
Internațional de Teatru Povești Alba Iulia, dar și la Festinul de la Nottara. A mai 
colaborat în Pisica verde de Elise Wilk, spectacol stradal de improvizație, a jucat 
și în coregrafia Feliciei Dalu rolul Cosâmbăceasca din Profesorul de franceză de 
Tudor Mușatescu, a făcut și film, unul nu prea bun însă, produs la Târgu-Mureș, 
la care prefer să nu mă pronunț, fiindcă a fost un eșec. Din șansele mari ale actriței 
cadru didactic, amintesc însă rolurile la Opera Comică din București, spectacol de 
operetă Hapciu în Re Major, după opereta compusă de Florimond Roger Mamzel 
Nitouche, angajarea din martie, anul trecut, la teatrul Prichindel din Alba Iulia, 
unde a fost Capra cu trei iezi, regie colectivă, Mica vrăjitoare, regia Todor Valov, 
a jucat în Sânziana și Pepelea de Cristian Pepino și a apărut pe scena Galei Uniter 
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alături de Ion Caramitru. Sperăm că acesta va reveni cu spectacolul în care joacă 
Teodora Mareș, așa cum a promis, cu toate schimbările din cadrul conducerii 
orașului, sau mai bine zis, tocmai cu prilejul lor. 
 

 
de: Ioana Florea 
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276. Secolul 21 
din data de 16 Noiembrie 2018 

http://secolul21.ro/arhive/2617 
 

 
 

Lansarea revistei SECOLUL 21, numărul Biblioteci, la gala 
Festivalului de Teatru FEST-in pe Bulevard 

În cadrul proiectului Biblioteca din „Livadă” realizat de Fundația 
Culturală  Secolul 21 prin co-finanțarea asigurată de A.F.C.N. și parteneriatul cu 
Teatrul Nottara, numărul Biblioteci al revistei Secolul 21 a fost lansat pe 21 
octombrie a.c.,orele 18,  în seara de Gală a Festivalului de Teatru FEST-in pe 
Bulevard, ediția a VI-a. 
 

Capitolul “Între Livada cehoviană și legenda bibliotecii”, imaginat și 
coordonat în numărul Biblioteci de criticul și istoricul de teatru GEORGE BANU, 
a constituit principala temă a evenimentului, la care au participat: GEORGE 
BANU, regizorul TOMPA GABOR, scenografa CARMENCITA BROJBOIU, 
fotograful de artă MIHAELA MARIN, precum și ALINA LEDEANU, director al 
revistei și președinte al FCS 21. 
 

O expoziție cu fotografii din spectacolul Livada de vișini de Cehov, 
realizate de MIHAELA MARIN, a fost deschisă cu ocazia evenimentului lansării. 
 

Sursa: Revista Secolul 21 
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277.  Reporter global 
din data de 10 Noiembrie 2018, ota 5:39 

https://reporterglobal.ro/jurnal-cultural-de-la-urmuz-la-svejk-
visatorii/ 
 

 
 

Jurnal Cultural. De la Urmuz la Švejk: „visătorii”… 

 
 
…în care e loc și pentru un Visător, desigur! 

Aterizat a doua zi după-masă în București, luni 15 octombrie, în plină desfășurare 

a Fest(IN)-ului pe Bulevard, festivalul Teatrului „Nottara”, reușesc să ajung la 

timp la reprezentația Teatrului Tineretului din Piatra Neamț 

cu Visătorul (premiera: octombrie 2017), după Ian McEwan: încă 

un musicalmarca Ada Milea! 

Alegere semnificativă, prin care actrița-compozitoare își asumă înclinația către 

reverie, prețioasă: nu e o parodistă cu orice preț, nu face satiră cinică, nu caută 
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comicul în sine, prin orice mijloace; nu și-a ascuns niciodată ingenuitatea, și-a 

apărat dreptul de a fi „copilăroasă”, de a refuza „să crească mare”, uzând – evident 

– de tot arsenalul de cunoștințe și de mijloace ale artistei adulte. Cam în același 

fel se dezvăluie și cunoscutul prozator britanic când scrie pentru copii, cum au 

făcut-o și o fac și alți autori care nu se adresează de obicei vârstelor fragede. 

