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1. Realitatea.Net 
din data de 27 noiembrie 2013, ora 17.25 

http://www.realitatea.net/mai-bine-de-o-treime-dintre-bucuresteni-merg-la-

teatru-cel-putin-o-data-pe-an_1326652.html 
 

 

"Publicul bucureştean de teatru" este primul studiu de acest gen realizat după 1989, 

rezultatele acestuia fiind anunţate miercuri, în conferinţa de presă care a avut loc în sala 

"George Constantin" a Teatrului Nottara. 

La conferinţă au participat criticul de teatru Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, 

şi sociologul Alin Teodorescu, directorul Institutului de Marketing şi Sondaje IMAS. De 

asemenea, la conferinţă au fost prezenţi reprezentanţii departamentului Secretariat literar 

din teatrele bucureştene. 

"Am făcut acest studiu la sfârşitul lui 2012, cu prelungire în 2013, dintr-o necesitate. Prima 

necesitate era aceea că, în fiecare raport de activitate, conform noii legi, trebuie să 

menţionăm studiile pe public şi mi se pare firesc să avem asemenea studii de opinie, pentru 

că noi facem spectacole, obiectul muncii noastre sunt spectacolele, dar spectacolele nu 

http://www.realitatea.net/mai-bine-de-o-treime-dintre-bucuresteni-merg-la-teatru-cel-putin-o-data-pe-an_1326652.html
http://www.realitatea.net/mai-bine-de-o-treime-dintre-bucuresteni-merg-la-teatru-cel-putin-o-data-pe-an_1326652.html
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sunt făcute pentru noi, ci sunt făcute pentru public. De asemenea, am recurs la acest sondaj 

şi pentru că, din '90 încoace, referitor la Teatrul Nottara, o parte mare a breslei consideră, 

şi scrie, şi spune că suntem un teatru de bulevard. Multă vreme, actorii s-au simţit cumva 

ofensaţi, spunând că, dacă suntem pe bulevard, nu înseamnă că suntem de bulevard", a 

spus Marinela Ţepuş, directorul Teatrul Nottara. 

"Eu consider că oamenii de teatru, vreme de vreo 23 de ani, au pus în mintea publicului 

ceea ce credeau ei că e bine, neîntrebându-i niciodată dacă astea sunt şi aşteptările lor", a 

completat Marinela Ţepuş. 

Proiectul de cercetare realizat pentru Teatrul Nottara a inclus mai multe studii, printre care 

obiceiurile şi preferinţele publicului bucureştean de teatru şi obiceiuri şi preferinţe ale 

spectatorilor Teatrului Nottara. 

Obiectivele studiului despre obiceiurile şi preferinţele publicului bucureştean de teatru au 

fost măsurarea notorietăţii teatrelor din Bucureşti, determinarea incidenţei 

comportamentului de spectator de teatru, determinarea segmentării spectatorilor de teatru 

(frecvenţi, ocazionali, accidentali), identificarea caracteristicilor demografice şi socio-

economice ale fiecărui segment în parte, identificarea motivaţiei frecventării teatrelor, 

identificarea aşteptărilor/ cerinţelor spectatorilor referitoare la spectacole şi determinarea 

preferinţelor publicului bucureştean cu privire la teatru, genurile teatrale, actori şi regizori. 

Pentru realizarea studiului au fost completate 800 de chestionare prin metoda CATI 

(interviuri prin telefon asistate de calculator), în perioada 11 - 19 decembrie 2012. 

Populaţia ţintă a fost formată din persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, rezidente în 

Bucureşti. Toţi respondenţii au fost selectaţi în mod aleatoriu dintr-o listă exhaustivă de 

numere de telefon generată aleatoriu de calculator (atât utilizatori de telefonie mobilă, cât 

şi utilizatorii de telefonie fixă), din cele şase sectoare ale Bucureştiului. 

Aşadar, în ceea ce priveşte notorietatea, atât la cea spontană - când respondenţii au fost 

rugaţi să menţioneze ce teatre din Bucureşti cunosc, indiferent dacă le-au frecventat 

vreodată sau nu -, cât şi cea asistată - când respondenţilor li s-a dat o liste cu teatrele din 

Bucureşti şi au fost rugaţi să spună de care dintre ele au auzit -, pe primul loc s-a situat 

Teatrul Naţional "I. L. Caragiale", urmat de Teatrul Nottara şi Teatrul Bulandra. 

În funcţie de ritmicitatea cu care au fost frecventate de spectatori în ultimul an, teatrele 

bucureştene au fost grupate astfel: Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" (40%), Teatrul 

Nottara, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie (22% - 24%) şi Teatrul Constantin 

Tănase, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Masca, Teatrul Ion Creangă, 

Teatrul Mic (10% - 18%). 

Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate (36%) au declarat că au mers la 

teatru în ultimul an. Asta ar însemna aproximativ 585.500 de bucureşteni în vârstă de 18 
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ani şi peste (este vorba de persoane, numărul de spectatori este mai mare, întrucât unele 

persoane au mers de mai multe ori la teatru). 

De asemenea, în funcţie de frecvenţa cu care merg la teatru, spectatorii pot fi grupaţi în trei 

categorii: spectatori frecvenţi (au mers la teatru cel puţin o dată în ultima lună) - 

15,2%; spectatori ocazionali (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimele trei luni) - 

33,9%; spectatori rari (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an) - 49,5%. 

Concluzia ar fi că un număr destul de mare de bucureşteni merg la teatru (comparabil cu 

situaţia din alte capitale europene), dar jumătate dintre ei merg foarte rar, iar o treime, doar 

ocazional. 

Motivul principal pentru care bucureştenii au declarat că nu merg la teatru a fost lipsa 

timpului (67,1%), iar 20,8% dintre respondenţi au declarat că nu merg la teatru pentru că 

biletele sunt prea scumpe. 

De asemenea, 48% dintre respondenţi au spus că merg la teatru în weekend, în timp ce 

31% au spus că merg în zilele lucrătoare. Potrivit lui Alin Teodorescu, directorul 

Institutului de Marketing şi Sondaje IMAS, vizionarea spectacolelor de teatru nu este 

percepută ca o activitate de petrecere a timpului liber, ci ca o activitate culturală. 

De asemenea, acesta a precizat că, în urma sondajului efectuat, s-a constatat că mare parte 

dintre cei care merg la teatru sunt tineri. 

Dominantele profilului spectatorilor de teatru sunt următoarele: public tânăr şi matur, uşor 

masculinizat, studii superioare, venituri de peste 1.500 lei, statut social ridicat, 

consumatori de internet. 

Majoritatea covârşitoare a consumatorilor de teatru nu agreează specializarea teatrelor pe 

anumite genuri. Aceştia preferă să meargă la teatre cu repertoriu variat, unde se joacă piese 

de genuri diferite. În ceea ce priveşte genurile de teatru, peste două treimi dintre spectatori 

preferă comedia. Oferta actuală a teatrelor bucureştene răspunde în general cerinţelor 

publicului, doar o proporţie foarte mică de spectatori simt nevoia unor genuri alternative 

de teatru (experimental, muzical, cabaret etc.). 

Potrivit studiului realizat de IMAS, cel mai important criteriu pentru public atunci când 

alege să meargă la un spectacol de teatru il reprezintă actorii: 87% dintre spectatori 

consideră că distribuţia piesei este importantă şi foarte importantă. Urmează autorul piesei 

(61%) şi recomandările unor prieteni, cunoscuţi (54%). O importanţă neaşteptat de mică în 

alegerea unui spectacol este acordată de spectatori regizorilor (49%) şi teatrului unde se 

joacă piesa respectivă (43%). 

A doua parte a conferinţei a prezentat alte detalii din studiu despre Teatrul Nottara 

referitoare la ultimul spectacol de teatru vizionat, spectacole preferate, profilul 
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spectatorilor care merg la Nottara. Pentru realizarea acestui studiu s-au completat 531 de 

chestionare prin metoda CAPI (faţă în faţă cu respondentul, în incinta Teatrului Nottara), 

în perioada decembrie 2012 - ianuarie 2013. Populaţia-ţintă a fost alcătuită din persoanele 

cu vârsta de 18 ani şi peste, rezidente în Bucureşti, care vizionează spectacole la Teatrul 

Nottara. Interviurile cu spectatorii Teatrului Nottara s-au realizat prin interceptarea 

acestora, fie la casa de bilete, fie înainte sau după spectacol. 

O proporţie foarte mare dintre spectatorii intervievaţi cu ocazia vizionării unui spectacol la 

Nottara (83%) au mers la acest teatru cel puţin o dată în ultimul an. În ceea ce priveşte 

frecvenţa vizionării spectacolelor, Teatrul Nottara are o pondere ceva mai mare la 

categoria de spectatori rari (54,3% dintre spectatori au venit la acest teatru doar de 1-2 ori 

în ultimul an). 

La întrebarea la ce alte teatre au mers în ultimele 12 luni pentru a viziona un spectacol, 

63,4% dintre cei intervievaţi au răspuns Teatrul Naţional "I. L. Caragiale", 33.,2% au spus 

Teatrul de Comedie, iar 29,8% au declarat că au mers la Teatrul Bulandra. 

Potrivit rezultalelor studiului, Teatrul Nottara nu are o imagine clar conturată în percepţia 

publicului. Cu mici diferenţe, imaginea sa este disipată pe trei profiluri diferite: teatru de 

artă, teatru de comedie şi teatru de bulevard. Principalele atribute prin care teatrul este 

individualizat, în comparaţie cu alte teatre sunt: repertoriul variat, amplasarea în oraş, 

atmosfera caldă, intimă şi trupa de actori (inclusiv cei tineri). 

Comparativ cu profilul spectatorilor de teatru în general, ponderea femeilor şi a 

persoanelor în vârstă este mai mare la spectatorii care merg la Teatrul Nottara. 

Dominantele profilului spectatorilor care merg la Nottara sunt următoarele: mai 

multe femei, o medie de vârstă puţin mai mare decât cea a publicului general de 

teatru, studii superioare, venituri peste 1.500 lei, statut social ridicat, consumatori de 

internet. 
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2.Jurnalul.ro 
din data de 28 noiembrie 2013, ora 18.18 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/publicul-de-teatru-diagnosticat-de-imas-

656346.html 
 

 
 

Alin Teodorescu: S-a măsurat notorietatea teatrelor şi nu valoarea spectacolelor 

Aproape 600 de mii de bucureşteni, persoane fizice, de peste 18 ani, au mers cel puţin o 

dată, în 2012, la un spectacol de teatru. Aceştea se împart în trei grupe: spectatorii 

frecvenţi (cei care au mers cel puţin o dată în ultima lună) reprezintă peste 15%; aproape 

40% sunt spectatori ocazionali (au mers cel puţin o dată în trei luni); aproximativ 50% - 

sunt spectatori numiţi accidentali (au mers la teatru de cel puţin o dată în ultimul an). 

Acest clasament este “identic” cu cel din capitale europene, precum Viena, Paris, Madrid, 

Berlin, Bruxelles, spunea directorul Institutului de Marketing şi Sondaje (IMAS), Alin 

Teodorescu, într-o conferinţă de presă organizată la “Nottara” şi prilejuită de prezentarea 

rezultatelor unei cercetări care a inclus două studii cantitative: “Obiceiuri şi preferinţe ale 

publicului bucureştean de teatru” şi “Obiceiuri şi preferinţe ale spectatorilor Teatrului 

Nottara”. 

 

Cunoscutul sociolog a tras concluzii interesante pentru instituţiile de spectacol din 

Capitală, remarcând faptul că scopul a fost de a măsura notorietatea teatrelor şi nu valoarea 

spectacolelor din repertoriul acestora. De notat că în studiul privind publicul teatrelelor 

bucureştene, metodologia folosită a constat în 800 de chestionare completate prin metoda 

CATI (interviuri prin telefon, asistate de calculator), metodă mai puţin costisitoare decât 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/publicul-de-teatru-diagnosticat-de-imas-656346.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/publicul-de-teatru-diagnosticat-de-imas-656346.html
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cea pe bază de interviuri faţă în faţă (folosită pentru evaluarea Teatrului Nottara). Desigur, 

studiul e plin de cifre, grafice, clasamente. 

 

Una dintre concluziile lui Alin Teodorescu merită să fie evidenţiată cu precădere: mersul la 

teatru nu este perceput ca o activitate de petrecere a timpului liber, ci ca o activitate ce ţine 

de cultură. Sondajul a reliefat şi faptul că tinerii sunt interesaţi tot mai mult de teatru şi asta 

în era internetului, când această reţea informatică are o ofensivă greu de imaginat. 

“Penetrarea consumului de teatru în rândul generaţiilor mai tinere este mai mare. Cine 

spune că tinerii refuză actul de cultură greşeşte”, a precizat sociologul, care susţine 

totodată că aceştia sunt interesaţi de o împlinire culturală. Rezultatele proiectului de 

cercetare, realizat la cererea Teatrului Nottara (care a avut motivele sale să se facă o 

analiză), l-au determinat pe Alin Teodorescu să spună că în ceea ce priveşte consumul de 

teatru foarte puţine societăţi din Europa ne depăşesc. “Nimic anormal nu am găsit în acest 

domeniu”, a specificat şeful IMAS, adăugând că publicul bucureştean este unul educat, cu 

un consum de teatru la nivel european. 

 Popularitatea teatrelor este determinată fără îndoială de marketing, de reclamă. Desigur, 

într-o cercetare, trebuie făcută diferenţierea dintre orientarea către public, către popular şi 

orientarea către profesionişti (de nişă). Dacă s-ar face o analiză la care să participe 

profesioniştii de teatru, orice clasament ar arăta altfel, mai ales la categoriile Actorii 

preferaţi, Actriţele preferate, Regizorii preferaţi (de altfel să ne amintim de “Zece pentru 

România”).  Cu ochiul cercetătorului de piaţă, Alin Teodorescu crede că opiniile criticului 

de teatru ar fi altele decât cele ale persoanelor participante la sondaj. Şi directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, este sigură că opiniile criticii de specialitate într-un 

studiu ar fi diferite, căci, revin, rezultatele obţinute de la intervievarea publicului este 

imaginea popularităţii şi nu imaginea valorii.  

Directorul IMAS şi-a exprimat bucuria şi onoarea de a lucra cu Teatrul Nottara, căci 

ultimul studiu de consum al unei instituţii culturale din România a fost făcut, după cum a 

precizat, în 1973. 
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3. Mediafax.ro 
din data de 27 noiembrie 2013, ora 17.01 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/sondaj-aproximativ-36-dintre-

bucuresteni-merg-la-teatru-cel-putin-o-data-pe-an-11725756 
 

 
 

Aproximativ 36% dintre bucureşteni (585.500) merg la un spectacol de teatru cel 

puţin o dată pe an, mare parte dintre aceştia fiind tineri, potrivit unui proiect de 

cercetare realizat de Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS, la cererea Teatrului 

Nottara din Capitală. 

"Publicul bucureştean de teatru" este primul studiu de acest gen realizat după 1989, 

rezultatele acestuia fiind anunţate miercuri, în conferinţa de presă care a avut loc în sala 

"George Constantin" a Teatrului Nottara. 

La conferinţă au participat criticul de teatru Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, 

şi sociologul Alin Teodorescu, directorul Institutului de Marketing şi Sondaje IMAS. De 

asemenea, la conferinţă au fost prezenţi reprezentanţii departamentului Secretariat literar 

din teatrele bucureştene. 

"Am făcut acest studiu la sfârşitul lui 2012, cu prelungire în 2013, dintr-o necesitate. Prima 

necesitate era aceea că, în fiecare raport de activitate, conform noii legi, trebuie să 

menţionăm studiile pe public şi mi se pare firesc să avem asemenea studii de opinie, pentru 

că noi facem spectacole, obiectul muncii noastre sunt spectacolele, dar spectacolele nu 

sunt făcute pentru noi, ci sunt făcute pentru public. De asemenea, am recurs la acest sondaj 

şi pentru că, din '90 încoace, referitor la Teatrul Nottara, o parte mare a breslei consideră, 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/sondaj-aproximativ-36-dintre-bucuresteni-merg-la-teatru-cel-putin-o-data-pe-an-11725756
http://www.mediafax.ro/cultura-media/sondaj-aproximativ-36-dintre-bucuresteni-merg-la-teatru-cel-putin-o-data-pe-an-11725756
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şi scrie, şi spune că suntem un teatru de bulevard. Multă vreme, actorii s-au simţit cumva 

ofensaţi, spunând că, dacă suntem pe bulevard, nu înseamnă că suntem de bulevard", a 

spus Marinela Ţepuş, directorul Teatrul Nottara. 

"Eu consider că oamenii de teatru, vreme de vreo 23 de ani, au pus în mintea 

publicului ceea ce credeau ei că e bine, neîntrebându-i niciodată dacă astea sunt şi 

aşteptările lor", a completat Marinela Ţepuş. 

Proiectul de cercetare realizat pentru Teatrul Nottara a inclus mai multe studii, printre care 

obiceiurile şi preferinţele publicului bucureştean de teatru şi obiceiuri şi preferinţe ale 

spectatorilor Teatrului Nottara. 

Obiectivele studiului despre obiceiurile şi preferinţele publicului bucureştean de teatru au 

fost măsurarea notorietăţii teatrelor din Bucureşti, determinarea incidenţei 

comportamentului de spectator de teatru, determinarea segmentării spectatorilor de teatru 

(frecvenţi, ocazionali, accidentali), identificarea caracteristicilor demografice şi socio-

economice ale fiecărui segment în parte, identificarea motivaţiei frecventării teatrelor, 

identificarea aşteptărilor/ cerinţelor spectatorilor referitoare la spectacole şi determinarea 

preferinţelor publicului bucureştean cu privire la teatru, genurile teatrale, actori şi regizori. 

