
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Premieră Fazanul, 8 și 17 mai 2015 

 



1. Agerpres 
din data de 5 mai 2015, ora 11.36 

http://www.agerpres.ro/ots/2015/05/05/un-fazan-modern-la-teatrul-nottara-

11-36-29 

 

 

 

Un 'Fazan' modern, la Teatrul Nottara 

 

Vineri, 8 mai 2015, ora 19:00 și duminică, 17 mai ora 19:00, la Teatrul Nottara, 

Sala Horia Lovinescu, are loc premiera pentru presă a spectacolului Fazanul de 

Georges Feydeau (traducerea: Doru Mareș), în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul realizat de Ștefan Caragiu, costumele semnate de Alexandra Mâzgăreanu și 

muzica lui Alexandru Suciu.  

http://www.agerpres.ro/ots/2015/05/05/un-fazan-modern-la-teatrul-nottara-11-36-29
http://www.agerpres.ro/ots/2015/05/05/un-fazan-modern-la-teatrul-nottara-11-36-29


 

După spumoasa comedie Puricele, jucată cu mare succes la începutul anilor '90 

pe scena de la Nottara, Georges Feydeau, considerat părintele rebel al farsei pure și 

unul dintre cei mai importanți dramaturgi francezi, revine în teatrul de pe Bulevardul 

Magheru, de astă dată cu piesa Fazanul.  

Spectacolul abordează tema atât de cunoscută a păcălitorului păcălit, într-o 

montare plină de vitalitate, în care umorul ingenios este protagonist, iar moravurile 

sunt tratate cu subtilitate cinică. Din distribuție fac parte: Gabriel Răuță, Șerban 

Gomoi, Cătălin Babliuc, Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana 

Roman, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Ioana Calotă, Alexandru Suciu, Alexandru 

Mike Gheorghiu, Liviu Chițu.  

 

 

 

 

 

 

 

Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje surprinzătoare, evenimente 

neașteptate și o viziune critică, dar plină de haz, asupra relațiilor umane din toate 

timpurile sunt principalele ingrediente din rețeta de succes a acestei comedii 

bulevardiere. Cuceritorul (fără portofoliu) Pontagnac încearcă să o farmece pe 



Lucienne, soția celui mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparențele își fac jocul lor 

de oglinzi, iar capul de familie se dovedește a fi mult mai 'rătăcitor' decât lăudărosul 

Pontagnac...  

'Cred că o comedie de calitate presupune un mecanism bine pus la punct și asta, 

mai ales, atunci când e vorba despre un text bulevardier. Aceasta a fost miza noastră 

(a mea și a întregii echipe) și tind să cred că, în mare, ne-a ieșit. Pe lângă povestea 

hazlie și plină de încurcături, decorul, costumele, muzica și interpretarea actorilor 

creează un tot care, atunci când se pune în mișcare, are ca rezultat râsul spontan și 

inteligent' afirmă regizorul Alexandru Mâzgăreanu.  

Vă invităm cu drag la această înlănțuire surprinzătoare de întâmplări, care 

reașază lucrurile după logica sclipitoare și irezistibilă a comediilor bulevardiere, 

dezvăluindu-ne într-un final cine e Fazanul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vă rugăm să ne confirmați prezența la una dintre cele două reprezentații, până 

cel mai târziu miercuri 6 mai, pentru a vă putea rezerva locurile.  

Pentru mai multe informații, puteți accesa dosarul de prezentare al 

spectacolului, disponibil aici  

Pentru orice detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție.  

 

 

 

de Business OTS  

http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=61
http://www.agerpres.ro/ots


2. Radio România Cultural 
din data de 8 mai 2015,  

http://www.radioromaniacultural.ro/un_fazan_modern_la_teatrul_nottara-

31764 

 

 

 

Un „Fazan” modern, la Teatrul Nottara 

 

Vineri, 8 mai 2015, ora 19:00 şi duminică, 17 mai ora 19:00, la Teatrul Nottara, 

Sala Horia Lovinescu, are loc premiera pentru presă a 

spectacolului Fazanul de Georges Feydeau (traducerea: Doru Mareş), în regia 

lui Alexandru Mâzgăreanu, decorul realizat de Ştefan Caragiu, costumele semnate 

de Alexandra Mâzgăreanu şi muzica lui Alexandru Suciu. 