Dramatizat de Antoaneta Zaharia, și ea actriță, protagonista montării din 2003 a 

lui Radu Afrim după De ce fierbe copilul în mămăligă, romanul Aglajei 

Veteranyi, cu cântece de… Ada Milea, care și juca în spectacol, Visătorul lui 

McEwan e pus în scenă de aceeași „visătoare” la Apolodorul lui Gellu Naum, la 

Švejk și la toți „naivii” faimoși, care se-ncăpățânează să creadă că lumea 

alternativă a imaginației e reală: „visători”, nu-i așa?! În scenografia mai 

complexă a Alinei Herescu, supraetajată și distribuită în module pe toată lățimea 

scenei, cu utile proiecții glumețe ori fantastice în fundal, realizate de Paul 

Mureșan, punerea în scenă e la fel de vesel-muzicală, dar mai bogat-teatrală și cu 

momente de mare emoție. Se prind în joc, din nou cu poftă, cum știe Ada Milea 

să le insufle celor care-o urmează, actrițele și actorii Emanuel Becheru, Corina 

Grigoraș, Nora Covali, Rareș Pârlog, Gina Gulai, Maria Hibovski, Cătălina Ieșanu 

și copiii Cătălina Bălălău, Andrei Merchea Zapotoțki, Dragoș Ionescu, Valentin 

Florea, nu toți transportați la București, la festival, probabil convocați prin rotație 

la sediul din Piatra. 

 
 
 
 

de: Ion Bogdan Lefter 
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278.  Leviathan 
din data de 17 Noiembrie 2018 

https://leviathan.ro/nottara-in-festival-de-eugenia-sarvari/ 
 

 
 

”Nottara în festival” de Eugenia Sarvari 

 

 
Ada Navrot și Alexandru Jitea în spectacolul ”Praf de stele”, Teatrul ”Nottara” 

din București 

 

Între 12 și 21 octombrie 2018, la Teatrul ”Nottara” din București a avut 

loc a VI-a ediție a Fest-in-ului pe Bulevard, cu mai multe secțiuni: Criza 
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comunicării, Bulevardul Comediei, Premiere în FEST(in), Invitați speciali, Multi 

Art EXIT, In memoriam. Inițiatoarea acestui festival, directoarea teatrului, 

teatrologul Marinela Țepuș, înconjurată de o echipă performantă, inimoasă și 

eficientă a coordonat cu mână de maestru manifestări multiple. În primul rând, 

programul de spectacole, apoi lansări de carte, colocvii, evenimente stradale, 

spectacole-lectură, expoziții de fotografii de teatru, aniversări ale unor 

personalități teatrale. Tot în această perioadă, teatrul a găzduit Întâlnirile 
AICT.RO. Materialele publicitare – pliante, programe de sală, caietul 

festivalului, de o ținută grafică impecabilă – au fost completate de solidul studiu 

monografic, ”În pas de teatru pe Bulevard. O istorie a Teatrului Nottara”, scris 

de Claudia și Daria Dimiu, apărut la Editura Alpha MDN Buzău. Din aceasta 

aflăm că la cârma acestui teatru – al cărui constructor a fost Liviu Ștefan Ciulley, 

tatăl regizorului Liviu Ciulei – s-au aflat nume mari ale teatrului și culturii 

române: Ion Șahighian, George Vraca, Horia Lovinescu. Scena de la ”Nottara” 

i-a ”găzduit” pe George Vraca, Olga Tudorache, George Constantin, 
Constantin Rauțki, Liliana Tomescu, Gilda Marinescu, Anda Caropol, Emil 
Hossu, Ștefan Iordache, Alexandru Repan, Nineta Gusti, Ion Dichiseanu, 
Ștefan Radof, Horațiu Mălăele și mulți alții. 