Pentru realizarea studiului au fost completate 800 de chestionare prin metoda CATI 

(interviuri prin telefon asistate de calculator), în perioada 11 - 19 decembrie 2012. 

Populaţia ţintă a fost formată din persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, rezidente în 

Bucureşti. Toţi respondenţii au fost selectaţi în mod aleatoriu dintr-o listă exhaustivă de 

numere de telefon generată aleatoriu de calculator (atât utilizatori de telefonie mobilă, cât 

şi utilizatorii de telefonie fixă), din cele şase sectoare ale Bucureştiului. 

Aşadar, în ceea ce priveşte notorietatea, atât la cea spontană - când respondenţii au fost 

rugaţi să menţioneze ce teatre din Bucureşti cunosc, indiferent dacă le-au frecventat 

vreodată sau nu -, cât şi cea asistată - când respondenţilor li s-a dat o liste cu teatrele din 

Bucureşti şi au fost rugaţi să spună de care dintre ele au auzit -, pe primul loc s-a situat 

Teatrul Naţional "I. L. Caragiale", urmat de Teatrul Nottara şi Teatrul Bulandra. 

Înn funcţie de ritmicitatea cu care au fost frecventate de spectatori în ultimul an, teatrele 

bucureştene au fost grupate astfel: Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" (40%), Teatrul 

Nottara, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie (22% - 24%) şi Teatrul Constantin Tănase, 

Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Masca, Teatrul Ion Creangă, Teatrul Mic (10% - 

18%). 

Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate (36%) au declarat că au mers la 

teatru în ultimul an. Asta ar însemna aproximativ 585.500 de bucureşteni în vârstă de 18 

ani şi peste (este vorba de persoane, numărul de spectatori este mai mare, întrucât unele 

persoane au mers de mai multe ori la teatru). 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Constantin%20Tanase#search
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De asemenea, în funcţie de frecvenţa cu care merg la teatru, spectatorii pot fi grupaţi în trei 

categorii: spectatori frecvenţi (au mers la teatru cel puţin o dată în ultima lună) - 15,2%; 

spectatori ocazionali (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimele trei luni) - 33,9%; 

spectatori rari (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an) - 49,5%. Concluzia ar fi că 

un număr destul de mare de bucureşteni merg la teatru (comparabil cu situaţia din alte 

capitale europene), dar jumătate dintre ei merg foarte rar, iar o treime, doar ocazional. 

Motivul principal pentru care bucureştenii au declarat că nu merg la teatru a fost lipsa 

timpului (67,1%), iar 20,8% dintre respondenţi au declarat că nu merg la teatru pentru că 

biletele sunt prea scumpe. 

De asemenea, 48% dintre respondenţi au spus că merg la teatru în weekend, în timp ce 

31% au spus că merg în zilele lucrătoare. Potrivit lui Alin Teodorescu, directorul 

Institutului de Marketing şi Sondaje IMAS, vizionarea spectacolelor de teatru nu este 

percepută ca o activitate de petrecere a timpului liber, ci ca o activitate culturală. De 

asemenea, acesta a precizat că, în urma sondajului efectuat, s-a constatat că mare parte 

dintre cei care merg la teatru sunt tineri. 

Dominantele profilului spectatorilor de teatru sunt următoarele: public tânăr şi matur, uşor 

masculinizat, studii superioare, venituri de peste 1.500 lei, statut social ridicat, 

consumatori de internet. 

Majoritatea covârşitoare a consumatorilor de teatru nu agreează specializarea teatrelor pe 

anumite genuri. Aceştia preferă să meargă la teatre cu repertoriu variat, unde se joacă piese 

de genuri diferite. În ceea ce priveşte genurile de teatru, peste două treimi dintre spectatori 

preferă comedia. Oferta actuală a teatrelor bucureştene răspunde în general cerinţelor 

publicului, doar o proporţie foarte mică de spectatori simt nevoia unor genuri alternative 

de teatru (experimental, muzical, cabaret etc.). 

Potrivit studiului realizat de IMAS, cel mai important criteriu pentru public atunci când 

alege să meargă la un spectacol de teatru il reprezintă actorii: 87% dintre spectatori 

consideră că distribuţia piesei este importantă şi foarte importantă. Urmează autorul piesei 

(61%) şi recomandările unor prieteni, cunoscuţi (54%). O importanţă neaşteptat de mică în 

alegerea unui spectacol este acordată de spectatori regizorilor (49%) şi teatrului unde se 

joacă piesa respectivă (43%). 

A doua parte a conferinţei a prezentat alte detalii din studiu despre Teatrul Nottara 

referitoare la ultimul spectacol de teatru vizionat, spectacole preferate, profilul 

spectatorilor care merg la Nottara. Pentru realizarea acestui studiu s-au completat 531 de 

chestionare prin metoda CAPI (faţă în faţă cu respondentul, în incinta Teatrului Nottara), 

în perioada decembrie 2012 - ianuarie 2013. Populaţia-ţintă a fost alcătuită din persoanele 

cu vârsta de 18 ani şi peste, rezidente în Bucureşti, care vizionează spectacole la Teatrul 
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Nottara. Interviurile cu spectatorii Teatrului Nottara s-au realizat prin interceptarea 

acestora, fie la casa de bilete, fie înainte sau după spectacol. 

O proporţie foarte mare dintre spectatorii intervievaţi cu ocazia vizionării unui spectacol la 

Nottara (83%) au mers la acest teatru cel puţin o dată în ultimul an. În ceea ce priveşte 

frecvenţa vizionării spectacolelor, Teatrul Nottara are o pondere ceva mai mare la 

categoria de spectatori rari (54,3% dintre spectatori au venit la acest teatru doar de 1-2 ori 

în ultimul an). 

La întrebarea la ce alte teatre au mers în ultimele 12 luni pentru a viziona un spectacol, 

63,4% dintre cei intervievaţi au răspuns Teatrul Naţional "I. L. Caragiale", 33.,2% au spus 

Teatrul de Comedie, iar 29,8% au declarat că au mers la Teatrul Bulandra. 

Potrivit rezultalelor studiului, Teatrul Nottara nu are o imagine clar conturată în percepţia 

publicului. Cu mici diferenţe, imaginea sa este disipată pe trei profiluri diferite: teatru de 

artă, teatru de comedie şi teatru de bulevard. Principalele atribute prin care teatrul este 

individualizat, în comparaţie cu alte teatre sunt: repertoriul variat, amplasarea în oraş, 

atmosfera caldă, intimă şi trupa de actori (inclusiv cei tineri). 

Comparativ cu profilul spectatorilor de teatru în general, ponderea femeilor şi a 

persoanelor în vârstă este mai mare la spectatorii care merg la Teatrul Nottara. 

Dominantele profilului spectatorilor care merg la Nottara sunt următoarele: mai multe 

femei, o medie de vârstă puţin mai mare decât cea a publicului general de teatru, studii 

superioare, venituri peste 1.500 lei, statut social ridicat, consumatori de internet. 
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  4.Business 24 
din data de 27 noiembrie 2013, ora 16.42 

http://www.business24.ro/lifestyle/timpul-liber/sondaj-40-la-suta-din-

spectatorii-de-teatru-cumpara-biletele-online-1538496 
 

 
 

Sondaj: 40% din spectatorii de teatru cumpara biletele online 

Spectatorii de teatru in proportie de 40% isi cumpara biletele online, potrivit unui 

sondaj IMAS realizat la cererea Teatrului Nottara si dat publicitatii miercuri. 

 

Conform sondajului, primul de acest gen efectuat dupa 1989, prezentat de directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Tepus, si de directorul IMAS, Alin Teodorescu, consumul de 

media al spectatorilor de teatru nu difera foarte mult de restul populatiei, singura exceptie 

fiind oferita de proportia semnificativ mai mare de spectatori de teatru care acceseaza 

zilnic internetul. 

Marea majoritate a publicului care obisnuieste sa mearga la teatru prefera sa mearga la 

teatre unde repertoriul este variat - 87,3%, si numai 12,7% ar dori sa vada acelasi gen de 

piesa. 

In ceea ce priveste genurile de teatru, comedia este preferata de 68,6%, drama - 10,6%, 

tragicomedie - 9,5%, urmate de teatru-dans - 2,1%, pantomima - 1,1% si teatrul absurdului 

si tragedie - 0,7%. 6% dintre respondenti nu au stiut sau nu au vrut sa raspunda iar 0,7% au 

spus ca prefera alt gen decat cele enumerate. 

La intrebarea daca exista vreun gen de teatru care lipseste din peisajul bucurestean si si-ar 

dori sa fie prezent, 90,8% au raspuns negativ si doar 9,2 au dat un raspuns pozitiv. Printre 

http://www.business24.ro/lifestyle/timpul-liber/sondaj-40-la-suta-din-spectatorii-de-teatru-cumpara-biletele-online-1538496
http://www.business24.ro/lifestyle/timpul-liber/sondaj-40-la-suta-din-spectatorii-de-teatru-cumpara-biletele-online-1538496
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genurile de teatru care ar trebui sa existe pe piata bucuresteana respondentii au indicat 

teatrul experimental, interactiv, stand-up comedy, underground - 26,9%, opereta, 

spectacole coregrafice, musical - 15,4%, un gen mai vesel - 11,5%, spectacole de cabaret si 

teatru clasic - 7,7%, altceva (teatru, SF, spectacolele lui Tudor Gheorghe etc.) - 26,9% si 

3,8% nu au vrut sau nu au stiut ce sa raspunda. 

Printre criteriile importante pentru public in alegerea unui spectacol se numara actorii care 

joaca in spectacol (87%), autorul piesei (61%), recomandarile prietenilor (54%), regizorul 

spectacolului (49%), teatrul unde se joaca (43%), comentariile din mass-media (29%) si 

alte aspecte (18%). 

Comparativ cu structurile socio-demografice ale populatiei in varsta de 18 ani si peste din 

Bucuresti, dominantele spectatorilor de teatru sunt: tineri (18-29 ani - 27,9%, 30-44 ani - 

37,1%), cu studii superioare (71%), venituri peste 1.500 lei (29%), statut social ridicat 

(71,4%), consumatori de internet (zilnic sau aproape zilnic (82,3%). 

Studiul a fost realizat in perioada 11-19 decembrie 2012. Metodologia de sondare a constat 

in 800 de chestionare completate prin metoda CATI (interviuri prin telefon asistate de 

calculator), populatia-tinta fiind persoanele cu varsta de 18 ani si peste, rezidente in 

Bucuresti. Toti respondentii au fost selectionati in mod aleatoriu dintr-o lista exhaustiva de 

numere de telefon generate de calculator.  
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  5. Agerpres 
din data de 27 noiembrie 2013, ora 15.25 

http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/11/27/sondaj-imas-spectatorii-de-teatru-

isi-cumpara-in-proportie-de-40-biletele-online-15-25-17 
 

 

Spectatorii de teatru în proporție de 40% își cumpără biletele online, potrivit unui sondaj 

IMAS realizat la cererea Teatrului Nottara și dat publicității miercuri.  

Conform sondajului, primul de acest gen efectuat după 1989, prezentat de directoarea 

Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, și de directorul IMAS, Alin Teodorescu, consumul de 

media al spectatorilor de teatru nu diferă foarte mult de restul populației, singura excepție 

fiind oferită de proporția semnificativ mai mare de spectatori de teatru care accesează 

zilnic internetul.  

Marea majoritate a publicului care obișnuiește să meargă la teatru preferă să meargă la 

teatre unde repertoriul este variat — 87,3%, și numai 12,7% ar dori să vadă același gen de 

piesă.  

În ceea ce privește genurile de teatru, comedia este preferată de 68,6%, drama — 10,6%, 

tragicomedie — 9,5%, urmate de teatru-dans — 2,1%, pantomimă — 1,1% și teatrul 

absurdului și tragedie — 0,7%. 6% dintre respondenți nu au știut sau nu au vrut să 

răspundă iar 0,7% au spus că preferă alt gen decât cele enumerate.  

La întrebarea dacă există vreun gen de teatru care lipsește din peisajul bucureștean și și-ar 

dori să fie prezent, 90,8% au răspuns negativ și doar 9,2 au dat un răspuns pozitiv. Printre 

http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/11/27/sondaj-imas-spectatorii-de-teatru-isi-cumpara-in-proportie-de-40-biletele-online-15-25-17
http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/11/27/sondaj-imas-spectatorii-de-teatru-isi-cumpara-in-proportie-de-40-biletele-online-15-25-17
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genurile de teatru care ar trebui să existe pe piața bucureșteană respondenții au indicat 

teatrul experimental, interactiv, stand-up comedy, underground — 26,9%, operetă, 

spectacole coregrafice, musical — 15,4%, un gen mai vesel — 11,5%, spectacole de 

cabaret și teatru clasic — 7,7%, altceva (teatru, SF, spectacolele lui Tudor Gheorghe etc.) 

— 26,9% și 3,8% nu au vrut sau nu au știut ce să răspundă.  

Printre criteriile importante pentru public în alegerea unui spectacol se numără actorii care 

joacă în spectacol (87%), autorul piesei (61%), recomandările prietenilor (54%), regizorul 

spectacolului (49%), teatrul unde se joacă (43%), comentariile din mass-media (29%) și 

alte aspecte (18%).  

Comparativ cu structurile socio-demografice ale populației în vârstă de 18 ani și 

peste din București, dominantele spectatorilor de teatru sunt: tineri (18-29 ani — 

27,9%, 30-44 ani — 37,1%), cu studii superioare (71%), venituri peste 1.500 lei 

(29%), statut social ridicat (71,4%), consumatori de internet (zilnic sau aproape 

zilnic (82,3%).  

Studiul a fost realizat în perioada 11-19 decembrie 2012. Metodologia de sondare a constat 

în 800 de chestionare completate prin metoda CATI (interviuri prin telefon asistate de 

calculator), populația-țintă fiind persoanele cu vârsta de 18 ani și peste, rezidente în 

București. Toți respondenții au fost selecționați în mod aleatoriu dintr-o listă exhaustivă de 

numere de telefon generate de calculator. AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, 

editor: Antonia Niță) 
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6. Adevărul.ro   
din data de 27 noiembrie 2013, ora 17.40 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/studiu-imas-radu-beligan-stela-popescu-cei-

mai-iubiti-actori-romania-1_52960872c7b855ff5646dd30/index.html 

 
 

Radu Beligan şi Stela Popescu sunt cei mai îndrăgiţi actori, iar Dan Puric – regizorul 

preferat al bucureştenilor,potrivit unui studiu realizat de Institutul de Marketing şi Sondaje 

(IMAS). Este primul sondaj de acest gen realizat de în România, după 30 de ani. Ştiri pe 

aceeaşi temă Al doilea serial realizat de HBO în România va fi lansat pe 1 Decembri... 

Puterea longevităţii: Radu Beligan face, la 95 de ani, roluri şi spect... Cel mai recent sondaj 

de opinie realizat la comanda unei instituţii teatrale, Teatrul Nottara, relevă preferinţele 

bucureştenilor în materie de teatru – regizori, actori şi actriţe preferate, teatrele pe care le 

cunosc şi cele pe care le frecventează şi genul de spectacole la care merg. O astfel de 

cercetare nu s-a mai efectuat din 1973, când Teatrul „Constantin Tănase“ comandase un 

studiu similar. Notorietatea spontană, cum o numesc sociologii, adică răspunsul, de pildă, 

la întrebarea „Ce instituţii teatrale cunoaşteţi?“ are un procentaj de doar 40%, însă creşte 

vizibil în cazul notorietăţii asistate, adică în momentul în care respondenţilor li se propun 

variante de răspuns. În ambele cazuri însă, procentele nu sunt valabile şi ca număr de 

spectatori în sălile de spectacol. „Există o diferenţă între notorietate şi consum. Poţi să ştii 

de existenţa unui teatru, dar să nu îl frecventezi“, a punctat sociologul Alin Teodorescu de 

la Institutul de Marketing şi Sondaje (IMAS).  

 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/studiu-imas-radu-beligan-stela-popescu-cei-mai-iubiti-actori-romania-1_52960872c7b855ff5646dd30/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/studiu-imas-radu-beligan-stela-popescu-cei-mai-iubiti-actori-romania-1_52960872c7b855ff5646dd30/index.html
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Teatrul Naţional, cel mai frecventat În topul celor mai frecventate teatre în rândul 

publicului bucureştean se numără, pe primele trei poziţii, Teatrul Naţional (39,9%), 

Teatrul Nottara (24%) şi Teatrul Bulandra (22,6%), foarte apropiat ca procentaj fiind şi 

Teatrul de Comedie (22,3%). Criterii de selecţie? Printre cele mai des menţionate se 

numără popularitatea spectacolelor prezentate şi amplasarea centrală a instituţiilor. Dar 

cum arată spectatorul de teatru bucureştean? Este preponderent tânăr (18-29 de ani), are 

studii superioare şi un venit de peste 1.500 de lei şi foloseşte intens internetul. Un criteriu 

important al selecţiei spectacolului la care preferă bucureştenii să meargă sunt actorii care 

joacă în acea reprezentaţie (87%), autorul piesei (61%), recomandările prietenilor (54%) 

sau regizorul spectacolului (49%). Românii preferă comedia Referitor la actorii preferaţi, 

Radu Beligan ocupă prima poziţie în topul realizat de IMAS, fiind urmat de Horaţiu 

Mălăele, Alexandru Arşinel, Florin Piersic, Dan Puric, Victor Rebengiuc, Ion Caramitru, 
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Mircea Diaconu şi alţii. Primele trei poziţii relevă apetenţa publicului bucureştean de teatru 

pentru comedie, care a reieşit tot în urma sondajului: 68,6% din eşantionul chestionat 

preferă comedia şi în procentaje mai mici (9,5% şi 10%) tragicomedia şi drama. În rândul 

actriţelor, Stela Popescu deschide topul. Pe locul doi se află, cu procente apropiate, Maia 

Morgenstern, Rodica Popescu Bitănescu şi Tamara Buciuceanu-Botez. În clasament 

figurează şi actriţele Draga Olteanu Matei, Oana Pellea, Magda Catone, Medeea 

Marinescu, Florina Cercel şi altele. „Românii sunt foarte sinceri în sondaje. Este o marjă 

de eroare de doar 1,5%, cea mai mică din Europa“ Alin Teodorescu, director IMAS. 