După spumoasa comedie Puricele, 

jucată cu mare succes la începutul anilor '90 pe scena de la Nottara, Georges Feydeau, 

http://www.radioromaniacultural.ro/un_fazan_modern_la_teatrul_nottara-31764
http://www.radioromaniacultural.ro/un_fazan_modern_la_teatrul_nottara-31764


considerat părintele rebel al farsei pure şi unul dintre cei mai importanţi dramaturgi 

francezi, revine în teatrul de pe Bulevardul Magheru, de astă dată cu piesa Fazanul. 

Spectacolul abordează tema atât de cunoscută a păcălitorului păcălit, într-o 

montare plină de vitalitate, în care umorul ingenios este protagonist, iar moravurile 

sunt tratate cu subtilitate cinică. Din distribuţie fac parte: Gabriel Răuță, Şerban 

Gomoi, Cătălin Babliuc, Sorina Ştefănescu, Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana 

Roman, Ion Haiduc, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Alexandru Suciu, Alexandru 

Mike Gheorghiu, Liviu Chiţu. 

Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje surprinzătoare, evenimente 

neaşteptate şi o viziune critică, dar plină de haz, asupra relaţiilor umane din toate 

timpurile sunt principalele ingrediente din reţeta de succes a acestei comedii 

bulevardiere. Cuceritorul (fără portofoliu) Pontagnac încearcă să o farmece pe 

Lucienne, soţia celui mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparenţele îşi fac jocul lor 

de oglinzi, iar capul de familie se dovedeşte a fi mult mai „rătăcitor” decât lăudărosul 

Pontagnac… 

 „Cred că o comedie de calitate presupune un mecanism bine pus la punct și 

asta, mai ales, atunci când e vorba despre un text bulevardier. Aceasta a fost miza 

noastră (a mea și a întregii echipe) și tind să cred că, în mare, ne-a ieșit. Pe lângă 

povestea hazlie și plină de încurcături, decorul, costumele, muzica și interpretarea 

actorilor creează un tot care, atunci când se pune în mișcare, are ca rezultat râsul 

spontan şi inteligent” afirmă regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 

Vă invităm cu drag la această înlănţuire surprinzătoare de întâmplări, care 

reaşază lucrurile după logica sclipitoare şi irezistibilă a comediilor bulevardiere, 

dezvăluindu-ne     într-un final cine e Fazanul. 

 

 

Un interviu realizat de Raluca Radulescu: 



3. Kappa 
din data de 5 mai 2015,  

http://teatru.kappa.ro/teatrul-nottara/fazanul_1019294.html 

 

 

 

Descriere:  

Dupa spumoasa farsa Puricele, jucata cu mare succes la inceputul anilor '90 pe 

scena de la Nottara, dramaturgul francez de secol XIX Georges Feydeau revine, in 

aprilie 2015, la teatrul de pe bulevardul Magheru cu piesa Fazanul. 

Redescoperita in cheie moderna de indraznetul regizor Alexandru Mazgareanu, 

noua premiera continua traditia comediilor cu talc montate la Sala Horia Lovinescu. 

http://teatru.kappa.ro/teatrul-nottara/fazanul_1019294.html


Intr-o distributie de exceptie, spectacolul abordeaza 

tema atat de cunoscuta a pacalitorului pacalit, intr-o montare in care umorul ingenios 

este protagonist, iar moravurile sunt tratate cu delicatete cinica. 

Incurcaturi de tot fel, replici alerte, personaje surprinzatoare, evenimente 

neasteptate si o viziune critica plina de haz a relatiilor umane din toate timpurile sunt 

ingredientele acestei comedii bulevardiere, care are premiera chiar in luna pacalelilor. 

Cuceritorul (fara protofoliu) Pontagnac incearca sa o farmece pe Lucienne, sotia celui 

mai bun prieten al sau, Vatelin. Insa aparentele isi fac din nou jocul lor de oglinzi, iar 

capul de familie se dovedeste a fi mult mai ?ratacitor? decat laudarosul Pontagnac... 

O inlantuire clocotitoare si surprinzatoare de intamplari reasaza lucrurile dupa 

logica sclipitoare a comediilor bulevardiere si ne dezvaluie, intr-un final, cine e 

Fazanul.  