În scurtul răstimp în care am avut prilejul să mă aflu printre 

oaspeții fest(in)-ului, am putut vedea câteva spectacole. De la Teatrul 
Tineretului din Piatra Neamț a fost invitat ”Visătorul” după Ian Mc Evan, un 

spectacol-concert de Ada Milea. În această jucărie de făcut muzică, povestea 

pusă pe note este, de fapt, o situație dramatică a unui copil dificil, mai altfel decât 

ceilalți, pe care toată lumea îl consideră un visător. El se dovedește, însă, un foarte 

atent observator nu doar al naturii umane; micile animale aflate în preajma lui se 

bucură, de asemenea, de o atenție și dragoste necondiționată. În spectacol totul se 

transformă în instrument muzical; prind viață chiar și ustensilele din bucătăria 

mamei: o oală se metamorfozează într-o excelentă tobă, un tel poate scoate 

incredibile sunete și ritmuri, spiritul ludic al cantautoarei izbutește să mobilizeze 

exemplar echipele de actori, prin toate teatrele prin care trece. Aici ei se lasă prinși 

în joaca de-a copilăria. Rezultatul este un spectacol antrenant gustat cu bucurie de 

toate categoriile de public. 
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Fotografii din spectacolul ”Carmen”, Teatrul ”Tony Bulandra” din Târgoviște 

 

Teatrul ”Tony Bulandra” din Târgoviște a fost invitat 

cu ”Carmen” după Prosper Mérimée în regia și adaptarea armeanului Suren 
Shahverdyan. În scenariul – având ca filon central istoria temperamentalei eroine 

a lui Mérimée – se inserează povestea încercării unui regizor de a o pune în scenă, 

prilej pentru actrițele și actorii teatrului să intre în vârtejul unei audiții în care să-

și etaleze talentele de dansatori/dansatoare. Totul se petrece pe arii din opera lui 

Bizet, dar și fragmente din muzica tulburătoare a lui Luz Casal. Sunt parodiate 

rivalități, invidii, șicane, competiția cruntă, prin care trece orice colectivitate 

teatrală. Secvență cu secvență, regizorul-personaj conduce actorii  prin meandrele 

poveștii, într-un spectacol, de mare impact vizual, care se încheie cu o scenă de 

un puternic senzualism cu apa șiroind pe trupurile încinse ale celor doi 

protagoniști, Carmen și Don José. 

Teatrul gazdă, pe lângă alte numeroase producții, a prezentat ”Praf de 
stele” de Norm Foster, în regia lui Lucian Sabados și ”Despre olteni, cu 
dragoste” după ”La lilieci” de Marin Sorescu, pe un scenariu și în regia 

lui Constantin Fugașin. 

Piesa canadianului Norm Foster, ”Praf de stele”, este o comedie agreabilă 

în care asistăm la trei povești de viață ”topite în una singură” – cum declară 

regizorul spectacolului –, ele urmând să intre în țesătura viitorului roman pe care 

protagonistul, John Cummings se pregătește mereu să-l scrie. În apartamentul 

vecin se mută, pe rând, o prostituată, o aspirantă la gloria muzicală și o femeie 

care tocmai și-a părăsit soțul. Cummings le ascultă cu interes poveștile/istoriile 

de viață, devenind un fel de confesor și sfătuitor al celor trei femei. Le ajută să-și 
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regăsească încrederea, așa încât personajele reușesc să depășească criza 

comunicării și să se confrunte cu ceea ce viața le rezervă în viitor. 