Dan Puric, cel mai iubit regizor  
Din sondajul realizat de IMAS reiese că aproape 60% dintre spectatori nu au un 

regizor preferat, o confirmare că regizorii nu se bucură de notorietatea cuvenită în rândul 

publicului de teatru. Cu toate acestea, cel mai îndrăgit regizor este Dan Puric, fiind prima 

opţiune pentru un procent de 15,2% dintre respondenţi. Puric şi-a câştigat notorietatea 

datorită Companiei sale de Teatru „Passe Partout“, înfiinţată în 1999 şi alcătuită din actori 

amatori şi profesionişti de toate vârstele. Puric are şi numeroaselor apariţii în mass-media 

şi în faţa publicului susţinând conferinţe pe teme religioase şi spirituale. Pe 17 decembrie, 

Dan Puric va vorbi la Ateneul Român despre „Sufletul românesc“. După conferinţă va 

avea loc lansarea cărţii cu acelaşi nume şi a DVD-Box-ului „Conferinţe Dan Puric la 

Ateneul Român“, în ediţie specială. În ordine descrescătoare în preferinţele publicului 

românesc urmează regizorii Alexandru Darie (6,7%), Radu Beligan (5,7%), Andrei Şerban 

(4,2%), după care, cu procente mai mici, nişte regizori importanţi ai teatrului românesc: 

Horaţiu Mălăele, Mihai Mălaimare, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija. O posibilă 

explicaţie preferinţa acestora din urmă pentru spectacole mai profunde la nivel de mesaj, 

adresate unei elite. Rezultatele studiului IMAS  

•Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate (36%) declară că au mers la 

teatru în ultimul an. Asta ar însemna un estimat de aproximativ 585.500 de bucureşteni în 

vârstă de 18 ani şi peste (e vorba de persoane, numărul de spectatori este mai mare, 

întrucât unele persoane au mers de mai multe ori la teatru). 

 •În funcţie de frecvenţa cu care merg la teatru, spectatorii pot fi grupaţi în 3 

categorii: I. Spectatori frecvenţi (au mers la teatru cel puţin o dată în ultima lună): 15,2% 

II. Spectatori ocazionali (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimele 3 luni): 33,9% III. 

Spectatori rari (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an): 49,5%  

Concluzia: un număr destul de mare de bucureşteni merg la teatru (comparabil cu 

situaţia din alte capitale europene), dar jumătate dintre ei merg foarte rar, iar o treime doar 

ocazional.  

Comparativ cu structurile socio-demografice ale bucureştenilor în vârstă de 18 ani şi 

peste care nu merg la teatru, dominantele profilului spectatorilor de teatru sunt 

următoarele: 

 •Public tânăr şi matur Uşor masculinizat Studii superioare Venituri peste 1500 lei 

Statut social ridicat Consumatori de Internet  

•În linii generale, consumul de media al spectatorilor de teatru nu diferă prea mult 

fată de restul populaţiei. Singurele diferenţe notabile sunt legate de consumul de 
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televiziune (o proporţie sensibil mai mică a spectatorilor de teatru se uită zilnic la TV) şi, 

mai ales, de accesarea Internet-ului: o proporţie semnificativ mai mare dintre spectatori 

accesează zilnic Internet-ul.  

•Spectatorii de teatru intră pe Internet pentru posta electronică, ştiri, muzică, site-uri 

de socializare şi cumpărături (inclusiv pentru a cumpăra bilete online – 43% dintre 

spectatori îşi procură biletele pe această cale) . 

 •Peste 40% dintre ei cum pără bilete de teatru online, ceea ce demonstrează 

importanta acestui instrument de marketing (cu care nu toate teatrele bucureştene s-au 

dotat).  

•Prezenta masivă a spectatorilor de teatru pe Internet (şi pe site-urile de socializare) 

recomandă acest mediu pentru orice campanie de marketing pe care teatrele bucureştene ar 

intenţiona s-o lanseze.  

•Spre deosebire de alte domenii de consum (unde specializarea producătorului a 

devenit o regulă a pieţei), majoritatea covârşitoare a “consumatorilor” de teatru nu 

agreează specializarea teatrelor pe anumite genuri. Ei preferă să meargă la teatre cu 

repertoriu variat, unde se joacă piese de genuri diferite. 

 În ceea ce priveşte genurile de teatru, peste 2/3 dintre spectatori preferă comedia (ceea ce 

oamenii de teatru ştiu deja, dar acum avem o confirmare statistică).  

 •Oferta actuală a teatrelor bucureştene răspunde în general cerinţelor publicului, 

doar o proporţie foarte mică de spectatori simt nevoia unor genuri alternative de teatru 

(experimental, muzical, cabaret etc.)  

•Actorii sunt criteriul cel mai important pentru public atunci când alege să meargă la 

un spectacol de teatru: 87% dintre spectatori consideră că distribuţia piesei este importantă 

şi foarte importantă.  

•Urmează autorul piesei (61%) şi recomandările unor prieteni, cunoscuţi etc. (54%).  

• O importantă neaşteptat de mică în alegerea unui este acordată de spectatori regizorilor 

(49%) şi teatrului unde se joacă piesa respectivă (43%).  

•Comentariile din mass media (presa de specialitate etc.) contează pentru mai puţin 

de 1/3 din public.  

•Majoritatea teatrelor mari şi consacrate din capitală au o notorietate totală foarte 

mare în rândul bucureştenilor (peste 90%).  

•Cu excepţia Teatrului Metropolis (57,5%), teatrele mai nou apărute nu depăşesc 

40,5%. Între acestea din urmă, cele mai cunoscute de bucureşteni sunt Teatrul Act 

(38,6%), La Scena (32,3%) şi Compania lui Dan Puric (29,6%).  

•Mult mai semnificativ însă este indicatorul notorietate spontană totală (teatre pe 

care persoanele intervievate le menţionează spontan, fără nici un fel de listă ajutătoare). La 

acest indicator, teatrele bucureştene se distribuie pe următoarele paliere: 

I.Teatrul National, la mare distanta fată de celelalte teatre (73,6%)  

II. Teatrul Nottara (45,4%) şi Teatrul Bulandra (43,1%) 

III. Teatrul Mic (37,6%) şi Teatrul de Comedie (32,3%)  

IV. Teatrul Odeon (28,5%), Teatrul Masca (22,6%), Teatrul Ţăndărică (21,0%)  

V. Teatrul Foarte Mic (17,4%), Teatrul Ion Creangă (15,8%)  
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VI. Restul teatrelor 

•Dacă ne referim la primul teatru care le-a venit în minte persoanelor intervievate, 

40 din 100 bucureşteni au menţionat Teatrul National, 15 din 100 Teatrul Nottara şi 10 din 

100 Teatrul Bulandra. Toate celelalte teatre au avut procente sensibil mici la acest 

indicator.  

•În funcţie de frecvenţa cu care au fost frecventate de spectatori în ultimul an, 

teatrele bucureştene pot fi grupate astfel: 

I. Teatrul National (40%) 

II. Teatrul Nottara, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie (22% - 24%)  

III. Teatrul Constantin Tănase, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Masca, 

Teatrul Ion Creangă, Teatrul Mic (10% - 18%) IV. Restul teatrelor (sub 10%) 

 Rezultate privind situaţia Teatrului Nottara, care a comandat studiul IMAS 

 •O proporţie foarte mare dintre spectatorii intervievaţi cu ocazia vizionării unui spectacol 

la Nottara (83%) au mers la acest teatru cel puţin o dată în ultimul an.  

 •În ceea ce priveşte frecvenţa vizionării spectacolelor, Teatrul Nottara are o pondere ceva 

mai mare la categoria de spectatori rari (54,3% dintre spectatori au venit la acest teatru 

doar de 1-2 ori în ultimul an).  

•În consecinţă, Teatrul Nottara are probabil nevoie de o strategie de marketing având ca 

ţintă transformarea spectatorilor rari în spectatori măcar ocazionali, daca nu frecvenţi. 

•Teatrul Nottara nu are o imagine clar conturată în percepţia publicului. Cu mici diferenţe, 

imaginea sa este disipată pe trei profiluri diferite: teatru de artă, teatru de comedie şi teatru 

de bulevard. 

 •Principalele atribute prin care teatrul este individualizat, în comparaţie cu alte teatre sunt: 

repertoriul variat, amplasarea în oraş, atmosfera caldă, intimă şi trupa de actori (inclusiv 

cei tineri). 

 •Comparativ cu profilul spectatorilor de teatru în general, ponderea femeilor şi a 

persoanelor în vârstă este mai mare la spectatorii care merg la Nottara.  

 •Dominantele profilului spectatorilor care merg la Nottara sunt următoarele: Mai multe 

femei O medie de vârstă puţin mai mare decât cea a publicului general de teatru Studii 

superioare Venituri peste 1500 lei Statut social ridicat Consumatori de Internet  

•Consumul de media al spectatorilor care vin la Teatrul Nottara nu se deosebeşte prea mult 

de consumul de media al spectatorilor de teatru în general. Doar accesarea Internet-ului şi 

prezenta pe site-urile de socializare este cu câteva procente mai mică.  

•Ca şi spectatorii de teatru în general, aproape toţi cei care merg la Nottara şi intră pe reţele 

de socializare au conturi pe Facebook.  

•Doar 10% dintre spectatorii care utilizează Internet-ul au cumpărat bilete online pentru 

spectacolele Teatrului Nottara, majoritatea de pe alte site-uri specializate în vânzări de 

bilete (motivul este acela că teatrul a introdus foarte recent această aplicaţie pe site) (Date 

din studiul IMAS comandat de Teatrul Nottara).  
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7. 9am News 
http://www.9am.ro/stiri/LifeStar/245680/cine-merge-la-teatru-in-bucuresti.html 
 

 
Un studiu realizat de IMAS la cererea Teatrului Nottara din Capitala a conturat 

portretul spectatorului de teatru tipic bucurestean. 

Spectatorii de teatru din Bucuresti au o varsta medie de 41 de ani, studii superioare, 

un venit lunar de peste 1.500 de lei si un statut social ridicat, relateaza MEDIAFAX. 

Printre scopurile acestui studiu s-au numarat masurarea notorietatii teatrelor din Bucuresti, 

identificarea motivatiei frecventarii teatrelor si determinarea preferintelor publicului 

bucurestean cu privire la genuri teatrale, actori si regizori.  

In urma acestui studiu, s-a descoperit ca 37,1% dintre spectatori au varste 

intre 30 si 44 de ani, media de varsta fiind 41 de ani, 29% au venituri lunare de peste 

1.500 de lei, 71% au studii superioare si tot atatia au un statut social inalt, iar 82,3% 

dintre cei chestionati sunt persoane care utilizeaza zilnic internetul.  

Un numar relativ mare dintre persoanele intervievate, 36%, declara ca au fost la teatru in 

ultimul an. Majoritatea teatrelor consacrate din Capitala au o notorietate foarte mare in 

randul spectatorilor, in urmatoarea ordine:  

 Teatrul National Bucuresti, cu 73,6% notorietate, 

 Teatrul Nottara (45,4%) 

 Teatrul Bulandra (43,1%), 

http://www.9am.ro/stiri/LifeStar/245680/cine-merge-la-teatru-in-bucuresti.html
http://www.9am.ro/tag/bucuresti.html
http://www.9am.ro/tag/ani.html
http://www.9am.ro/tag/venit.html
http://mediafax.ro/
http://www.9am.ro/tag/studiu.html
http://www.9am.ro/tag/venituri.html
http://www.9am.ro/tag/capitala.html
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 Teatrul Mic (37,6%), 

 Teatrul de Comedie (32,3%), 

 Teatrul Odeon (28,5%), 

 Teatrul Masca (22,6%), 

 Teatrul Tandarica (21%), 

 Teatrul Foarte Mic (17,4%), 

 Teatrul "Ion Creanga" (15,8%). 
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8. Jurnalul Valentinei 
din data de 29 noiembrie 2013 

http://www.valentinaroman.ro/2013/11/29/publicul-bucurestean-de-

teatru/ 
 

 
 

La prima vedere s-ar părea că teatrele bucureştene nu funcţionează în 
condiţii de concurenţă. Fiecare pare a avea un public relativ fidel, această 
fidelizare având mai multe componente: poziţionarea în perimetrul oraşului, oferta 
repertorială specifică, actorii şi regizorii, care şi ei pot fi mai apropiaţi de anumite 
teatre etc. La o privire mai atentă, vom observa însă că teatrele bucureştene 
„joacă” pe o scenă concurenţială, la care sunt nevoite să se adapteze permanent.  

O instituţie culturală care reuşeşte să-şi definească o identitate 
inconfundabilă, să o comunice public cu ajutorul unor metode eficiente de 
marketing şi, mai ales, să o susţină printr-o ofertă de calitate, are şanse să devină 
ceea ce se cheamă un ”brand”, adică o marcă recunoscută în percepţia publicului 
şi apreciată de către acesta.  

În acest context, Teatrul Nottara a fost singura instituție culturală care a avut 
resursele necesare în a iniția o colaborare cu IMAS pentru dezvoltarea unei 
cercetări mai ample despre preferințele publicului bucureștean în ceea ce privește 
actul teatral. Din 1973 până acum, cu IMAS nu s-au mai realizat astfel de 
colaborări, deși cercetări cu sociologi independenți s-au mai realizat (Teatrul Ion 
Creangă, Teatrul Odeon).  

http://www.valentinaroman.ro/2013/11/29/publicul-bucurestean-de-teatru/
http://www.valentinaroman.ro/2013/11/29/publicul-bucurestean-de-teatru/
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Astfel, ieri, în cadrul unui eveniment la care am luat parte, au fost făcute 
publice rezultatele acestui studiu. Speakerii au fost: criticul de teatru Marinela 
Ţepuş – directorul Teatrului Nottara, şi sociologul Alin Teodorescu – directorul 
Institutului de Marketing şi Sondaje IMAS.  

Nu am putut face live blogging, dar mi-am notat câteva concluzii interesante și vi 
le prezint ca atare: 

- s-au realizat studii sociologice atât în rândul publicului de teatru bucureştean 
(ales aleator, prin apel telefonic), cât şi în rândul spectatorilor Teatrului Nottara 
(prezenți la sala de spectacole, prin interviu față în față sau focus-grup);  

- aproximativ 36% dintre bucureşteni merg la un spectacol de teatru cel puţin o 
dată pe an, mare parte dintre aceştia fiind tineri; 

- “Eu consider că oamenii de teatru, vreme de vreo 23 de ani, au pus în mintea 
publicului ceea ce credeau ei că e bine, neîntrebându-i niciodată dacă astea sunt 
şi aşteptările lor”, a completat Marinela Ţepuş; 

- în funcţie de frecvenţa cu care merg la teatru, spectatorii pot fi grupaţi în trei 
categorii: spectatori frecvenţi (au mers la teatru cel puţin o dată în ultima lună) – 
15,2%; spectatori ocazionali (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimele trei luni) 
– 33,9%; spectatori rari (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an) – 49,5%; 

- motivul principal pentru care bucureştenii au declarat că nu merg la teatru a fost 
lipsa timpului (67,1%), iar 20,8% dintre respondenţi au declarat că nu merg la 
teatru pentru că biletele sunt prea scumpe; 

- majoritatea covârşitoare a consumatorilor de teatru nu agreează specializarea 
teatrelor pe anumite genuri. Aceştia preferă să meargă la teatre cu repertoriu 
variat, unde se joacă piese de genuri diferite; 

- în ceea ce priveşte genurile de teatru, marea majoritate preferă comedia; 

- cel mai important criteriu pentru public atunci când alege să meargă la un 
spectacol de teatru il reprezintă actorii și gradul lor de vizibilitate în media: 87% 
dintre spectatori consideră că distribuţia piesei este importantă şi foarte 
importantă. Urmează autorul piesei (61%) şi recomandările unor prieteni, 
cunoscuţi (54%). O importanţă neaşteptat de mică în alegerea unui spectacol este 
cea a regizorilor (49%) şi a teatrului unde se joacă piesa respectivă (43%); 

- cel mai îndrăgit și cunoscut actor român, de teatru, la momentul actual, este: 
Radu Beligan; 
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- cea mai îndrăgită și cunoscută actriță, de teatru, la momentul actual, este: Stela 
Popescu; 

- dacă ne referim la primul teatru care le-a venit în minte persoanelor intervievate, 
top 3 este: Teatrul Naţional, Teatrul Nottara şi Teatrul Bulandra (la egalitate), 
Teatrul de Comedie. 

- părinții încep să conștientizeze din ce în ce mai mult importanța spectacolelor de 
teatru în fața jocurilor pe calculator. 

- orice teatru care vrea să își mărească numărul de vânzări trebuie să 
implementeze un sistem de vânzări online. 

Pe scurt, cam acestea sunt punctele principale din cadrul conferinței de la 
Teatrul Nottara. Totuși, discuția a fost mult mai amplă și mai interesantă, chiar și 
pentru cei care nu activează în domeniu, pentru că s-au atins multe aspecte 
sociologice și antropologice.  