 

 

Distributie:  

decor: Stefan Caragiu 

costume: Alexandra Mazgareanu 

traducator: Doru Mares 

actor: Gabriel Rauta, Serban Gomoi, Catalin Babliuc, Alexandru Suciu, Sorina 

Stefanescu, Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana Roman, Ion Haiduc, Crenguta 

Hariton, Ioana Calota, Liviu Chitu, Alexander Gheorghiu 

regizor: Alexandru Dumitru Mazgareanu 

 

Data: 

17 Mai 2015, 19:00  

23 Mai 2015, 19:00  

Teatrul: Teatrul Nottara  

Tip piesa: comedie / Oras: Bucuresti (Bucuresti)  



4. Adevărul 
din data de 7 mai 2015, ora 17.46 

http://m.adevarul.ro/cultura/teatru/fazanul-alexandru-mazgareanu-

pregateste-concureze-puricelelui-horatiu-malaele-

1_554b794dcfbe376e35f32690/index.html 

 

 

 

„Fazanul” lui Alexandru Mâzgăreanu se pregăteşte să concureze „Puricele” lui 

Horaţiu Mălăele 

 

 
Spectacolul „Fazanul”, de Georges Feydeau, în regia lui Alexandru 

Mâzgăreanu, va fi prezentat în premieră, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, 

http://m.adevarul.ro/cultura/teatru/fazanul-alexandru-mazgareanu-pregateste-concureze-puricelelui-horatiu-malaele-1_554b794dcfbe376e35f32690/index.html
http://m.adevarul.ro/cultura/teatru/fazanul-alexandru-mazgareanu-pregateste-concureze-puricelelui-horatiu-malaele-1_554b794dcfbe376e35f32690/index.html
http://m.adevarul.ro/cultura/teatru/fazanul-alexandru-mazgareanu-pregateste-concureze-puricelelui-horatiu-malaele-1_554b794dcfbe376e35f32690/index.html


vineri, 8 mai, ora 19:00 şi duminică, 17 mai, ora 19:00, avându-i în distribuţie pe 

Gabriel Răuţă, Cătălin Babliuc şi Şerban Gomoi. 

După spumoasa comedie „Puricele”, jucată cu mare succes la începutul anilor 

'90 pe scena de la Nottara, Georges Feydeau, se întoarce în teatrul de pe Bulevardul 

Magheru, de astă dată cu piesa „Fazanul”, într-o regie modernă, care-şi propune să 

scoată în evidenţă toate calităţile comice ale textului. 

„Cred că o comedie de calitate presupune un mecanism bine pus la punct şi asta, mai 

ales, atunci când e vorba despre un text bulevardier. Aceasta a fost miza noastră (a 

mea şi a întregii echipe) şi tind să cred că, în mare, ne-a ieşit. Pe lângă povestea hazlie 

şi plină de încurcături, decorul, costumele, muzica şi interpretarea actorilor creează un 

tot care, atunci când se pune în mişcare, are ca rezultat râsul spontan şi inteligent”, a 

declarat regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 

Decorul spectacolului este realizat de Ştefan Caragiu, costumele sunt semnate 

de Alexandra Mâzgăreanu, iar muzica de Alexandru Suciu. 

Din distribuţie fac parte: Gabriel Răuţă, Şerban Gomoi, Cătălin Babliuc, Sorina 

Ştefănescu, Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana Roman, Ion Haiduc, Crenguţa 

Hariton, Ioana Calotă, Alexandru Suciu, Alexandru Mike Gheorghiu, Liviu Chiţu. 

 

 

 

Autor: Ionela Roşu  



5. Revista Cultura 
din data de 8 mai 2015, ora 12.00 

http://revistacultura.ro/agenda/events/premiera-la-nottara/ 

 

 
 

Premiera la Nottara 

Date/Time 

Date(s) - 08/05/2015 - 17/05/2015 

Location 

Teatrul National Bucuresti  

Categories  

 Teatru 

Pe 8 si 17 mai, Teatrul „Nottara” îsi invita publicul la cea mai noua premiera, 

Fazanul, care prilejuieste întâlnirea scenica dintre rebelul melancolic al comediei de 

bulevard, Georges Feydeau, si neconventionalul regizor Alexandru Mâzgareanu, într-

un spectacol ce exploreaza si redescopera, în cheie moderna, posibilitatile farsei. 