 
”Despre olteni, cu dragoste” a pornit de la transformarea în text de 

spectacol a versurilor soresciene din ”La lilieci”, fiind o veritabilă frescă a vieții 

dintr-un sat de olteni, bine orânduit, cu relații interumane așezate pe principii 

solide, moștenite din generație în generație, cu un grai românesc pur și rostit într-

un ritm năucitor, dar și cu bârfe și invidii. Spectatorii vibrează într-un mod aparte 

la acest spectacol, fiind evidentă plăcerea cu care retrăiesc momente ale unei 

copilării petrecute în curățenia unei lumi din ce în ce mai îndepărtate. 

Actorii celor două producții reușesc să redea cu măiestrie noianul de trăiri 

sufletești ale personajelor, fie ele dintr-un ”bloc oarecare, de pe o stradă 

oarecare, dintr-un oraș oarecare”, fie din Bulzeștiul lui Marin Sorescu. 

O mențiune specială cred că merită Ada Navrot. Actriță cu un potențial 

uriaș – de neuitat în impecabila prestație din ”Noul locatar” al lui Eugène 
Ionesco, în regia lui Tompa Gábor – reușește să treacă cu nonșalanța și firescul 

unui dansator de mare virtuozitate, de la femeia dezamăgită de mariajul nereușit 

din ”Praf de stele”, la olteanca aprigă și iute la mânie. 

Festinul teatral de pe Bulevardul Magheru s-a petrecut într-o atmosferă 

destinsă, prietenoasă și în același timp atentă ”la tot și la toate”, creând un cadru 

plin de încântare, binevenit în această existență tumultuoasă și înțesată de tensiuni 

de toate felurile. 

 
de: Eugenia Șarvari 
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279.  Ziarul de Argeș 

din data de 26 Noiembrie 2018 

http://ziaruldearges.ro/la-festin-pe-bulevard-ginta-latina-
chisinauana-i-a-adus-un-omagiu-vorbit-cantat-si-dansat-
humulesteanului-nica-al-lui-stefan-a-petrei/ 
 

 
 
 

La „Festin pe Bulevard”, „Ginta Latină” chişinăuană i-a adus 
un… Omagiu vorbit, cântat şi dansat humuleşteanului Nică al lui 

Ştefan a Petrei 
 

Ceea ce n-au prea reuşit în ultimii ani oamenii noştri politici (nici măcar cu ocazia 

centenarului Marii Uniri!), să-i aducă la un loc pe românii din toate zonele, cel 

puţin în ceea ce priveşte lumea teatrală a reuşit Teatrul Nottara prin acest festival 

anual al „teatrului de pe bulevard”. La programul „Festin-ului pe bulevard” au 

colaborat (în acest an parcă mai mult decât în precedenţii) teatre şi actori din 

vestul până în estul şi din nordul până în sudul spaţiului românesc. O mică unire 

culturală care se cere a fi remarcată şi lăudată. Şi, pentru că în momente de 

cumpănă pentru „Nottara” (interzis de „bulina roşie” să joace la sediu), teatrele 
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din Chişinău au sărit în ajutorul teatrului bucureştean invitându-l să ofere 

spectacole publicului din Republica Moldova, contactele, turneele şi vizitele 

reciproce s-au înmulţit. Unul dintre spectacolele de mare succes ale ediţiei 2018 

a fost „Veselul humuleştean”, bazat pe textul nemuritoarelor „Amintiri din 
copilărie”, un tribut adus memoriei lui Ion Creangă. 

 

După ce că m-am distrat copios (ca şi restul publicului) retrăind pătărania lui 

Nică al lui Ştefan a Petrei din spectacolul lui Tudor Ţărnă, curiozitatea m-a 

împins să revizitez textul lui Creangă, să văd cât a folosit din „Amintiri…” 

regizorul chişinăuan. Am constatat că a ales cum nu se putea mai bine, episoade 

edificatoare despre viaţa lui Nică (dar şi a satului moldovean la mijlocul secolului 

al XIX-lea) şi mai ales secvenţe hazlii care s-au pretat la trecerea în rime, în 

muzică şi dans. 