Nu în ultimul rând, felicitări, și o spun cu toată admirația, pentru toată munca 
IMAS și Teatrul Nottara! Fiecare instituție de cultură ar trebui să realizeze un 
astfel de diagnostic pe proprii spectatori pentru a își elabora și implementa o 
strategie coerentă de management și comunicare pe termen lung – resurse și 
disponibilitate, să fie . 
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9. Ziarul Metropolis.ro 
din data de 29 noiembrie 2013, ora 12.33 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-36-dintre-bucuresteni-merg-la-

teatru-cel-putin-o-data-pe-an/ 
 

 
 

Aproximativ 36% dintre bucureşteni (585.500) merg la un spectacol de teatru cel 

puţin o dată pe an, potrivit unui proiect de cercetare realizat la cererea Teatrului Nottara 

din Capitală. 

„Publicul bucureştean de teatru” este primul studiu de acest gen realizat după 1989, 

rezultatele acestuia fiind anunţate miercuri, în conferinţa de presă care a avut loc în sala 

„George Constantin” a Teatrului Nottara. Studiul a fost realizat de Institutul de Marketing 

şi Sondaje IMAS. 

La conferinţă au participat criticul de teatru Marinela Ţepuş, directoare la “Teatrul 

Nottara” şi sociologul Alin Teodorescu, directorul Institutului de Marketing şi Sondaje 

IMAS. De asemenea, la conferinţă au fost prezenţi reprezentanţii departamentului 

Secretariat literar din teatrele bucureştene. 

„Am făcut acest studiu la sfârşitul lui 2012, cu prelungire în 2013, dintr-o necesitate. 

Prima necesitate era aceea că, în fiecare raport de activitate, conform noii legi, trebuie să 

menţionăm studiile pe public şi mi se pare firesc să avem asemenea studii de opinie, pentru 

că noi facem spectacole, obiectul muncii noastre sunt spectacolele, dar spectacolele nu 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-36-dintre-bucuresteni-merg-la-teatru-cel-putin-o-data-pe-an/
http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-36-dintre-bucuresteni-merg-la-teatru-cel-putin-o-data-pe-an/
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sunt făcute pentru noi, ci sunt făcute pentru public”, a spus Marinela Ţepuş, directorul 

Teatrul Nottara. 

„De asemenea, am recurs la acest sondaj şi pentru că, din ’90 încoace, referitor la Teatrul 

Nottara, o parte mare a breslei consideră, şi scrie, şi spune că suntem un teatru de bulevard. 

Multă vreme, actorii s-au simţit cumva ofensaţi, spunând că, dacă suntem pe bulevard, nu 

înseamnă că suntem de bulevard”. 

Proiectul de cercetare realizat pentru Teatrul Nottara a inclus mai multe studii, 

printre care obiceiurile şi preferinţele publicului bucureştean de teatru şi obiceiuri şi 

preferinţe ale spectatorilor Teatrului Nottara. 

585.500 de oameni pentru studiul comandat de Teatrul Nottara 

Pentru realizarea studiului au fost completate 800 de chestionare prin metoda CATI 

(interviuri prin telefon asistate de calculator), în perioada 11 – 19 decembrie 2012. 

Populaţia ţintă a fost formată din persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, rezidente în 

Bucureşti. Toţi respondenţii au fost selectaţi în mod aleatoriu dintr-o listă exhaustivă de 

numere de telefon generată aleatoriu de calculator (atât utilizatori de telefonie mobilă, cât 

şi utilizatorii de telefonie fixă), din cele şase sectoare ale Bucureştiului. 

Aşadar, în ceea ce priveşte notorietatea, atât la cea spontană – când respondenţii au 

fost rugaţi să menţioneze ce teatre din Bucureşti cunosc, indiferent dacă le-au frecventat 

vreodată sau nu -, cât şi cea asistată – când respondenţilor li s-a dat o liste cu teatrele din 

Bucureşti şi au fost rugaţi să spună de care dintre ele au auzit -, pe primul loc s-a situat 

Teatrul Naţional “I. L. Caragiale”, urmat de Teatrul Nottara şi Teatrul Bulandra. 

În funcţie de ritmicitatea cu care au fost frecventate de spectatori în ultimul an, 

teatrele bucureştene au fost grupate astfel: Teatrul Naţional ,,I. L. Caragiale” (40%), 

Teatrul Nottara, Teatrul Bulandra, Teatrul de Comedie (22% – 24%) şi Teatrul Constantin 

Tănase, Teatrul Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Masca, Teatrul Ion Creangă, Teatrul 

Mic (10% – 18%). 

Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate (36%) au declarat că au mers 

la teatru în ultimul an. Asta ar însemna aproximativ 585.500 de bucureşteni în vârstă de 18 

ani şi peste (este vorba de persoane, numărul de spectatori este mai mare, întrucât unele 

persoane au mers de mai multe ori la teatru), notează Mediafax. 

Spectacolul D’ale noastre – TNB 

De asemenea, în funcţie de frecvenţa cu care merg la teatru, spectatorii pot fi grupaţi 

în trei categorii: spectatori frecvenţi (au mers la teatru cel puţin o dată în ultima lună) – 

15,2%; spectatori ocazionali (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimele trei luni) – 

33,9%; spectatori rari (au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an) – 49,5%. 
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Concluzia ar fi că un număr destul de mare de bucureşteni merg la teatru (comparabil cu 

situaţia din alte capitale europene), dar jumătate dintre ei merg foarte rar, iar o treime, doar 

ocazional. 

Motivul principal pentru care bucureştenii au declarat că nu merg la teatru a fost 

lipsa timpului (67,1%), iar 20,8% dintre respondenţi au declarat că nu merg la teatru 

pentru că biletele sunt prea scumpe. 

De asemenea, 48% dintre respondenţi au spus că merg la teatru în weekend, în timp ce 

31% au spus că merg în zilele lucrătoare. Potrivit lui Alin Teodorescu, directorul 

Institutului de Marketing şi Sondaje IMAS, vizionarea spectacolelor de teatru nu este 

percepută ca o activitate de petrecere a timpului liber, ci ca o activitate culturală. Acesta a 

precizat că, în urma sondajului efectuat, s-a constatat că mare parte dintre cei care merg la 

teatru sunt tineri. 

Dominantele profilului spectatorilor de teatru sunt următoarele: public tânăr şi 

matur, uşor masculinizat, studii superioare, venituri de peste 1.500 lei, statut social ridicat, 

consumatori de internet. Majoritatea covârşitoare a consumatorilor de teatru nu agreează 

specializarea teatrelor pe anumite genuri. 

Aceştia preferă să meargă la teatre cu repertoriu variat, unde se joacă piese de genuri 

diferite. În ceea ce priveşte genurile de teatru, peste două treimi dintre spectatori preferă 

comedia. Oferta actuală a teatrelor bucureştene răspunde în general cerinţelor publicului, 

doar o proporţie foarte mică de spectatori simt nevoia unor genuri alternative de teatru 

(experimental, muzical, cabaret etc.). 

Cel mai important criteriu pentru public atunci când alege să meargă la un spectacol 

de teatru îl reprezintă actorii: 87% dintre spectatori consideră că distribuţia piesei este 

importantă şi foarte importantă. Urmează autorul piesei (61%) şi recomandările unor 

prieteni, cunoscuţi (54%). O importanţă neaşteptat de mică în alegerea unui spectacol este 

acordată de spectatori regizorilor (49%) şi teatrului unde se joacă piesa respectivă (43%). 

A doua parte a conferinţei a prezentat alte detalii din studiu despre Teatrul Nottara 

referitoare la ultimul spectacol de teatru vizionat, spectacole preferate, profilul 

spectatorilor care merg la Nottara. 

Pentru realizarea acestui studiu s-au completat 531 de chestionare prin metoda CAPI 

(faţă în faţă cu respondentul, în incinta Teatrului Nottara), în perioada decembrie 2012 – 

ianuarie 2013. 

Populaţia-ţintă a fost alcătuită din persoanele cu vârsta de 18 ani şi peste, rezidente 

în Bucureşti, care vizionează spectacole la Teatrul Nottara. Interviurile cu spectatorii 
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Teatrului Nottara s-au realizat prin interceptarea acestora, fie la casa de bilete, fie înainte 

sau după spectacol. 

Potrivit rezultatelor studiului, Teatrul Nottara nu are o imagine clar conturată în 

percepţia publicului. Cu mici diferenţe, imaginea sa este disipată pe trei profiluri diferite: 

teatru de artă, teatru de comedie şi teatru de bulevard. Principalele atribute prin care teatrul 

este individualizat, în comparaţie cu alte teatre sunt: repertoriul variat, amplasarea în oraş, 

atmosfera caldă, intimă şi trupa de actori (inclusiv cei tineri), notează Mediafax. 

Comparativ cu profilul spectatorilor de teatru în general, ponderea femeilor şi a 

persoanelor în vârstă este mai mare la spectatorii care merg la Teatrul Nottara. 

Dominantele profilului spectatorilor care merg la Nottara sunt următoarele: mai multe 

femei, o medie de vârstă puţin mai mare decât cea a publicului general de teatru, studii 

superioare, venituri peste 1.500 lei, statut social ridicat, consumatori de internet. 
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10. Nonguvernamental 
din data de 28 noiembrie 2013 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teodorescu-imas-teatrul-nu-este-

perceput-ca-o-activitate-de-divertisment-ci-de-implinire-culturala/ 

 

Teodorescu, IMAS: “Teatrul nu este perceput ca o activitate de divertisment, ci de 

implinire culturala” 

Un numar destul de mare de bucuresteni merg la teatru, dar jumatate dintre ei 

merg foarte rar, iar o treime doar ocazional, arata studiul “Publicul bucurestean de 

teatru” realizat de IMAS la cererea Teatrului Nottara. 

Interesant este ca peste 40% dintre spectatorii de teatru cumpara biletele online, iar 

prezenta masiva a acestora pe internet, inclusiv pe site-urile de socializare, recomanda 

acest mediu pentru orice campanie de marketing pe care teatrele bucurestene ar intentiona 

sa o lanseze. 

Profilul spectatorului de teatru este reprezentat de tineri cu studii superioare, cu 

venituri peste 1.500 de lei, cu un statut social ridicat si care sunt consumatori de internet. 

Spre deosebire de alte domenii de consum (unde specializarea producatorului a devenit o 

regula a pietei, majoritatea covarsitoare a consumatorilor de teatru nu agreeaza 

specializarea teatrelor pe anumite genuri. Acestia prefera sa mearga la teatre cu repertoriu 

variat, unde se joaca piese diferite. 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teodorescu-imas-teatrul-nu-este-perceput-ca-o-activitate-de-divertisment-ci-de-implinire-culturala/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teodorescu-imas-teatrul-nu-este-perceput-ca-o-activitate-de-divertisment-ci-de-implinire-culturala/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teodorescu-imas-teatrul-nu-este-perceput-ca-o-activitate-de-divertisment-ci-de-implinire-culturala/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teodorescu-imas-teatrul-nu-este-perceput-ca-o-activitate-de-divertisment-ci-de-implinire-culturala/
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In ceea ce priveste genurile de teatru, peste doua treimi dintre spectatori prefera 

comedia, iar o proportie foarte mica de spectatori simt nevoia unor genuri alternative de 

teatru (experimental, muzical, cabaret). Studiul IMAS mai evidentiaza si cele mai 

importante criterii pentru alegerea unui spectacol de teatru. Astfel, actorii sunt criteriul cel 

mai important pentru public, urmat de autorul piesei si recomandarile prietenilor sau 

cunoscutilor. In alegerea lor, spectatorii acorda o importanta mica regizorilor si teatrului 

unde se joaca o piesa. Nu in ultimul rand, comentariile din presa conteaza pentru mai putin 

de o treime din public. 

Majoritatea teatrelor mari si consacrate din Bucuresti au o notorietate totala foarte 

mare in randul bucurestenilor (peste 90%), iar cu exceptia Teatrului Metropolis (57,5%), 

teatrele mai nou aparute nu depasesc o notorietate de 40,5%. Acelasi studiu arata ca, 

referitor la primul teatru care le-a venit in minte, 40 din 100 de bucuresteni au mentionat 

Teatrul National I.L.Caragiale, 15 din 100 Teatrul Nottara si 10 din 100 Teatrul Bulandra. 

“Teatrul nu este perceput ca o activitate de petrecere a timpului liber, ci ca o activitate de 

implinire culturala. In plus, penetrarea teatrului in randul tinerilor este mai mare, situatie 

similara cu ce se intampla in Occident,” a declarat Alin Teodorescu, directorul general al 

IMAS Marketing&Sondaje. 

Studiul a fost realizat pe baza a 800 de chestionare completate prin metoda CATI, in 

perioada 11-19 decembrie 2012 pe un esantion format din persoane cu varste de 18 ani si 

peste din Bucuresti, fiind incluse toate cele sase sectoare in esantion. (A.D.). 
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11. Ziare.com 
din data de 28 noiembrie 2013, ora 9.27 

http://www.ziare.com/articole/profilul+spectatorului+teatru+bucuresti 

 

Radu Beligan si Stela Popescu, cei mai iubiti actori - studiu IMAS 

Radu Beligan si Stela Popescu sunt cei mai iubiti actori in Bucuresti. Acesta este 

rezultatul unui studiu IMAS, primul de acest fel din ultimii 30 de ani, care determina ce 

preferinte au romanii in materie de teatru. 

Sondajul a fost realizat la comanda Teatrului Nottara, scrie Adevarul. Ultimul 

sondaj de acest fel a fost realizat in 1973, la comanda Teatrului Constantin Tanase. 

La intrebarea "Care este actorul dumneavoastra preferat?", respondentii l-au plasat pe 

Radu Beligan pe primul loc, cu 24 de procente. Pe locul doi se afla Horatiu Malaele, cu 

19,4%. Apoi, se regasesc in clasament, in ordine: Alexandu Arsinel (15,2%), Florin Piersic 

(13,1%), Dan Puric (11%), Victor Rebengiuc (9,2%), Ion Caramitru (6,7%), Marcel Iures 

(5,7%), Mircea Albulescu (5,3%) si Mircea Diaconu (5,3%). 

La intrebarea "Care este actrita dumneavoastra prefereta?", primul loc in preferintele 

bucurestenilor il ocupa Stela Popescu pentru care si-au aratat aprecierea 24,4% dintre 

respondenti. Maia Morgenstern se afla pe locul doi in top cu 17,3 procente. Urmeaza, in 

ordine: Rodica Popescu Bitanescu (17%), Tamara Buciuceanu (16,3%), Olga Tudorache 

http://www.ziare.com/articole/profilul+spectatorului+teatru+bucuresti
http://www.ziare.com/radu-beligan/
http://www.ziare.com/radu-beligan/teatru-stiri/
http://adevarul.ro/cultura/teatru/studiu-imas-radu-beligan-stela-popescu-cei-mai-iubiti-actori-romania-1_52960872c7b855ff5646dd30/index.html
http://www.ziare.com/florin-piersic/
http://www.ziare.com/dan-puric/
http://www.ziare.com/mircea-diaconu/
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(6,7%), Draga Olteanu Matei (6%), Emilia Popescu (5,3%), Ileana Stana Ionescu (5,3%), 

Magda Catone (4,2%) si Mariana Mihut (4,2%). 

In ceea ce priveste regizorii, cel mai iubit este Dan Puric care, conform sondajului, 

are 15,2 procente. Este urmat de Alexandru Darie (6,7%), Radu Beligan (5,7%), Andrei 

Serban (4,2%), Sergiu Nicolaescu (3,5%), Horatiu Malaele (3,2%), Mihai Malaimare (3,2), 

Alexandru Dabija (2,8%), Silviu Purcarete (2,8%) si Catalina Buzoianu (1,8%). 

Conform sondajului, bucurestenii prefera sa mearga, in proportie covarsitoare de 

68,6% la comedii. Doar 10,6% prefera dramele, 9,5% tragicomediile, 2,1% piesele de tip 

teatru-dans, 1,1% merg la pantomima, 0,7% prefera teatrul absurd si acelasi procent vor sa 

vada tragedii. 6% dintre respondenti au preferat sa raspunda cu "nu stiu" la intrebarea "Ce 

gen de teatru preferati?". 

In topul celor mai frecventate teatre in randul publicului bucurestean se numara, pe 

primele trei pozitii, Teatrul National (39,9%), Teatrul Nottara (24%) si Teatrul Bulandra 

(22,6%), foarte apropiat ca procentaj fiind si Teatrul de Comedie (22,3%). 

 

Profilul spectatorului de teatru bucurestean 

Studiul realizat de IMAS a incercat sa identifice si profilul spectatorului de teatru 

din Bucuresti. Persoanele care merg la piese de teatru au, in mare parte, varsta cuprinsa 

intre 18 si 29 de ani, au studii superioare si un venit de peste 1.500 de lei. 

Spectatorii selecteaza pisele la care merg, in primul rand, pentru actorii care joaca in 

reprezentatie, in al doilea rand pentru autorul piesei, in al treilea rand, in urma 

recomandarilor prietenilor si in al patrulea rand pentru regizorul spectacolului. 

Studiul a fost realizat pe 283 de persoane care au mers la teatru in ultimele 12 luni. 

 

Bucurestenii care mai merg la piesele de teatru au, in medie, 41 de ani, studii 

superioare, un statut social ridicat si castiga cel putin 1.500 de lei pe luna, se arata intr-un 

studiu recent. 

Cercetarea comandata de Teatrul Nottara din Capitala si realizata de IMAS si-a 

propus sa vada cat de atractive mai sunt teatrele pentru publicul din Bucuresti, cine si de ce 

le frecventeaza si ce preferinte au spectatorii in materie de genuri, actori si regizori, 

potrivit Mediafax. 