Abordând tema binecunoscuta a pacalitorului pacalit, umorul ingenios este 

protagonist, iar moravurile sunt tratate cu delicatete cinica. Într-o lume a carei ordine 

poate fi data peste cap de fiecare data când o usa se deschide sau se închide, 

http://revistacultura.ro/agenda/events/premiera-la-nottara/
http://revistacultura.ro/agenda/events/premiera-la-nottara/
http://revistacultura.ro/agenda/locations/teatrul-national-bucuresti/
http://revistacultura.ro/agenda/events/categories/agenda-artelor/teatru-agenda-artelor/


Alexandru Mâzgareanu propune o joaca teatrala isteata si fermecatoare, cu personaje 

pline de culoare, prinse în plasa propriilor lor neghiobii. Mecanismele comice sunt 

variate, cu încurcaturi de tot felul, replici alerte (iscusit repovestite în limba româna 

de traducatorul Doru Mares), aparitii surprinzatoare, evenimente neasteptate si o 

viziune critica plina de haz a relatiilor umane din toate timpurile, compunând un 

univers aflat pe muchia absurdului. Distributia de exceptie, care aduce în scena suita 

fara de sfârsit a loviturilor de teatru, specifice lui Feydeau, îi reuneste pe Gabriel 

Rauta, Serban Gomoi, Ion Haiduc, Catalin Babliuc, Sorina Stefanescu, Laura Vasiliu, 

Raluca Gheorghiu, Diana Roman, Ioana Calota, Crenguta Hariton, Alexandru Suciu, 

Alexandru Mike Gheorghiu, Liviu Chitu. 

 



6. Port.ro 
din data de 8 mai 2015,  

http://imdb.ro/pls/th/theatre.showtime?i_perf_id=165637&i_topic_id=4&i

_city_id=125&i_county_id=-1&i_cntry_id=56 

 

 
 

Fazanul 

 

comedie, 125 minute 

 
Scurtă prezentare: După spumoasa farsă Puricele, jucată cu mare succes la 

începutul anilor '90 pe scena de la Nottara, dramaturgul francez de secol XIX Georges 

Feydeau revine, în aprilie 2015, la teatrul de pe bulevardul Magheru cu piesa Fazanul. 

Redescoperită în cheie modernă de îndrăzneţul regizor Alexandru Mâzgăreanu, noua 

premieră continuă tradiţia comediilor cu tâlc montate la Sala Horia Lovinescu. 

http://imdb.ro/pls/th/theatre.showtime?i_perf_id=165637&i_topic_id=4&i_city_id=125&i_county_id=-1&i_cntry_id=56
http://imdb.ro/pls/th/theatre.showtime?i_perf_id=165637&i_topic_id=4&i_city_id=125&i_county_id=-1&i_cntry_id=56


Într-o distribuţie de excepţie, spectacolul abordează tema atât de cunoscută a 

păcălitorului păcălit, într-o montare în care umorul ingenios este protagonist, iar 

moravurile sunt tratate cu delicateţe cinică. 

Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje surprinzătoare, evenimente 

neaşteptate şi o viziune critică plină de haz a relaţiilor umane din toate timpurile sunt 

ingredientele acestei comedii bulevardiere, care are premiera chiar în luna păcălelilor. 

Cuceritorul (fără protofoliu) Pontagnac încearcă să o farmece pe Lucienne, soţia celui 

mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparenţele îşi fac din nou jocul lor de oglinzi, iar 

capul de familie se dovedeşte a fi mult mai ?rătăcitor? decât lăudărosul Pontagnac... 

 

O înlănţuire clocotitoare şi surprinzătoare de întâmplări reaşază lucrurile după 

logica sclipitoare a comediilor bulevardiere şi ne dezvăluie, într-un final, cine e 

Fazanul.  

 

Premieră 8 mai 2015 , Teatrul Nottara 



7. HeyEvent 
din data de 1 aprilie 2015,  

http://heyevent.com/event/729765270455539/avanpremiera-fazanul 

 

 

 

Avanpremieră "Fazanul" 

 

Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje surprinzătoare, evenimente 

neaşteptate şi o viziune critică plină de haz a relaţiilor umane din toate timpurile sunt 

ingredientele acestei comedii bulevardiere, care are premiera chiar în luna păcălelilor. 