Am mai constatat că anumite evenimente relatate de Creangă se puteau 

„implementa” în istorie (1852 – „sfinţirea paraclisului spitalului din Târgu-

Neamţ”, „în vremea holerei”, „pe când era oaste nemţească în Folticeni”, „în 

timpul zaverei” – 1821 sau că bunicii săi fugiseră din Transilvania cu vreo 60 de 

ani în urmă „din cauza papistăşiei”, drumurile se reparau prin muncă voluntară şi 

entuziasm colectiv când era iminentă vizita domnească, bădiţa Vasile, dascălul 

bisericii şi învăţător improvizat, este „recrutat” pentru oastea moldavă 

prin prinderea cu arcanul), aducând astfel un plus de veridicitate faptelor 

care doar par poveşti şi snoave… Şi, după cum le-nşiră Tudor Ţarină, „toate 

poveştile sunt din acelaşi şirag/ că toate-ncep cu-o babă şi-un moşneag”. 
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Într-un decor constituit din volume de Ion Creangă pregătite poate pentru lecturile 

vreunui uriaş şi o lampă cu gaz de dimensiuni XXXL se întâmplă mai toate 

evenimentele de la Humuleşti, de la Broşteni şi (mai ales) de la Fălticeni, localităţi 

în care Nică a fost silit de dorinţa mamei sale Smaranda să înveţe pentru a deveni 

popă. 

 

Şi dacă Nică avea „aplicăţiune”, învăţătura îi dădea mari bătăi de cap colegului 

Trăsnea care, „înaintat în vârstă… şi tâmp în felul său”, nu putea învăţa „nici slova 

asta nouă care-a ieşit” (se trecuse la alfabetul latin!), d-apăi Gramatica care pe-

atunci se-nvăţa folosind catehismul. Un catehism pe principiul moldovinesc, „Eu 
îţi dau întrebarea, tu-mi dai răspunsul”, care ar fi trebuit să facă Gramatica uşor 

de asimilat… Dar se dovedeşte că – mai pe scurt – Gramatica este ceva foarte 

dificil (spre imposibil) de priceput de capul cel greu al colegului Trăsnea care, 

bietul de el, se străduia să obţină un „afiştat” (atestat) de popă. Pe-atunci se pare 

că era un statut de invidiat; deja se trezise şi la ţară dorinţa de a prinde ascensorul 
social(sintagmă la modă azi) că, vorba lui Trăsnea, „decât ţăran, mai bine să 

mori”. 

Dacă la râvna elevilor mai adăugăm şi calitatea profesorului, „care şi el se mira 

cum a ajuns profesor şi zicea luaţi de aici până aici, cum mi se pare că în unele 

locuri se mai face şi azi”, tabloul pictat de Nică al lui Ştefan (devenit Ştefănescu) 

este complet şi edificator, numa’ bun de sursă de umor (ca să nu mai pomenesc 

asemănarea cu realitatea şcolară contemporană)… 
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Ei, şi dacă la toate astea Nică se mai şi „juca în tihnă o zi întreagă cu fata popii 
din Folticeni” şi dacă mai trăgea câte un joc pe fluierul lui moş Bodrângă 

(responsabil cu enterteinmentul), viaţa chiar devenea plăcută. 

Ici-colo, dar mai rar, se mai constată câte un puseu de simţ al datoriei… de 

exemplu, la popa Buliga care (chiar după nişte pahare de vin) are tăria să 

părăsească o reuniune veselă de dascăli: „Trebuie să mă duc mort-copt, căci acesta 

ni-i plugul”. 