Astfel, rezultatele arata ca 37,1% dintre consumatorii de teatru au intre 30 si 44 de 

ani, iar cei care castiga peste 1.500 de lei in fiecare luna reprezinta 29% din total. De 

asemenea, 71% au studii superioare, o proportie similara bucurandu-se de un statut social 

ridicat. Totodata, 82,3% dintre respondenti au spus ca folosesc Internetul in fiecare zi, iar 

40% dintre bucuresteni isi cumpara biletele online. 

http://www.ziare.com/sergiu-nicolaescu/
http://www.mediafax.ro/cultura-media/spectatorul-de-teatru-din-capitala-varsta-medie-41-ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat-11114928
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In plus, 49,5% au declarat ca au fost cel putin o data la teatru in ultimul an, in timp ce 15,2 

% au mers la o piesa de teatru cel putin o data in ultima luna. 

Teatrul favorit al bucurestenilor este Teatrul National Bucuresti (TNB), care este preferat 

de 73,6% dintre spectatori, urmat de Teatrul Nottara (45,4%), Teatrul Bulandra (43,1%), 

Teatrul Mic (37,6%), Teatrul de Comedie (32,3%), Teatrul Odeon (28,5%), Teatrul Masca 

(22,6%), Teatrul Tandarica (21%), Teatrul Foarte Mic (17,4%) si Teatrul Ion Creanga 

(15,8%). 

Totodata, 87% dintre respondenti au dezvaluit ca, atunci cand aleg o piesa de teatru, 

cel mai important criteriu il constituie distributie. Urmatorul factor este autorul (61%), iar 

apoi recomandarile cunoscutilor (54%). 

Studiul a fost realizat in perioada 11-19 decembrie 2012 si a avut la baza 800 de 

chestionare. Publicul tinta a fost reprezentat de locuitorii Capitalei, cu varste de peste 12 

ani, acestia fiind alesi in mod aleatoriu 
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12. Libertatea 
din data de 28 noiembrie 2013, ora 13.49 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/s-a-stabilit-oficial-cine-sunt-cei-mai-

iubiti-actori-in-bucuresti-unii-vor-fi-surprinsi-dar-altii-se-asteptau-la-alegerea-

asta-473233.html 

 

Este oficial: Radu Beligan şi Stela Popescu sunt cei mai iubiţi actori în Capitală, 

conform unui studiu IMAS, primul de acest fel din ultimii 30 de ani.  

Datele analizate determină ce preferinţe au românii în materie de teatru. Sondajul a fost 

realizat la comanda Teatrului Nottara, conform ziare.com, ultimul sondaj fiind realizat în 

1973, la comanda Teatrului Constantin Tănase.  

La întrebarea "Care este actorul dumneavoastră preferat?", Radu Beligan a ieşit pe 

primul loc, iar pe doi se află Horaţiu Mălăele, urmat de Alexandu Arşinel, Florin Piersic, 

Dan Puric, Victor Rebengiuc, Ion Caramitru, Marcel Iureş, Mircea Albulescu şi Mircea 

Diaconu.  

În ceea ce priveşte preferinţele publicului la actriţe, primul loc este ocupat de Stela 

Popescu, urmată de Maia Morgenstern, Rodica Popescu Bitănescu, Tamara Buciuceanu, 

Olga Tudorache, Draga Olteanu Matei, Emilia Popescu, Ileana Stana Ionescu, Magda 

Catone şi Mariana Mihuţ.  

Cel mai iubit regizor este Dan Puric, urmat de Alexandru Darie, Radu Beligan, 

Andrei Şerban, Sergiu Nicolaescu, Horaţiu Mălăele, Mihai Mălaimare, Alexandru Dabija, 

Silviu Purcărete şi Cătălina Buzoianu. Când vine vorba de piese de teatru, bucureştenii 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/s-a-stabilit-oficial-cine-sunt-cei-mai-iubiti-actori-in-bucuresti-unii-vor-fi-surprinsi-dar-altii-se-asteptau-la-alegerea-asta-473233.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/s-a-stabilit-oficial-cine-sunt-cei-mai-iubiti-actori-in-bucuresti-unii-vor-fi-surprinsi-dar-altii-se-asteptau-la-alegerea-asta-473233.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/s-a-stabilit-oficial-cine-sunt-cei-mai-iubiti-actori-in-bucuresti-unii-vor-fi-surprinsi-dar-altii-se-asteptau-la-alegerea-asta-473233.html
http://www.ziare.com/radu-beligan/teatru/radu-beligan-si-stela-popescu-cei-mai-iubiti-actori-studiu-imas-1270145
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prefera comediile, 10,6% preferă dramele, 9,5% tragicomediile, 2,1% piesele de tip teatru-

dans, 1,1% merg la pantomimă, 0,7% preferă teatrul absurd şi tragediile.  

Cele mai frecventate teatre sunt Teatrul Naţional, Teatrul Nottara şi Teatrul 

Bulandra, foarte apropiat ca procentaj fiind şi Teatrul de Comedie (22,3%).  
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13. Yorick 
din data de 14 ianuarie 2014,  

http://yorick.ro/marinela-tepus-un-studiu-sociologic-masoara-notorietatea-

popularitatea/ 

 

 

După mai bine de 40 de ani, conform specialiştilor de la IMAS, în care nu a mai 

preocupat pe nimeni statistica privind consumul de teatru din România sau din 

Bucureşti, Teatrul „Nottara“ a comandat un sondaj sociologic (sondajul a fost realizat 

în decembrie 2012, iar rezultatele sale au fost făcute publice în decembrie 2013) privind 

aceste aspecte. Un sondaj despre ce vrea (motivaţii şi aşteptări, preferinţe) şi ce 

gândeşte/cum acţionează (opinii şi obiceiuri) publicul bucureştean, adică aprox. 585.500 

de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, dintre care jumătate merg foarte rar la teatru – 

o dată în ultimul an, iar o treime doar ocazional – o dată în ultimele trei luni. Iniţiativa 

realizării i-a aparţinut teatrologului Marinela Ţepuş, director al Teatrului „Nottara“ din 

Bucureşti. Am încercat să aflăm în cele ce urmează ce face, cum face şi unde vrea sa 

ajungă Teatrul „Nottara“ – teatru cu o istorie şi o tradiţie considerabile, fiind în joc atât 

reputaţia lui, cât şi publicul plătitor care îi trece sau care ar putea să îi treacă pragul.  

http://yorick.ro/marinela-tepus-un-studiu-sociologic-masoara-notorietatea-popularitatea/
http://yorick.ro/marinela-tepus-un-studiu-sociologic-masoara-notorietatea-popularitatea/
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Marinela Ţepuş este filolog şi teatrolog. Angajată a Teatrului „Nottara“, în 

perioada 1994-1997, ca secretar literar. Între 1997 şi 1998 – redactor la „Rampa“, 

supliment al ziarului „Azi“. Între 1998 şi 2001 – redactor al revistei „Scena“, condusă 

de dramaturgul Dumitru Solomon. Din 2001 până în decembrie 2011 – secretar literar 

(şef de departament din ianuarie 2002), din decembrie 2011 până în iunie 2013 – 

manager/director interimar şi, după concurs, manager/director al Teatrului „Nottara“. 

Director al Teatrului „George Ciprian“ din Buzău, între 2006 şi 2011. Director al Galei 

Vedetelor – VEDETEATRU, ajunsă la ediţia a X-a. 

Irina Ionescu: Lucraţi pentru Teatrul „Nottara“ de peste 15 ani. De ce aţi avut 

iniţiativa comandării unui sondaj privind publicul de teatru din Bucureşti şi, mai 

ales, de la „Nottara“? Mijloacele interne pe care le aveaţi la dispoziţie nu funcţionau, 

nu le-aţi considerat suficiente? 

Marinela Țepuș: Lucrez la Teatrul „Nottara“ din 1994, cu o întrerupere de trei ani 

(benefică în plan profesional, pentru că am colaborat cu prestigioşi oameni de teatru la 

„Scena“: Dumitru Solomon, Lena Boiangiu, Alice Georgescu). Ca teatrolog însă, consider 

că s-a produs o falie între oamenii de teatru şi publicul spectator. Cel puţin după 1990, 

nimeni nu s-a gândit să-i întrebe pe spectatori, apelând la instrumente consacrate (sondaje 

realizate de către firme de specialitate), de ce merg la teatru, ce doresc să vadă, ce aşteptări 

au în materie de teatru… Am pus mereu pe seama spectatorilor ceea ce am presupus noi 

despre aceştia. După ce s-a făcut studiul am realizat că, uneori, aveam dreptate, dar de cele 

mai multe ori, nu. Publicul are propriul său mod de gândire, de selecţie, şi propriile sale 

aşteptări. Fie că ne place, fie că nu… Aflând cum gândesc spectatorii, putem să ne 

concepem strategia, în aşa fel încât nici să nu-i dezamăgim, dar şi încercând să-i aducem 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/01/IMG_4076.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/01/IMG_4076.jpg
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cât mai aproape de teatrul de calitate. Ca directori de teatru, în fiecare raport de activitate, 

trebuie să „dăm seamă“ pentru studiile de piaţă realizate în anul precedent, să vorbim 

despre „publicul ţintă“, despre aşteptările acestuia, despre preferinţele sale, despre ceea ce 

facem ca să atragem şi alte segmente de spectatori. Nu ştiu cum au făcut sau fac colegii 

mei, dar eu m-am săturat să improvizez şi să mă bazez numai pe biletele vândute la 

spectacole (comedia, evident, se vinde mai bine decât oricare alt gen de teatru). Cât despre 

„mijloacele interne“ cu care să putem face un asemenea studiu, ele nu sunt nici pe departe 

adecvate. De aceea am decis să comandăm un studiu sociologic făcut cu instrumente 

profesioniste (eşantion reprezentativ, chestionare structurate tematic, operatori de interviu 

specializaţi). Nu ne putem lăuda că avem, în teatru, posibilitatea de a realiza aşa ceva. Nu 

avem sociologi angajaţi, nu avem mijloace specifice, nu avem instrumente adecvate. 

I.I.: Ce aţi aflat în urma sondajului? Lucruri pe care nu le ştiaţi înainte despre 

publicul (format în timp) al teatrului? 

M.Ț.: La nivel de municipiu, faptul că 36% din populaţia bucureşteană merge măcar o 

dată pe an la teatru. Lucru care ne apropie de oricare altă capitală europeană. Promiţător, 

nu? Cei care nu merg la teatru, o fac din lipsă de timp, nu din alte motive. Asta e „de“ 

bine, pentru că ne putem gândi cum să-i atragem în sala de spectacol, măcar o dată pe an, 

apoi de mai multe ori. Am mai aflat că bucureştenii aleg, în cea mai mare parte, 

spectacolele pe care vor să le vadă de pe site-urile teatrelor sau la recomandarea unor 

prieteni, nu după ceea ce se scrie despre ele. Atenţie, criticilor de specialitate şi 

jurnaliştilor culturali!!! La nivelul teatrului nostru, am aflat care sunt spectacolele preferate 

(şi acestea corespundeau celor mai bune vânzări, conform evidenţelor noastre), că vin 

pentru trupa de actori (nu neapărat pentru vedete, cum se întâmplă la nivel de capitală), că 

avem carenţe destul de mari la nivelul secretariatului literar şi în activitatea de marketing-

comunicare, pe care încercăm deja să le remediem, că este preferată cumpărarea on-line a 

biletelor, şi facem eforturi disperate pentru a le veni în întâmpinare… Şi multe altele! De 

pildă, că publicul bucureştean şi, implicit, cel al Teatrului „Nottara“, nu ştie ce este şi câtă 

importanţă are regia în realizarea unei producţii scenice. Noi însă ştim şi cred că ar trebui 

să le aducem şi spectatorilor la cunoştinţă. Însă nu prea îmi dau încă seama cum s-ar putea 

face asta. Este important să ştim că un studiu sociologic măsoară notorietatea, 

popularitatea. De calitate ar trebui să se ocupe oamenii de teatru, criticii de specialitate. 

Dar critici sunt din ce în ce mai puţini şi nu prea mai au spaţiu tipografic. Pe de altă parte, 

această popularitate, notorietate a teatrelor, a actorilor vinde foarte bine. 

I.I.: Cât a costat sondajul? A fost plătit din fonduri publice sau din fonduri 

extrabugetare atrase de Teatrul Nottara? 

M.Ț.: Nu a costat foarte mult, mai ales dacă avem în vedere că, de fapt, s-au făcut două 

sondaje: primul s-a adresat întregii populaţii de 18 ani şi peste din Bucureşti, deci 

spectatorilor de teatru în general (acest sondaj s-a făcut telefonic, ceea ce presupune 

costuri mai mici), în timp ce al doilea sondaj s-a adresat strict spectatorilor care au 
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frecventat Teatrul „Nottara“ (prin interviuri faţă în faţă, efectuate în sala de spectacol sau 

la agenţia de bilete a teatrului). Totul s-a făcut conform procedurilor prevăzute de legislaţia 

specifică achiziţiilor, prin intermediul SEAP. Şi, câtă vreme ni se cere, prin lege, să 

vorbim despre asemenea studii în fiecare raport de activitate (anual), nu ne rămâne decât să 

le facem. 

I.I.: În momentul în care aţi dat concurs pentru postul de director al Teatrului 

„Nottara“ aţi prezentat şi un Plan de management. Sondajul vă obligă să îl 

modificaţi, să îl adaptaţi, să îl reconstruiţi/ajustaţi sau concluziile sondajului nu au 

făcut decât să vă confirme planurile? 

M.Ț.: Sondajul a fost făcut în timpul interimatului. Şi e firesc să fie aşa, pentru că voiam 

să ştiu ce reprezintă, realmente, Teatrul „Nottara“ în conştiinţa publicului, care este 

notorietatea sa, care sunt carenţele şi cum sunt ele percepute de public. De altfel, sondajul 

face parte dintr-un proiect mai amplu, realizat pe două planuri şi intitulat: Teatrul „Nottara 

– între ochiul criticii şi privirea spectatorului“. După cum se poate vedea, m-a interesat atât 

opinia publicului, cât şi cea a oamenilor de teatru. Doream să am la îndemână ambele 

perspective pentru a-mi putea construi o strategie managerială pe termen mediu şi lung. În 

acest moment există o strategie şi unele puncte au fost deja puse în aplicare şi 

funcţionează. Vor mai veni şi altele. 

 

Imagine din spectacolul „Uzina de placeri S.A.”, de Valentin Nicolau, regia Alexandru Berceanu 

 I.I.: Sondajul a confirmat faptul că spectatorii preferă comedia. Aveţi în plan pentru 

viitor numai comedii? Menţionez aici, pentru cititorii noştri, că la „Nottara“ se joacă 

de peste un deceniu comedia „Uzina de plăceri S.A.“ de Valentin Nicolau, regia 

Alexandru Berceanu – unul dintre recordurile bucureştene de longevitate.  

M.Ț.: Aşa este, dar şi „Soţul păcălit“, după Moliere, în regia lui Mircea Cornişteanu, se 

joacă de peste treisprezece ani, „Titanic vals“ de Tudor Muşatescu, în regia lui Dinu 

Cernescu, se joacă de vreo nouă ani… Şi sunt tot comedii. De altfel, după 1990, Sala mare 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/01/uzina.jpg
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a Teatrului „Nottara“ s-a specializat oarecum pe comedie. Şi la Sala mică se mai pun 

comedii. Iar când aproape 69% dintre spectatori doresc să vadă comedie, de ce ne-ar fi 

teamă să montăm astfel de piese? De oarecare vreme, o parte a criticii româneşti de teatru 

consideră că spectacolele de comedie sunt facile. În fapt, comicul este facil, adică nu pune 

probleme spectatorilor, este uşor de asimilat, este relaxant. Un spectacol de comedie se 

pune la fel de uşor sau de greu ca oricare altul şi poate avea succes sau nu, ca oricare 

producţie scenică. Este motivul pentru care vom da publicului ceea ce îşi doreşte, cu o 

singură condiţie: nu vom face rabat la calitate. Pe baza sondajelor au putut fi sintetizate 

deja câteva direcţii de acţiune, una dintre acestea fiind poziţionarea clară a spectacolelor 

montate la Sala mare sub logo-ul BULEVARDUL COMEDIEI, şi vor purta pecetea 

comediei de bună calitate. Avem deja „Un pic prea intim“ de Rajiv Joseph, în regia lui 

Cristi Juncu, „Mobilă şi durere“ de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb, urmează 

„Nevestele vesele“, după Shakespeare, în regia lui Victor Ioan Frunză… Ne mândrim cu 

astfel de titluri, cu astfel de regizori… Nu e nimic degradant în a face comedie. 

I.I.: Aveţi proiecte specifice pentru diferite segmente de public? În ce constau ele? 

M.Ț.: Desigur. Şi dorim să devenim (şi) mai aplicaţi în ceea ce priveşte oferta noastră. 

„Nottara“ şi-a câştigat publicul printr-un repertoriu foarte mozaicat. E timpul să-i dăm 

teatrului o personalitate distinctă, printr-o poziţionare mai clar conturată în peisajul 

teatrelor bucureştene. Oferta teatrului va fi structurată pe două direcţii principale. Pe de o 

parte, vom avea un produs de masă, accesibil publicului larg, care vizează cele mai multe 

(şi mai numeroase) segmente ale publicului de teatru: „spectatorul iubitor de teatru“, 

„spectatorul nostalgic“ şi chiar „spectatorul afectiv“ (identificate de studiul IMAS). Iar pe 

de altă parte, vom avea un produs premium, dedicat unui segment de public restrâns 

(„spectatorul sistematic“), dar mai sofisticat, deschis tuturor abordărilor, inclusiv celor 

considerate elitiste. În cazul Teatrului „Nottara“, produsul de masă a fost, şi trebuie să 

rămână, spectacolul de comedie. În condiţiile în care oferta teatrelor bucureştene acoperă 

(nediferenţiat) aproape toate speciile de comedie, teatrul nostru poate căpăta o identitate 

proprie, inconfundabilă, prin profilarea exclusiv pe una dintre aceste specii, şi anume pe 

comedia de bulevard. Sala mare va fi profilată pe acest gen de produs teatral. Ca şi până 

acum, Sala mică va trebui să dezvăluie publicului – dar într-o formulă mult mai elaborată 

şi mai bine „regizată“ – cealaltă faţă a Teatrului „Nottara“ (şi a teatrului în general). De 

altfel, şi în prezent, în acest spaţiu, se joacă altceva, pentru altcineva. Această marcă 

trebuie păstrată şi rafinată. Produsul premium al Teatrului „Nottara“ necesită însă o croială 

mai atentă, plecând de la faptul că acesta este dedicat unui segment de public mult mai 

restrâns, dar unul avizat, deschis tuturor abordărilor, inclusiv celor considerate elitiste. 