Cuceritorul (fără portofoliu) Pontagnac încearcă să o farmece pe Lucienne, soţia celui 

mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparenţele îşi fac din nou jocul lor de oglinzi, iar 

capul de familie se dovedeşte a fi mult mai “rătăcitor” decât lăudărosul Pontagnac… 

 

 

by event 

http://heyevent.com/event/729765270455539/avanpremiera-fazanul


8. Evensi 
din data de 1 aprilie 2015, ora 19.00 

https://www.evensi.com/avanpremiera-fazanul-teatrul-nottara/149021802 

 

 
 

Avanpremieră "Fazanul" 
 

 
Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje surprinzătoare, evenimente 

neaşteptate şi o viziune critică plină de haz a relaţiilor umane din toate timpurile sunt 

ingredientele acestei comedii bulevardiere, care are premiera chiar în luna păcălelilor. 

Cuceritorul (fără portofoliu) Pontagnac încearcă să o farmece pe Lucienne, soţia celui 

mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparenţele îşi fac din nou jocul lor de oglinzi, iar 

capul de familie se dovedeşte a fi mult mai “rătăcitor” decât lăudărosul Pontagnac… 

https://www.evensi.com/avanpremiera-fazanul-teatrul-nottara/149021802


9. Ziarul Metropolis 
din data de 12 mai 2015, ora 19.00 

http://www.ziarulmetropolis.ro/fazanul-incurcaturi-amoroase-de-zile-mari/ 

 

 
 

Fazanul – încurcături amoroase de zile mari 

 

„Fazanul” a avut premiera pe 8 mai la Teatrul Nottara. Comedia bulevardieră, 

în regia tânărului Alexandru Mâzgăreanu, aduce pe scenă savoarea îndrăzneaţă a 

umorului burlesc. Timp de două ore, ispitele amoroase şi încurcăturile de situaţie se 

înlănţuie în ritmul alert al unui dans de samba. 
 

 
„Fazanul” are la bază piesa lui Georges Feydeau, considerat a fi unul dintre cei 

mai de seamă dramaturgi ai Franţei. „Sub scânteietoarea suprafaţă a scrierilor lui 

http://www.ziarulmetropolis.ro/fazanul-incurcaturi-amoroase-de-zile-mari/


Feydeau se ascunde o lume care stă să explodeze.” a spus Leonard Pronko despre 

Feydeau, descriind fidel caracterul înflăcărat al textelor marelui dramaturg. 

Protagoniştii au probleme în amor. Chiar şi cei fericiţi. Mai ales ei. De fapt, aici 

fericirea şi nefericirea au o relevanţă nesemnificativă în comparaţie cu mecanismele 

diabolice ale comicului de situaţie care devine un personaj în sine. Eroii poveştii par 

mai degrabă marionete dirijate de un păpuşar ascuns îndărătul cortinei. Pişicherul se 

mai şi amuză pe deasupra, combinând sau schimbând culori, soţi, soţii şi amanţi. Un 

fel de „flori, fete şi băieţi” mutat în decorul unei lumi a adulţilor care se copilăresc, 

jonglând cu dragostea. 

Spectacolul debutează mai puţin convingător, te cam pierde în zona 

artificialului. Personajele îşi îmbracă replicile într-un torent de vorbe care îţi asaltează 

auzul şi te depărtează de la firul acţiunii. Şi totuşi, pe parcurs, stridenţa interpretării se 

domoleşte, scoţând la iveală artificii umoristice valoroase. 

Gabriel Răuţă şi Diana Roman în „Fazanul 

Sunetele hazlii desprinse din desenele animate punctează ipocrizia, dar şi 

stângăcia bărbaţilor, prezentă îndeosebi în repertoriul lui Edmond Pontagnac. Cea din 

urmă contrastează cu pretenţia de „mascul alfa”, spulberată de fiecare dată de câte un 

incident ce-l plasează pe oropsit într-o situaţie ridicolă. 