Cât priveşte gradul de stimă pentru „meseria” pentru care se pregătea (aşa, în 
doru’ lelii), e bine redat de trebuinţele unui popă: „Un popă adevărat are nevoie 

de picioare de cal, gură de lup, obraz de scoarţă şi pântece de iapă”… 

Sau de motivele de ceartă ale popilor din Humuleşti pe sfinţii de hram: „Aşa 

boaite făţarnice? Ne-aţi luat cu şmecherie pe marele mucenic Dimitrie izvoditorul 

de mir şi ne-aţi dat în locul lui pe Lazăr, un jidan trenţuros, care tot moare şi tot 

învie, şi iar moare şi învie… păi aista-i hram?”. Pe sfinţii de hram, dar mai mult 

pe moşia aferentă… 

Suduielile soft de tipul „Hai du-te-n… naiba!” folosite la încăierările între băieţi 

(cred că în focul încăierării se aruncau şi altele mai hard, dar i-o fi stat 
ruşâne autorului „Poveştii poveştilor” să le menţioneze) sau o horă săltăreaţă, 

adevărată demonstraţie de dans sportiv moldovenesc foarte ritmat şi antrenant (cu 

inflexiuni de haka neozeelandeză, un fel de „Everybody haka-haka”), sunt 

momente de superhaz în acţiunea şi-aşa hazlie 

.  

Ghiduşi precum iezii caprei, poznaşi precum Dănilă Prepeleac şi inventivi precum 

nora cea mică şi isteaţă a soacrei-dictatoare (aceea cu un ochi la ceafă), Nică şi ai 
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săi colegi (din Humuleşti, Broşteni, dar şi aspiranţii la sutana preoţească din 

Fălticeni) nu ratează nicio şansă de a trage chiulul, de a mai face vreo şotie 

indiferent de preţul de plătit, o cavalcadă pe „calul bălan” sau o abandonare 

intempestivă (şi obligată!) a şcolii (pe-atunci nu se ştia de exmatriculări). 
Cascada de întâmplări hazlii ridică nivelul spectacolului la cota de aşteptare a 

publicului venit să se amuze pe seama lui Nică cel năzdrăvan, a evenimentelor 

hazlii care se succed în paşi de dans „pe repede înainte”, vreo oră şi jumătate. 

Humuleşteni, fălticeneni, chişinăuani. Cu toţii de Gintă Latină 

Spectacolul dedicat veselului humuleştean este o realizare de echipă. Şi încă mai 

mult, de echipă bine sudată şi bine antrenată, care se şi înhamă cu multă plăcere 

la realizarea acestui spectacol. Să-i numim pe protagonişti, sperând că n-o să 

omitem pe niciunul dintre cei vreo 20 de actori care umplu scena de dans, veselie 

şi replici amuzante. Aceştia sunt: Vica Țurcanu, Tatiana Manoil, Larisa 
Dascăl, Victoria Botnaru (Zânele), Dorin Gribincea (Nică Ştefănescu în 

vremea fălticenilor), Tatiana Guzun, Ana Maria Cibotaru, Vlada 
Bancu, Vitalie Jacotă, Olimpie Goncear (colegii lui Nică de la şcoala din 

Humuleşti, concurenţi la prins muşte cu ceaslovul), Ecaterina Bozian (zgâtia de 

Smărăndița, fata popii Ioan, întemeietorul şcolii din Humuleşti), Sergiu 
Chiriac (Moș Fotea, cojocarul din Humuleşti), Ion Munteanu (Pavel 

diaconul), Sandu Dicusar (Gâtlan sergentul), Valentin Munteanu (Soldatul, 

Ion Creangă matur), Anatol Burlacu (Davidică preotul), Iaroslav 
Dică (Oșlobanu, varianta hazlie a unui Hercule moldav), Nicu 
Țărnă(Eminescu), Lora Dolghi (Smaranda, mama lui Nică), Olimpie 
Goncear(Mogorogea), Vitalie Jacotă (Trăsnea), Ion Guzu (Mirăuță), Ion 
Nicov (Moș Bodrângă, responsabilul cu trebile gospodăreşti, dar mai ale 

cu enterteinmentul), Tudor Țărnă (catihetul). 
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*** 