Pentru aceste categorii de public, oferta trebuie să includă atât texte clasice, cât şi foarte 

moderne, de mare valoare, atât marile nume ale dramaturgiei universale, cât şi autori 

contemporani. Ceea ce, cu siguranţă, va contrabalansa dimensiunea „bulevardieră“ şi va 

conferi Teatrului „Nottara“ un plus de prestigiu. Nu trebuie neglijat nici aspectul educării 

publicului larg, în sensul creării, cu timpul, a unui orizont de aşteptare care să includă şi 

opere teatrale cu o stilistică proprie celor mai originale şi actuale direcţii de inovaţie. Sala 
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„George Constantin“ (Sala mică) poate deveni un spaţiu de inovaţie teatrală, cu o direcţie 

repertorială orientată spre lărgirea domeniului creaţiilor novatoare, în care căutările 

estetice şi experimentul se întâlnesc cu publicul interesat (oameni de teatru, public 

sofisticat etc.). Cu alte cuvinte, un laborator de căutări: experimente, noi forme de 

exprimare scenică, descoperirea de noi talente (găzduirea unor producţii reprezentative ale 

UNATC, a unor producţii independente etc.), organizarea unor dezbateri, colocvii, 

realizarea unor spectacole-lectură, aducerea, într-o primă etapă, a unor regizori de mare 

valoare (Tompa Gabor, Alexandru Dabija, Radu Afrim, Victor Ioan Frunză, Radu-

Alexandru Nica ş.a.), a unor regizori deja reprezentativi pentru generaţia tânără 

(Alexandru Mâzgăreanu, Catinca Drăgănescu ş.a.), precum şi a unor absolvenţi de regie 

din ultimii doi-trei ani. Într-o etapă ulterioară, vor fi invitaţi şi regizori prestigioşi din 

străinătate. Un laborator în care nume mari ale actoriei, regiei şi scenografiei româneşti se 

întâlnesc şi lucrează cu cei care vor fi vedetele de mâine. Ar fi benefic, pentru teatrul 

românesc în general şi pentru Teatrul „Nottara“ în special, ca marii actori şi regizori să 

aibă posibilitatea de a-i ghida şi îndruma pe aceia care, în mod firesc, le vor lua locul. Pe 

vremuri, marii actori obişnuiau să facă aşa ceva. Sala „George Constantin“ poate oferi 

spaţiul în care această tradiţie să fie reînnodată. Tot în acest spaţiu pot fi derulate şi 

celelalte programe curente ale Teatrului „Nottara“: „Nocturne“, „Seri de muzică şi 

poezie“, „Grupul pentru Dialog Teatral“ (GDT). 

 

Imagine din spectacolul „Zeul măceluilui”, de Yasmina Reza, regia Claudiu Goga 

M.Ț.: IMAS a realizat, pe baza concluziilor reieşite din studiul de piaţă, şi un set de 

recomandări, pe care încercăm să le punem în aplicare. Aşa că ne vom promova cât mai 

bine actorii, încercând să-i evidenţiem pe cei mai buni şi care au şansa de a deveni, la 

rândul lor, vedete. Cum facem asta? Realizând spectacole în a căror distribuţie să fie unul 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/01/Zeul-macelului1.jpg
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sau două nume importante, dar care să cuprindă, în roluri principale, şi actori mai puţin 

cunoscuţi. Pentru aceştia din urmă vom face o publicitate mai intensă, pe toate căile: 

Internet, publicaţii (print), televiziuni, radiouri, Facebook. Vor fi prezenţi la conferinţele 

de presă. Vom organiza sesiuni de autografe, jocuri şi concursuri în urma cărora premiul 

pentru spectatorii câştigători să fie posibilitatea de a lua un interviu unui asemenea actor 

sau actriţă, sau de a vedea un spectacol cu ei etc. Despre autori? Deja am avut o încercare 

după modelele internaţionale, anume de a aduce autorul la repetiţii, la conferinţele de 

presă. Este vorba de Lia Bugnar şi de realizarea spectacolului „Matrimoniale“. Sunt multe 

de făcut şi, permanent, mă tem că nu ne ajunge timpul pentru toate. 

I.I.: 54% din public vine la teatru la recomandarea unor prieteni, cunoscuţi. Cum 

folosiţi în avantajul Teatrului „Nottara“ această stare de fapt? Aveţi scheme de 

fidelizare pentru public, reduceri etc.? 

M.Ț.: Pe lângă reducerile cunoscute, acelea pentru elevi, studenţi, pensionari, persoane cu 

dizabilităţi, am încercat şi introducerea unui nou tip, pe parcursul Festivalului – Fest(in) pe 

Bulevard, anume abonamentul de teatru. De asemenea, avem reduceri cu ocazia unor zile 

speciale (8 martie, Ziua îndrăgostiţilor etc.). Avem şi spectacole gratuite pentru cei mai 

fideli spectatori. Aceştia au parte de întâlniri, după reprezentaţii, la un pahar de vin ori de 

şampanie cu trupa teatrului nostru. Asemenea evenimente au loc în preajma Sărbătorilor de 

iarnă, şi au devenit tradiţionale. 

I.I.: Cu ce fraze cheie (în textele de promovare) îşi vinde Teatrul Nottara biletele? 

M.Ț.: Pentru a vă arăta cât de importantă a devenit, pentru noi, colaborarea cu IMAS, vă 

voi reda un fragment din setul de recomandări, referitor la arhitectura brand-ului „Nottara“ 

(logo, viziune, misiune, valori, principii). Brand-ul „Nottara“ va fi centrat pe produsul 

teatrului pentru publicul larg (comedia de bulevard). Ea permite definirea unei identităţi 

puternice şi foarte clar conturate, din care decurge nu numai o poziţionare netă în raport cu 

toate celelalte teatre din Bucureşti, dar şi o provocare lansată acestora: noi suntem cei care 

readucem comedia la ea acasă, pe Bulevard, acolo unde ea s-a născut şi a avut/are succes 

la marele public. „Nottara“, teatrul de pe Bulevard, este Bulevardul Comediei. Acest 

slogan – esenţa identităţii Teatrului „Nottara“ – beneficiază de efectul unui joc de cuvinte 

care mixează trei componente de imagine ce trebuie fixate în mintea publicului: a) 

Bulevardul – locaţia teatrului (un atribut de imagine puternic, deja prezent în percepţia 

spectatorilor şi care trebuie menţinut); b) Comedia – produsul generic, genul de teatru pe 

care îl oferă „Nottara“-ul; c) Comedia de bulevard – specia, produsul propriu de marcă, 

brand-ul „Nottara“. Prin modul în care este formulată viziunea, o altă componentă 

identitară importantă, se încearcă o uşoară înnobilare a acestui tip de poziţionare. Suntem 

pe Bulevard, jucăm comedie de bulevard pentru marele public, dar nu vă propunem 

producţii facile, fără substanţă. Pentru noi, universul comediei este însăşi condiţia umană. 

Visul nostru este să cuprindem acest întreg univers: Visăm la întreaga Comedie Umană! 

Dacă sloganul exprimă esenţa a ceea ce suntem acum, iar prin viziune ne proiectăm şi 
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visăm frumos despre ceea ce am vrea să devenim, misiunea trebuie să comunice ceea ce 

facem. Mai cu seamă ceea ce facem altfel decât ceilalţi. Teatrul „Nottara“ readuce comedia 

în spaţiul în care s-a consacrat, dar marchează acest teritoriu cu stindardul pe care se află 

culorile sale: o producţie curăţită de vulgaritate şi prost gust, modernă, atrăgătoare, 

seducătoare. Valorile asumate, împreună cu principiile derivate din acestea, constituie 

ghidul pe baza căruia este îndeplinită misiunea. Cum faci ceea ce faci, depinde de valorile 

în care crezi şi de principiile pe care le respecţi în activitatea pe care o desfăşori. Din setul 

de valori propus, două sunt asociate cu comedia de bulevard, şi sunt absolut indispensabile 

acesteia: umorul şi râsul. Alte două valori, sinceritatea şi publicul, ţin de însăşi condiţia 

actorului: nu este actor dacă nu e sincer, nu există ca actor dacă nu are public. De aici 

derivă o serie de principii, în care actorul trebuie să creadă şi pe care trebuie să le respecte. 

În fine, dar nu în ultimul rând, responsabilitatea este esenţială oricărui produs artistic, şi 

poate îndeosebi comediei, care e considerată adesea un gen uşor, neproblematic şi 

neproblematizant. Şi aici „Nottara“-ul se poziţionează oarecum diferit faţă de produsele 

similare ale altor teatre: vă punem pe râs ca să vă punem pe gânduri, ne distanţăm cu ironie 

de lumea în care trăim, râdem de slăbiciunile şi de tarele noastre, pătrundem în suflete etc. 

Adevărul este că trăim într-o epocă în care nu poţi face performanţă fără a beneficia de 

consiliere de specialitate în domenii precum sociologie, marketing, comunicare etc. Nu fac 

o apologie a acestor profesii, dar am devenit conştientă de două lucruri: 1. Măsurătorile 

sociologice pot fi utile şi pentru alte domenii decât cel politic, dacă sunt folosite cu 

înţelepciune şi moderaţie; 2. Spectacolul este un produs de piaţă (chiar dacă este un produs 

cultural) şi poate fi mai bine vândut pe baza unei politici de marketing. Trebuie să ţinem 

pasul cu vremurile şi să ne adaptăm acestora. 

 

Imagine din spectacolul „Metoda”, de Jordi Galceran, regia Theodor-Cristian Popescu 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/01/metoda2.jpg
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M.Ț.: Avem încă unele carenţe la nivelul promovării. Suntem în momentul în care site-ul 

nostru a fost atacat, cu consecvenţă, de hakeri. (Nu, nu glumesc deloc!) Au fost și ştiri 

publicate prin diverse ziare. Este, de altfel, singurul site cultural atacat cu atâta 

consecvenţă (săptămânal, apoi, zilnic). Am luat în considerare partea plină a paharului, 

presupunând că suntem foarte buni, atâta timp cât s-au găsit să ne agaseze taman pe noi şi 

numai pe noi. Doar că, acum, trebuie să refacem tot site-ul şi cu asta ne şi ocupăm! Şi dacă 

tot suntem în această situaţie, avem în vedere şi o nouă interfaţă, mai accesibilă şi, sperăm, 

mai atractivă, precum şi posibilitatea reală de a vinde bilete on-line. Am actualizat adresa 

de Facebook şi răspunsurile spectatorilor s-au văzut imediat. Avem şi o mică publicaţie 

lunară on-line, destinată celor mai fideli prieteni ai noştri, intitulată „Veşti şi poveşti de la 

Nottara“. Mai avem şi alte surprize… 

I.I.: Cine se ocupă de marketing la Teatrul Nottara. Ce studii şi ce experienţă au 

aceste persoane? 

M.Ț.: În fapt, echipa de la secretariatul literar s-a înnoit cu totul. Nu pentru că aşa ne-am fi 

dorit, ci pentru că aşa s-a întâmplat. Semnalul de alarmă a fost tras tot de către sondaj. În 

opinia publicului, serviciile secretariatului nostru literar şi ale compartimentului de 

marketing trebuiau îmbunătăţite. Aşa că am încercat să colaborăm cu un specialist în 

marketing. Din păcate, programul acestuia nu coincidea cu cel al teatrului şi au existat şi 

disfuncţii de compatibilitate cu departamentele din interiorul instituţiei noastre. Totuşi, ne-

a fost de mare ajutor. Am înţeles că este vitală colaborarea cu un specialist în acest 

domeniu. Din păcate, teatrul nu-şi permite cooptarea unui specialist de elită, din cauza 

bugetului foarte restrâns, aşa că suntem în căutarea unor voluntari sau a unor tineri 

specializaţi în acest domeniu, şi mai puţin pretenţioşi. 

I.I.: Cum i-aţi selectat şi cum îi pregătiţi în continuare? 

M.Ț.: I-am selectat în urma unor recomandări. Apoi a rămas cine s-a asociat programului 

nostru cultural şi strategiei făcute pe termen scurt şi mediu. Învăţăm cu toţii şi cred că 

acest lucru este esenţial. Nu trebuie să încremenim, spunând mereu: „Dar de ce a fost bine 

până acum şi, dintr-odată, ni se cere altceva?“ M-am plictisit tot răspunzând: „Se pare că 

nu era bine, atâta timp cât publicul ne-a sancţionat atât de drastic. Şi e bine să ne adaptăm 

cererii actuale…“ Oricum, sunt mândră că am convins-o pe Mădălina Negrea, filolog şi 

teatrolog, cu care am mai colaborat acum mulţi ani la „Nottara“, să se întoarcă la noi şi să 

preia departamentul de secretariat literar. Şi îmi pare bine că avem alături de noi două 

tinere absolvente (un teatrolog şi un jurnalist) cu mult temperament, doritoare şi să înveţe, 

şi să ne dea o mână de ajutor la reorganizarea acestor activităţi. Încă mai sper că vom găsi 

un bun specialist în marketing, care să ne ajute să profesionalizăm această linie de 

activitate. 

 



 45 

Yorick 
din data de 21 ianuarie 2014,  

http://yorick.ro/marinela-tepus-repertoriile-teatrelor-sunt-dictate-in-mare-parte-

de-regizorii-cu-care-dorim-sa-colaboram/ 
 

 
 

După mai bine de 40 de ani, conform specialiştilor de la IMAS, în care nu a mai 

preocupat pe nimeni statistica privind consumul de teatru din România sau din 

Bucureşti, Teatrul „Nottara“ a comandat un sondaj sociologic (sondajul a fost realizat 

în decembrie 2012, iar rezultatele sale au fost făcute publice în decembrie 2013) privind 

aceste aspecte. Un sondaj despre ce vrea (motivaţii şi aşteptări, preferinţe) şi ce 

gândeşte/cum acţionează (opinii şi obiceiuri) publicul bucureştean, adică aprox. 585.500 

de persoane cu vârsta de 18 ani şi peste, dintre care jumătate merg foarte rar la teatru – 

o dată în ultimul an, iar o treime doar ocazional – o dată în ultimele trei luni. Iniţiativa 

realizării i-a aparţinut teatrologului Marinela Ţepuş, director al Teatrului „Nottara“ din 

Bucureşti. Am încercat să aflăm în cele ce urmează ce face, cum face şi unde vrea sa 

ajungă Teatrul „Nottara“ – teatru cu o istorie şi o tradiţie considerabile, fiind în joc atât 

reputaţia lui, cât şi publicul plătitor care îi trece sau care ar putea să îi treacă pragul. 

continuare din nr. 199  

http://yorick.ro/marinela-tepus-un-studiu-sociologic-masoara-notorietatea-popularitatea/ 

http://yorick.ro/marinela-tepus-repertoriile-teatrelor-sunt-dictate-in-mare-parte-de-regizorii-cu-care-dorim-sa-colaboram/
http://yorick.ro/marinela-tepus-repertoriile-teatrelor-sunt-dictate-in-mare-parte-de-regizorii-cu-care-dorim-sa-colaboram/
http://yorick.ro/marinela-tepus-un-studiu-sociologic-masoara-notorietatea-popularitatea/
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I.I.: Tot ce înseamnă comentarii în mass-media (critica de specialitate şi jurnalismul 

cultural) contează pentru mai puţin de 1/3 din public. E mult? E puţin? 

M.Ț.: Este extrem de puţin. Insignifiant. Şi mă tem că vina o purtăm noi, specialiştii, prea 

ocupaţi cu răfuieli subterane, prea obsedaţi să ne promovăm propria imagine. Aşa cum am 

mai spus, eu cred că s-a produs o scindare între critica de teatru şi public. Iar publicul ne 

sancţionează, venind la teatru după „recomandările unor prieteni ori cunoscuţi“, şi nu în 

urma lecturii cronicilor dramatice. E drept că în publicaţii a scăzut drastic spaţiul destinat 

culturii şi că au dispărut foarte multe titluri din presa scrisă. Locul acestora a fost luat de 

publicaţiile on-line şi de blog-urile personale. Cine scrie în acestea? De cele mai multe ori 

nu oameni de teatru, în adevăratul sens al cuvântului. Nu ştiu ce s-ar putea face şi nici dacă 

se mai poate face ceva… 

I.I.: Conform sondajului o cincime dintre spectatori nu au un actor preferat, iar 

puţin peste un sfert dintre ei nu au o actriţă preferată. Intenţionaţi să îi convingeţi, 

prin punerea şi mai mult în valoare a actorilor/actriţelor de la „Nottara“? Doriţi să 

cuceriţi procentele nehotărâte? 

M.Ț.: Găzduind, lunea şi marţea (când teatrul are pauză), spectacole ale altor trupe, s-a 

putut constata faptul că publicul a asimilat ca fiind ale colectivului nostru şi alte nume, 

precum: Virgil Ogăşanu, Magda Catone, Silviu Biriş… Asta nu ne supără deloc. Ne-a 

făcut să ne dăm seama că e timpul să atragem colaboratori din alte teatre, primenind 

cumva propria trupă. S-a văzut că, pe primul loc, în criteriile de selecţie a unui spectacol 

pe care publicul dorește să-l vadă, sunt actorii şi, mai ales, cei foarte cunoscuţi. Prin 

urmare, vom încerca să-i atragem pe aceştia spre noi. Şi primii paşi au şi fost făcuţi. În 

acest moment colaborăm cu Ion Besoiu, Gelu Niţu, Vlad Zamfirescu, Mihai Marinescu. L-

am adus în trupă pe Andi Vasluianu. Avem alături de noi şi nume ale unor mai tinere 

talente: Irina Velcescu, Şerban Gomoi, Diana Roman, Vlad Gălăţianu. Spectatorii 

„migrează“ după actori şi vom căuta să-i aducem şi (pe) la noi, în speranţa că-i vom cuceri 

şi fideliza. 

I.I.: În sondaj apare, printre preferinţele publicului, şi regizorul de film Sergiu 

Nicolaescu. Cum comentaţi acest amestec de arte şi produse culturale? În timp ce, 

aproape 60% dintre spectatori nu au un regizor preferat… Se pare, conform 

sondajului, ca publicul nu reţine numele regizorilor… 

M.Ț.: Simplu. Aceste măsurători sunt influenţate de notorietate/popularitatea artiştilor. 

Regizorul (de film) Sergiu Nicolaescu a dispărut dintre noi exact în momentul în care se 

făcea sondajul. Din nefericire, a avut parte de o popularizare inadecvată a momentului, 

însă pe toate canalele mass-media, aşa că acest lucru a influenţat şi răspunsurile 

spectatorilor la întrebările din sondaj. La fel poate fi interpretată şi preferinţa publicului 

pentru actorul Dan Puric, ca regizor de teatru. E vorba, tot de efectele notorietăţii. Dan 

Puric este un recunoscut actor, unic în felul său pentru genul pe care îl practică. Mai mult 
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decât atât, susţine conferinţe, scrie, apare la multe posturi de televiziune. Este foarte 

prezent în mintea publicului, care proiectează toate aceste ipostaze şi asupra activităţii sale 

regizorale, de altfel cu totul remarcabilă. Să ne uităm cu atenţie la preferinţele spectatorilor 

pentru regizorii de teatru: 30% dintre ei nu ştiu, nu răspund, iar 28,6%, declară că nu au 

nici un regizor preferat. Cu alte cuvinte, pentru aproape 60% dintre spectatori regia de 

teatru nu prezintă mare interes, ca atare nu ştiu, nu au opinii despre această activitate 

esenţială producţiei unui spectacol, deci nu au preferinţe pentru un regizor sau altul. Trist, 

dar adevărat, atunci când e vorba de masa publicului larg (căruia i se adresează sondajele), 

şi nu de segmentele de public avizat, extrem de restrâns. Dintre cele 13 nume menţionate 

ca fiind regizori de teatru, unul aparţine lui Sergiu Nicolaescu şi şase unor actori 

prestigioşi ai scenei româneşti, e drept, cu veleități regizorale: Dan Puric, Radu Beligan, 

Horaţiu Mălăele, Mihai Mălaimare, Ion Caramitru, Rodica Popescu Bitănescu. E vorba de 

actori cu o carieră prodigioasă, actori activi care, în primul rând joacă, şi mai apoi 

montează piese. Sunt asimilaţi în dubla lor ipostază, dar, mai ales, pentru profesia de bază. 

E un lucru care ar putea să-i îngrijoreze pe oamenii de teatru, pentru că spectatorii ignoră 

importanţa regiei în realizarea unui spectacol. Ar trebui să ne gândim mai des la asemenea 

lucruri şi să le dăm de cap. Cum? Doar asociindu-ne şi încercând să explicăm cu orice 

prilej ce înseamnă regia, scenografia, luminile, sunetul… Teatrul este o artă sincretică, dar 

elementele cunoscute de spectatori sunt, cel puţin deocamdată, doar dramaturgia şi actoria. 

Pe urmă, cei mai mulţi dintre marii regizori de teatru nu (mai) montează în Bucureşti, şi 

producţiile lor pot fi văzute doar cu ocazia Festivalului Naţional de Teatru sau a unor 

turnee (vezi: Silviu Purcărete, Andrei Şerban, Mihai Măniuţiu…). Spectatorii nu au un 

regizor preferat pentru că nu ştiu care este importanţa reală a regiei de teatru. Cum 

spuneam, cred că doar asociindu-ne, pentru a promova pe toate căile, importanţa regiei de 

teatru, putem schimba ceva în opinia publicului. E o trudă de lungă durată. 

I.I.: Cei care frecventează Teatrul „Nottara“ merg şi la Teatrul Naţional „I.L. 

Caragiale“, la Teatrul de Comedie şi la Teatrul „Bulandra“. Intenţionaţi să 

conlucraţi cu acest „cerc de apropiaţi“ pentru promovarea în comun a spectacolelor? 

Cum? 

M.Ț.: Oricât ne-am preface că nu ne interesează, ne aflăm pe o piaţă deschisă şi e foarte 

normal să concurăm între noi. Teatrele bucureştene de repertoriu se află într-un perimetru 

prea „strâmt“ ca să nu aibă habar unele de altele. În general „a conlucra“ înseamnă „a nu 

ne călca prea des pe picioare“, montând aceleaşi titluri de piese în acelaşi timp (deşi în 

vremea din urmă se mai întâmplă şi asta). Şi a nu ne fura singuri căciula punând 

premierele de presă în acelaşi timp. După ce că sunt atât de puţini cronicari dramatici, ar fi 

culmea să-i mai şi „împărţim“. 

I.I.: Pentru primii cinci actori şi pentru primele cinci actriţe de la „Nottara“, 

conform preferinţelor publicului, planificaţi anumite proiecte? Dar pentru regizorii 

care nu au montat la „Nottara“? Printre preferinţe figurează Radu Beligan (la cea de 
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95-a aniversare în decembrie 2013), Horaţiu Mălăele, Alexandru Darie, Dan Puric, 

Andrei Şerban ş.a. 

M.Ț.: Nu e nevoie. Sunt cunoscuţi (şi) pentru că joacă mult şi… bine. Încercarea noastră 

este aceea de a cuprinde cât mai multe nume din trupă în distribuţiile spectacolelor fiecărei 

stagiuni şi de a-i promova pe actorii mai puţin cunoscuţi şi realmente talentaţi. Cât despre 

regizori, în acest an vom colabora cu Victor Ioan Frunză şi cu Tompa Gabor, dintre 

numele mari. Însă, alături de aceştia, vor apărea şi nume noi. Veţi vedea la momentul 

potrivit. 

I.I.: În cadrul sondajului, Teatrul „Nottara“ a fost etichetat drept „teatru de artă“ – 

37% şi „teatru popular“ – 23%… 

M.Ț.: Încă o carenţă gravă pe care ar trebui să o remediem: publicul nu are o opinie clar 

structurată în ceea ce ne priveşte, pentru că nu avem o identitate clară. (Re)construirea 

identităţii Teatrului „Nottara“ ne preocupă în mod deosebit, concluziile sondajului ne-au 

permis să formulăm o strategie în acest sens. 

I.I.: Pentru că se află pe un mare bulevard al capitalei, Bulevardul Magheru (un 

avantaj considerabil), Teatrul „Nottara“ mai este numit superficial şi „teatru de 

bulevard“. Cum comentaţi acest lucru? 

M.Ț.: Ştiam dinainte de realizarea sondajului că aşezarea geografică a teatrului nostru ne 

avantajează. Confuzia voită a unor… critici între noţiunile „teatru de bulevard“ şi „teatru 

de pe bulevard“ ne-a convins să „branduim“ teatrul pornind tocmai de aici. Prin urmare, 

vom aduce pe bulevard comedia de bulevard, având certitudinea că specia aceasta nu e cu 

nimic mai prejos decât altele, condiţia principală fiind doar calitatea montărilor. Vă 

aşteptăm, aşadar, pe Bulevardul Comediei! 

I.I.: Conform sondajului, piesele de la „Nottara“ sunt accesibile, nu foarte elitiste. 

M.Ț.: Cele mai multe sunt aşa, şi este şi motivul pentru care publicul ne caută cu 

asiduitate. Nu ne dorim să devenim un teatru elitist, pentru că asta ar însemna să ne 

pierdem spectatorii deja fideli. Ne dorim spectacole de bună calitate şi pentru toate 

gusturile. 

I.I.: Dacă vorbim de aspectele calitative ale sondajului, cele mai apreciate spectacole 

sunt „Metoda“ de Jordi Galcerán, regia Theodor-Cristian Popescu, şi „Zeul 

măcelului“ de Yasmina Reza, regia Claudiu Goga. Cum comentaţi? 

M.Ț.: Sunt spectacole apreciate atât de public, cât şi de critica de specialitate. Când s-a 

realizat sondajul, Sala „George Constantin“ era închisă în urma unei inundaţii. Cele două 

spectacole au fost mutate la Sala „Horia Lovinescu“. Sunt sigură că, dacă s-ar fi jucat în 

acel răstimp, „Aniversarea“ de Thomas Vinterberg și Mogens Rukov, traducerea și regia 
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Vlad Massaci, ar fi fost apreciată la justa sa valoare. Şi alte spectacole de la Sala mică nu 

au intrat în vederile publicului, pentru că nu s-au jucat din motivul menţionat. Dorinţa 

noastră este să facem cât mai multe producţii care să fie apreciate de public, dar şi de 

critici, dacă nu cumva asta este o utopie… 

I.I.: Sondajul indică faptul că achiziționarea biletelor on-line este importantă pentru 

public, pentru 40% dintre spectatori. La fel Internetul… 

M.Ț.: Pentru scurtă vreme, biletele au putut fi achiziţionate şi on-line, până când a fost 

atacat site-ul. Ne preocupă în mod deosebit reluarea acestei activităţi, care chiar începuse 

promiţător. Nu preocupă și îmbunătățirea aspectului site-ului, pentru că publicul 

bucureştean de teatru se află pe Internet. Vom căuta să fim şi noi foarte prezenţi acolo. 

Primii paşi au fost făcuţi: pagina de Facebook funcţionează foarte bine, am făcut 

parteneriate cu publicaţii on-line… 

I.I.: 8,9% dintre cei intervievaţi cred că Teatrul Nottara nu se diferenţiază cu nimic 

de alte teatre, altfel spus are o imagine cu geometrie variabilă. „Este în căutări“.  

M.Ț.: Ca să ne diferenţieze trebuie să avem o identitate distinctă. În acest moment, nici un 

teatru bucureştean nu se poate mândri cu asta. Repertoriile teatrelor sunt dictate, în mare 

parte, de regizorii cu care dorim să colaborăm. E un paradox, nu-i aşa? De aceea sunt aşa 

de mozaicate, aşa de diverse titlurile spectacolelor. Nu e un lucru rău, dar consecinţa se 

vede: spectatorii merg la teatru în primul rând după actori, după autori şi la recomandarea 

unor prieteni… Cred că singurul teatru care şi-a asumat o identitate clară este ACT, dar 

acesta e un teatru particular şi cu mai puţin de 100 de locuri. Într-o vreme şi Odeon-ul a 

avut o linie elitistă, şi poate că asta l-a costat: este pe locul şase în percepţia publicului de 

masă. Nu ştiu dacă e bine sau rău, depinde ce urmăreşti. Cum spuneam, notorietatea, 

popularitatea (transferată în spectacole variate ca stil şi accesibile) vând bine! 

I.I.: Cu ce mijloace intenţionaţi să impuneţi percepţiei publice o imagine clar 

conturată? 

M.Ț.: Cu toate mijloacele posibile. Întâi trebuie să construim repertoriul în funcţie de 

brand-ul ales. E cel mai greu, pentru că vrem să colaborăm cu anumiţi regizori, iar ei ne 

impun titlurile pe care şi le doresc ei, pe care le văd ei montate la noi. Totuşi, încetul cu 

încetul, vom ajunge la liman, pentru că suntem încăpăţânaţi şi credem că e necesară o 

identitate. Urmează o publicitate agresivă pe toate căile. 

I.I.: Aţi vorbit despre punctele tari ale Teatrului Nottara. Printre ele, conform 

sondajului, mai figurează şi locul unde se află teatrul teatrului (confortul sălilor de 

spectacol – deşi nu toţi cei chestionaţi sunt de acord, acustica sălilor, dotarea tehnică), 

personalul, trupa de actori. Dar care sunt defectele/punctele sale slabe? Sondajul 

menţionează faptul că biletele nu pot fi rezervate/achiziţionate on-line, aspectul 

http://www.nottara.ro/artisti/regizori/1/Tot/Vlad_MASSACI
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învechit al teatrului (intrarea, sala, gheretele de metal din hol), faptul că bufetul de la 

intrare vinde produse care fac zgomot când sunt desfăcute în sală, faptul că locurile 

de la balcon sunt incomode sau că pe unele dintre ele lipsesc numerele, faptul că 

teatrul nu are programe de sală şi că distribuţia nu mai poate fi consultată odată ce ai 

intrat în sala de spectacol. Cum comentaţi şi cum vă propuneţi să îndreptaţi toate 

aceste lucruri şi ce alte puncte slabe aţi identificat de când conduceţi teatrul Nottara? 

M.Ț.: Vedeţi câte sunt de făcut? Şi dacă mai aducem vorba şi despre bulina roşie care ne 

încadrează la cel mai înalt grad de risc seismic, am spus aproape tot. Existenţa acestei 

buline nu ne permite să investim serios pentru amenajarea teatrului, aşa că doar reparăm şi 

cosmetizăm, apoi iar reparăm şi iar cosmetizăm… Nici consolidarea teatrului nu se poate 

face, pentru că ar trebui ca toţi proprietarii să fie de acord, conform legii, cu această 

acţiune. În 2012, a fost necesară asanarea şi igienizarea Sălii studio, care, aflându-se la 

subsol, a fost inundată în timpul unei furtuni foarte puternice. S-a reparat acoperişul prin 

care se infiltra apă şi s-au făcut reparaţii la cabinele Sălii mari. În 2013, s-au făcut 

deratizări în toate spaţiile, s-au igienizat cabinele de la Sala mică, s-au achiziţionat 

proiectoare (încă se lucra cu proiectoare din anii ’60 – ’70 – ’80) şi s-a amenajat foaierul 

Sălii „Horia Lovinescu“. Facem atât cât se poate în aşteptarea „marii consolidări“, care 

este, realmente, necesară. Mă tem, însă, că se va petrece doar dacă se va schimba legea, 

astfel încât Primăria să nu se mai izbească de reticenţa proprietarilor, măcar acolo unde 

există instituţii publice. 

I.I.: Printre sugestiile de îmbunătăţire a activităţii Teatrului Nottara apar în sondaj şi 

spectacolele de muzică, expoziţiile de fotografie/pictură, lansările de carte, 

conferineţele, recitalurile de poezie… 

M.Ț.: Deja am făcut şi vor mai fi şi altele. Am găzduit spectacole de muzică, am făcut 

lansări de carte de teatru, în cadrul primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru – 

Fest(in) pe Bulevard; dorim să extindem astfel de acţiuni. Avem o expoziţie cu fotografie 

de teatru, în foaierul Sălii „Horia Lovinescu“ (autori: Maria Ştefănescu şi Sorin Radu). 

Susţinem frecvent conferinţe de presă etc. 

I.I.: Comparativ cu profilul spectatorilor de teatru în general, ponderea femeilor şi a 

persoanelor în vârstă este mai mare la spectatorii care vin la Nottara. Dominantele 

profilului spectatorilor care vin la Nottara ar fi, conform sondajului, următoarele: 

femei, persoane cu vârstă înaintată, studii superioare, venituri peste 1.500 RON, 

statut social ridicat, consumatoare de internet. Cum comentaţi? 

M.Ț.: Publicul Teatrului „Nottara“ are o vârstă ceva mai ridicată decât publicul 

bucureştean de teatru. În rest, nu se deosebeşte prin nimic. Dorim să atragem spectatori 

tineri şi acesta este motivul pentru care Sala studio va găzdui foarte multe proiecte pentru 

tineri, realizate de către tineri. 
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I.I.: Aţi instituit un juriu al spectatorilor – fişe de evaluare/chestionare înmânate 

spectatorilor la fiecare spectacol. Datele sunt prelucrate trimestiral? Ce aţi mai aflat 

în urma acestui demers? 

M.Ț.: Nici nu vă închipuiţi câte lucruri putem afla despre activitatea noastră, despre 

lucrurile bune, dar şi despre cele mai puţin bune. Chestionarele se oferă la intrare, 

împreună cu un creion şi cu rugămintea de a fi completate şi depuse, la ieşire, într-o urnă 

special amenajată. Periodic, sunt interpretate de către IMAS, care ne transmite concluziile. 

I.I.: În „Caietele Teatrului Nottara“ (ediţie specială 2013, pag. 5) spuneţi că teatrul 

are un buget modest. Puteţi să ne spuneţi exact despre ce sumă este vorba? 

M.Ț.: „Caietele“ au fost editate când nu venise încă bugetul pe 2013. Cât despre bugetul 

pe anul 2012, despre care vorbeam, era cel mai mic, şi poate fi găsit pe site-ul Primăriei 

Municipiului București, alături de bugetele celorlalte teatre. 

(Nu am reușit să găsim informația pe site-ul indicat, dar am aflat că bugetul pe anul 2013 

al Teatrului „Nottara“ s-a aflat între 5.500.000 – 6.000.000 RON) 

I.I.: La cât se ridică într-un an fondurile extrabugetare atrase de Teatrul „Nottara“? 

M.Ț.: Depinde de an. Pentru că abia s-a terminat 2013, vă pot spune care au fost veniturile 

pe acest an: 813.000 RON, faţă de 750.000 RON, cât ne-am propus. Am depăşit veniturile 

pentru că am făcut aplicaţii şi am atras câteva cofinanţări şi sponsorizări. Am organizat 

prima ediţie a unui festival, iar un asemenea eveniment este el însuşi aducător de venituri. 