Scriam nu de mult că m-am cam săturat să văd pe afişe spectacole după 

Molière, după Shakespeare, după Eschil; mai toate spectacolele sunt după, după, 
dupăcineva şi mai niciunul de cineva… Ei bine, spectacolul „Veselul 
Humuleştean” este un Ion Creangă autentic ce păstrează personaje şi situaţii, dar 

le pune pe versurile regizorului Tudor Ţărnă şi pe muzica ce te îndeamnă să sari 

din fotoliu (premiată de UNITEM!) semnată de Liviu Ştirbu. Cam aşa a fost 

omagiul adus de teatrul chişinăuan „Ginta Latină” lui Nică al lui Ştefan a Petrei 

(la Fălticeni devenit Ştefănescu), dar cunoscut ca marele povestitor clasic Ion 
Creangă. Un omagiu spumos, antrenant, vorbit, cântat şi dansat adus 

de Teatrul „Ginta Latină”. 

Victoria Bucun este un coregraf inspirat şi harnic, tot ce a ieşit din indicaţiile sale 

a avut ritm, explozie sau senzaţie de forţă reţinută (de la caz la caz, de la moment 

la moment), sincronismul este o constantă în spectacolele sale, scoase parcă pe 

bandă rulantă. Şi, în ciuda producţiei de serie, fiecare piesă a seriei are 

personalitate, amprentă proprie şi serveşte (poate chiar îmbunătăţeşte) proiectul 

regizoral. Iar scenografia lui Adrian Suruceanu, simplă şi eficientă, uşor de 

adaptat la momentele piesei, nu omite nicio piesă importantă din decor, nici măcar 

„calul bălan” pe care-l inaugurează Smărăndiţa popii… 

 

„Creangă e un cleric fără prejudecăţi religioase, un pedagog empiric extraordinar, 

un epicurean în viaţa de toate zilele repudiind neliniştile metafizice, femeia care 

nu-l respectă, un polifag homeric, nedispreţuind băutura, un ironist cu comportări 

nastratineşti, jovial, având mereu o parimie pe limbă, un anecdotist slobod la gură, 

plăcându-i totdeauna a înveseli adunările, a răsturna sacul cu minciuni fără 

reticenţe, având totuşi o foarte înaltă consideraţie pentru artă”, susţinea – cu temei 

–  George Călinescu. Această personalitate multilaterală, Ion Creangă, „merita 

un spectacol”, declara regizorul Tudor Ţărnă la sfârşitul spectacolului de la 
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„Nottara”. Şi acest spectacol şi-a găsit seva în pătărania lui Nică al lui Ştefan a 
Petrei… 

De remarcat dăruirea cu care s-a jucat, pe scenă se vede o participare continuă, 

permanentă a fiecărui actor, nimeni nu ia o pauză până peste 5 replici, emoţia şi 

hazul sunt servite clipă de clipă, alert, seducător. „Ceva o izbuti priceperea noastră 

omenească să facă din opera lui Creangă”, spunea Tudor Ţărnă, şi s-a dovedit 

că – DA! – priceperea omenească (moldovenească!) a fost la înălţime. 

 

„Doamne, frumos era pe-atunci!”, spunea Ion Creangă amintindu-şi de vremile 

de aur ale copilăriei şi adolescenţei… „Doamne, frumos a mai fost!”, spun şi eu 

gândindu-mă la spectacolul-omagiu dedicat (în 2017) de teatrul chişinăuan 

„Ginta Latină” lui Nică al lui Ştefan a Petrei, trecut prin Ştefănescu şi 

ajuns Ion Creangă, cu ocazia a 180 de ani de la naştere. Cât despre un al doilea 

omagiu adus la Festinul Teatrului de pe Bulevard de către „Ginta Latină” 

chişinăuană… în curând! 

 

 
de: Cristian Sabău 