I.I.: Cum stabiliţi preţul biletelor? 

M.Ț.: În recomandările oferite de IMAS există şi un asemenea punct. Vom încerca să-l 

respectăm. Astfel, vom avea preţuri mai diferenţiate pentru evenimente unicat, pentru 

festival şi pentru spectacolele noi (premiera pentru presă şi primele reprezentaţii). Vom 

avea, însă, şi reduceri (şi chiar gratuităţi) pentru anumite categorii (elevi, studenţi, 

pensionari), pentru cei mai fideli spectatori, pentru vânzătorii onorifici de bilete. 

I.I.: Câţi angajaţi are Teatrul Nottara? 

M.Ț.: Avem 120, dintre care: 46 – actori, 54 – personal tehnic de scenă, 20 – personal 

administrativ. Acestora li se adaugă colaboratorii permanenţi, cum sunt: Alexandru Repan, 

Ruxandra Sireteanu, Mircea Diaconu etc. 

I.I.: Nu v-am întrebat, dar aţi dori să adăugaţi că… 

M.Ț.: E timpul să renunţăm la asperităţi şi să devenim o breaslă în adevăratul înţeles al 
cuvântului! 
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 Yorick 
din data de 25 februarie 2014, Numărul 205 

http://yorick.ro/marilena-tepus-teatru-se-poate-face-oriunde-cu-o-singura-

conditie-sa-aiba-calitate/ 

 

 

Marilena Țepuș: Teatru se poate face oriunde, cu o singură 
condiție: să aibă calitate 

Despre teatru în general, despre diferențele fundamentale și metodele de 

funcționare ale fiecărei instituții teatrale în parte, despre așteptări, despre 

redescoperirea de sine am stat de vorbă cu Marinela Țepuș, directorul Teatrului 

Nottara. Un om pentru care teatrul, e întâi de toate regăsirea de sine, iar mai apoi, 

devine confesiune.    

Se spune că în timp, fiecare lucru capătă o definiție a sa. Dar teatrul, în ce măsură 

poate fi el definit? 

De definit… nici nu știu dacă e simplu ori greu.  Cred că teatrul este dorința noastră 

expresă de a fi mereu alții, de a nu încremeni, de a nu rămâne cu o singură latură pe care 

ne-o cunoaștem sau nu. Teatrul nu este numai pe scenă, cred… și, de fapt, o spun în 

prelungirea celor care au tot spus-o și cu secole în urmă, că până la urmă toți vrem să 

jucăm niște roluri, toți vrem să fim și altcineva decât suntem în mod curent. Și de câte ori 

facem asta, până la urmă, facem teatru. 

http://yorick.ro/tag/numarul-205/
http://yorick.ro/marilena-tepus-teatru-se-poate-face-oriunde-cu-o-singura-conditie-sa-aiba-calitate/
http://yorick.ro/marilena-tepus-teatru-se-poate-face-oriunde-cu-o-singura-conditie-sa-aiba-calitate/
http://yorick.ro/marilena-tepus-teatru-se-poate-face-oriunde-cu-o-singura-conditie-sa-aiba-calitate/
http://yorick.ro/marilena-tepus-teatru-se-poate-face-oriunde-cu-o-singura-conditie-sa-aiba-calitate/
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Dar cum credeți că un teatru își poate construi un specific al său și se poate 

individualiza în raport cu celelalte? 

Din păcate, în România… teatrele nu au specific. În afară de cele două-trei teatre de 

proiect și în afară de cele câteva teatre private, deja recunoscute, teatrul de repertoriu a 

devenit o magmă. O magmă în care plutim cu toții, alergând mai ales după succes. Iar 

pentru acest succes suntem dispuși să facem orice. Dacă vrem să facem și artă, iarăși 

facem orice. Numai că lucrul ăsta ne dăunează. Probabil doar Teatrul Metropolis, care este 

un teatru de proiecte, noul teatru de proiecte înființat la Giurgiu și Teatrul din Buzău, care 

a fost construit și el tot pe aceeași structură și funcționează foarte bine astfel de aproape 20 

de ani, au un anumit specific: adică nu au o trupă de actori angajați și, prin urmare, își pot 

permite să aducă distribuții ideale, dacă există fonduri firește… dar asta e șansa unui teatru 

de proiecte. În ceea ce privește teatrele de repertoriu bucureștene… poate doar Teatrul de 

Comedie are un anume specific, dar și acolo, dacă ne vom duce, vom vedea că în 

repertoriu sunt și numeroase drame. Și până la urmă e nevoie și de drame, tocmai de aceea 

se joacă și chiar cu mare succes. Cât despre Teatrul Nottara, acesta chiar vrea să 

construiască un brand de teatru și intenționăm să avem cu adevărat un specific al nostru, o 

identitate. Cred că, până la urmă, teatrele chiar trebuie să-și caute o identitate. Și dorim 

acest lucru tocmai pentru că ni se spune mereu că suntem un teatru de bulevard și nu știm 

niciodată dacă suntem de bulevard, sau numai pe bulevard… noi chiar vrem să devenim un 

teatru de bulevard pe bulevard! Și nu cred că ar fi nimic rău. Noi jucăm foarte multă 

comedie. Și pentru că publicul își dorește comedie, noi devenim supuși. Dar trebuie înțeles 

un aspect: comedia bulevardieră nu e cu nimic mai prejos decât orice alt gen de piesă, atâta 

vreme cât este făcută într-adevăr după rețetă și dacă e realizată de profesioniști. 

Teatrul Nottara chiar vrea să construiască un brand de teatru și intenționăm să avem 

cu adevărat un specific al nostru, o identitate. Cred că, până la urmă, teatrele chiar trebuie 

să-și caute o identitate. Și dorim acest lucru tocmai pentru că ni se spune mereu că suntem 

un teatru de bulevard și nu știm niciodată dacă suntem de bulevard, sau numai pe 

bulevard… noi chiar vrem să devenim un teatru de bulevard pe bulevard! Și nu cred că ar 

fi nimic rău. Noi jucăm foarte multă comedie. Și pentru că publicul își dorește comedie, 

noi devenim supuși. Dar trebuie înțeles un aspect: comedia bulevardieră nu e cu nimic mai 

prejos decât orice alt gen de piesă, atâta vreme cât este făcută într-adevăr după rețetă și 

dacă e realizată de profesioniști. 

În acest caz, ce presupune un teatru de proiecte și cui îi este destinat, cui i se 

adresează (referindu-ne aici deopotrivă la segmentul spectatorilor, precum și la cel al 

actorilor)? 

Un teatru de proiecte presupune în primul rând un buget mai mic și asta este de bine. 

Dar presupune și multă muncă, mult efort necesar pentru a face o distribuție cu actori din 

mai multe teatre bucurește… pentru că cele trei teatre care există acum, există cu succes (și 

vorbesc aici despre Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, Teatrul Metropolis și Teatrul 
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„George Ciprian” din Buzău). Dar ele rezistă și datorită faptului că sunt foarte aproape de 

București și pot să-și permită să aducă actori importanți, de renume. Sigur că lumea vine 

după actori importanți. Iar să îi aduci pe aceștia din mai multe teatre într-o singură 

distribuție… poate deveni un adevărat calvar când trebuie să programezi acele spectacole. 

Și atunci începe forfota și lupta de a-i aduce laolaltă. Să joci un asemenea spectacol 

sâmbăta ori duminica devine aproape imposibil. Iar dacă s-ar juca luni, marți, miercuri… 

publicul nu ar fi într-atât de disponibil, el e mai mult obișnuit cu ideea de  sâmbătă și 

duminică. Și poate acesta ar fi dezavantajul. 

De câte viziuni este nevoie pentru clădirea unui proiect? Cine contribuie pentru ca 

acesta să se nască? 

În principiu, repertoriul se face asemănător cu cel al unui teatru de stat pentru că 

directorul trebuie să facă un proiect de buget în care să adune niște proiecte, dar diferența 

este că artiștii sunt angajați pe acel proiect și nu mai departe. Adică, se repetă un timp și se 

face un contract pe un anumit număr de reprezentații, cu posibilitate de prelungire… în 

funcție de cât se consideră că poate rezista spectacolul în cauză. Așadar, aș spune că acest 

sistem este unul mult mai flexibil și nu încarcă organigrama nimănui. E în avantajul 

tuturor părților. 

Un teatru de repertoriu este, de fapt, o uzină: există ateliere, aparatură, utilaj tehnic, 

există artiști care la un moment dat joacă sau nu joacă. 

Ați avut ocazia, în calitate de director, să simțiți pulsul ambelor tipare de teatru. 

Care sunt diferențele majore (plusurile și minusurile) dintre un teatru de proiecte și 

un teatru de stat?  

Lucrurile pot funcționa foarte bine sau defectuos în ambele medii. Și pot să afirm, 

după o experiență de șase ani la Teatrul George Ciprian din Buzău și numai doi ani 

petrecuți la Teatrul Nottara, în calitate de director… că e mai ușor să conduci și să realizezi 

proiecte într-un teatru de proiecte, decât într-un teatru de repertoriu. Și aș zice că în viitor 

vor fi din ce în ce mai puține teatre de repertoriu, fiindcă ele au, totuși, o structură 

osificată, o structură greoaie. Un teatru de repertoriu este, de fapt, o uzină: există ateliere, 

aparatură, utilaj tehnic, există artiști care la un moment dat joacă sau nu joacă. Actorii au, 

totuși, niște salarii (mari sau mici)… Desigur, sunt mici salariile, dar chiar și așa, ele pot să 

varieze în cazul în care acești actori sunt angajați permanent sau numai pe proiect. Cred, 

deci, că în viitor șansa teatrelor de proiecte este mai mare decât ne-am închipui. Eu 

consider că este loc pentru toate tipurile de teatru – și pentru cele din regim privat, pentru 

puburi, cafenele și pentru teatru într-o catedrală. Teatru se poate face oriunde, cu condiția 

să aibă și calitate. 

Cred, deci, că în viitor șansa teatrelor de proiecte este mai mare decât ne-am 

închipui. Eu consider că este loc pentru toate tipurile de teatru – și pentru cele din regim 
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privat, pentru puburi, cafenele și pentru teatru într-o catedrală. Teatru se poate face 

oriunde, cu condiția să aibă și calitate. 

În ce mediu credeți că spectatorul se va simți „mai ca acasă”?  

Spectatorul nu cred că sesizează decât un singur lucru: dacă se va duce la 

spectacolul unui teatru de proiecte, o să vadă că sunt mai multe vedete. Și mai contează 

încă ceva: vedetele provin din mai multe teatre. Deci dacă va merge să vadă un spectacol 

al teatrului din Buzău, el va vedea dintr-odată actori de la Teatrul Național, actori de la 

Bulandra și actori de la Nottara, spre exemplu. Iar acesta este un aspect pozitiv pentru 

public. 

Dar în cazul dumneavoastră, sentimentul de „acasă” se naște unde? 

Aici e greu de răspuns.  Eu, din ’94, cu o întrerupere de doi ani, am fost angajată a 

Teatrului Nottara continuu și sigur că este casa mea. Însă dintotdeauna m-am simțit 

adoptată de Buzău și nu numai de teatrul de acolo, ci și de munincipalitate și de publicul 

buzoian. După prima ediție a Galei Vedetelor, care, de fapt, era a patra ediție a festivalului 

buzoian de teatru: „Gala noilor generatii – Capul de regizor”, am fost oprită pe stradă și 

oamenii îmi mulțumeau pentru că am adus acolo mari actori. Iar asta a fost cea mai 

frumoasă zi din viața mea… dar după aceea, ea s-a repetat pentru că încet, încet am 

început să lucrez și cu vedete și lucrurile au mers din ce în ce mai bine. Aici (la Nottara), 

cumva am luat-o de la început, întrucât ceva înseamnă să fii secretar literar și altceva 

înseamnă să fii director. Deși la început mi s-a părut că e ușoară trecerea, n-a fost deloc 

așa, dar până la urmă, cred că putem face lucruri frumoase și aici. Și chiar dacă este ceva 

mai greu, cu siguranță merită. 

Cum se construiește și, ulterior, cum se menține o colaborare între un teatru de stat și 

un teatru de proiecte? Un exemplu mai mult decât relevant în acest caz fiind 

parteneriatul dintre Teatrul „G. Ciprian” și Teatrul Nottara, care se dezvoltă de ani 

buni… 

Sigur că se poate stabili o astfel de colaborare. Noi numim Teatrul din Buzău, la fel 

cum îl numea și domnul Mircea Diaconu: „fratele nostru mai mic”. Este o legătură 

benefică pentru ambele teatre implicate. O dată, pentru că teatrul din Buzău își poate 

depăși granițele și ajunge să joace la București, iar a doua oară pentru noi:  în urma unui 

sondaj realizat acum ceva vreme, am descoperit că o parte dintre actorii care joacă lunea și 

marțea în spectacolele Teatrului „George Ciprian” au fost asimilați ca fiind vedete ale 

noastre – Magda Catone, Silviu Biriș, Virgil Ogășanu –  sunt trecuți ca fiind actori ai 

Teatrului Nottara. Avantajul, este, prin urmare, pentru toată lumea. 

Cred că am depășit de mult mentalitatea de provincie, iar mie-mi place să cred că 

România nu e formată din provincii, ci este o țară unde toți oamenii sunt la fel. Ceea ce m-
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a impresionat, însă, la Buzău a fost faptul că publicul de acolo se îmbracă încă frumos 

când vine la teatru… 

Se bucură diferit publicul din provincie față de cel bucureștean de gustul teatrului?  

Eu nu l-aș numi public de provincie… îmi place să-i spun „din țară“. Și cred că am 

depășit de mult mentalitatea de provincie, iar mie-mi place să cred că România nu e 

formată din provincii, ci este o țară unde toți oamenii sunt la fel. Ceea ce m-a impresionat, 

însă, la Buzău a fost faptul că publicul de acolo se îmbracă încă frumos când vine la teatru 

și asta m-a determinat să rămân atâta vreme acolo. Oamenii vin întotdeauna pregătiți de 

sărbătoare și acesta este unul din motivele pentru care la Buzău merită și trebuie să existe 

și un festival, fiind o sărbătoare prin el însuși. 

Poziționându-ne într-un timp și spațiu ce par a se degrada treptat, vă întreb: 

Considerați că mediocritatea care ne înconjoară poate afecta și calitatea publicului? 

Dar pe cea a spectacolului? 

Da, mediocritatea ne afectează inevitabil. Sunt o mulțime de spectacole montate în 

regim privat, de către impresari sau așa-zișii impresari, sunt lucrate pe repede-înainte cu 

dorința de a veni cât mai mult în întâmpinarea publicului, dar asta ne afectează pe toți. Și 

simțim că se întâmplă în toate teatrele, inclusiv în Teatrul Nottara, pentru că aceste tipuri 

de spectacole, trebuie să recunoaștem, sunt și aducătoare de venituri. Calitatea 

spectacolului este afectată, pentru că el se face în așa fel încât să atragă cât mai mult public 

cu putință. Or, știm că acum publicul este afectat în primul rând de mass-media și de ceea 

ce se întâmplă pe toate posturile de televiziune: toate scandalurile, toate show-urile acelea 

teribile… sigur că ne fac să vrem ceva foarte ușor, ceva facil, ceva vulgar, care nu e 

conform cu arta. Cred că e la îndemâna impresarilor, și dacă nu a impresarilor, atunci a 

artiștilor care joacă în asemenea producții, să nu se dezmintă și să rămână profesioniști. Să 

rămână în granița artei, și nu a vulgarității. Numai de noi depinde chestiunea asta… din 

păcate. Și nu cred că aici aș putea da vina pe un întreg sistem de stat sau pe buget, este 

strict o chestiune de mentalitate, trebuie să câștigăm cu toții cât mai rapid și cât mai ușor. 

Mediocritatea ar trebui să dispară… măcar în artă. 

Mediocritatea ne afectează inevitabil. Sunt o mulțime de spectacole montate în 

regim privat, de către impresari sau așa-zișii impresari, sunt lucrate pe repede-înainte cu 

dorința de a veni cât mai mult în întâmpinarea publicului, dar asta ne afectează pe toți. 

Cum ați convinge un tânăr care nu a pășit vreodată într-o sală de teatru, fie el un 

teatru de proiecte, independent, sau de stat, să accepte această provocare?  

În primul rând, prin metoda oglinzii. Mergem la teatru, întâi de toate pentru a ne 

regăsi pe noi, sau o latură a noastră. De obicei, ne ducem la teatru ca să regăsim o latură 

frumoasă a noastră, sau o latură pe care ne-o dorim ori pe care sperăm să o avem. Sau ne 
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ducem la teatru pentru a râde de latura noastră ascunsă, pe care noi nu o vrem la suprafață, 

dar faptul că vedem jucându-se pe scenă o comedie și acolo ne recunoaștem puțin, ori 

putem râde de ceilalți… e mare lucru. Însă tinerii vin la teatru. Și vor veni întotdeauna. 

Actorii încă există și încă fascinează. Probabil în adolescență cu toții visăm să fim actori. 

Iar spectatorii, prin ei înșiși, prin prezența lor acolo sunt parte a unui spectacol. Deci 

pentru un ceas sau două și ei fac parte din spectacol și devin actori. Și merită să se 

reîntoarcă fiindcă întotdeauna vor avea ce învăța. Spectatorul va pleca întotdeauna din sala 

de teatru măcar cu un singur lucru care i-a plăcut de acolo. Cred că cine va păși o dată într-

o sală de teatru, se va întoarce… de mai multe ori. 

 

Interviu realizat de Irina Radu, UNATC, Teatrologie, anul I 

 