Luminile roz bombon sugerează, când şi când, o atmosferă fals romantică ce 

stârneşte instant amuzamentul sălii, mai ales dacă e vorba de farmecul „cuceritorului” 

Redillon (Cătălin Babliuc). Se face haz de romantism, dar şi de clişeele asociate 

înţelesurilor mai mult sau mai puţin descifrabile ale iubirii – eterna complicaţie a 

omenirii. 



Întreruperile repetate constituie o altă sursă de umor. Actul amoros mult 

aşteptat de Redillon e veşnic condamnat de intervenţiile nedorite ale lui Gerome 

(Liviu Chiţu), spre frustrarea amorezului. În „Fazanul”, femeile au tocuri şi cocuri. 

Sub podoaba capilară etajată a lui Clotilde (Raluca Gheorghiu) se ascund straturile de 

supunere naivă. Mult mai rebele, cocurile lui Maggy (Diana Roman) seamănă cu două 

coarne menită să atace, să se impună, să manipuleze. În mod ironic, soţul ei este cel 

încornorat. 

Şerban Gomoi întruchipează un Pontagnac genial, impresionând prin 

versatilitatea jocului cu fereastră spre complexitatea personajului. Mimica, gesturile 

dar şi glasul cu intonaţie şerpuitoare vorbesc despre parşivitatea don juanului jalnic, 

ale cărui manevre nu scapă nepedepsite, la fel cum nu scapă nesancţionată nici mica 

escapadă a lui Vatelin (Gabriel Răuţă). 

„Pontagnac este şarmant, ambiţios, de neoprit în cuceririle sale amoroase, neînfricat 

până la proba contrarie, caracteristici de bază ale oricărui bărbat de lume.” îl descrie 

chiar Şerban Gomoi. 

Mai puţin inspirată a fost prestaţia, modestă de altfel, a Ralucăi Gheorghiu în 

rolul soţiei lui Pontagnac. Personajul feminin a părut depersonalizat şi ţipător, în 

ciuda intenţiilor comice. Scenele care i-au avut ca protagonişti pe Domnul Pinchard 

(Ion Haiduc) şi soţia sa (Crenguţa Hariton) ar fi putut lipsi, constituind nişte timpi 

morţi în dinamica piesei. 

Prezenţa lor în camera 39, deşi nu duce lipsă de poante drăguţe, devine la un 

moment dat un soi de interludiu incomod. 

„Fazanul” este o piesă relaxantă, cu umor pe alocuri presărat cu clişee, dar care 

reuşeşte să-ţi smulgă hohote de voie bună. 

INFO 

Teatrul Nottara, Bucureşti 

Fazanul, de Georges Feydeau 

Regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Cu: Gabriel Răuță, Şerban Gomoi, Cătălin Babliuc, Sorina Ştefănescu, Laura 

Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana Roman, Ion Haiduc, Crenguţa Hariton, Ioana 

Calotă, Alexandru Suciu, Alexandru Mike Gheorghiu, Liviu Chiţu. 

 

Un articol de Teodora Gheorghe 

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/teodora-gheorghe/


10. Zu 
din data de 18 mai 2015, ora 13.14 

http://zu-zuzi.blogspot.ro/2015/05/fazanul-teatrul-nottara.html 

 

 
 

"Fazanul" - Teatrul Nottara 

 

Invitata fiind la la premiera pentru presa si bloggeri a piesei ”Fazanul”, la 

Teatrul Nottara, m-am bucurat mult de ocazia asta de a mai ajunge si eu la teatru. 

Pentru ca, iata, desi era o vreme in care mergeam, acum a devenit complicat sa pleci 

de acasa seara si mai mereu exista alta prioritate. Ei bine, acest eveniment mi-a adus 

aminte de bucuria unei piese de teatru bune, a unei seri cu adevarat placute, a unui 

spectacol reusit. 

http://zu-zuzi.blogspot.ro/2015/05/fazanul-teatrul-nottara.html
http://zu-zuzi.blogspot.ro/2015/05/fazanul-teatrul-nottara.html
http://1.bp.blogspot.com/-fzqaFnE5QGE/VVm7PfPaqPI/AAAAAAAAf40/X950W4wrSWA/s1600/Sorina_tefanescu_Gabriel_Raua_Laura_Vasiliu_i_erban_Gomoi_in_Fazanul.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-fzqaFnE5QGE/VVm7PfPaqPI/AAAAAAAAf40/X950W4wrSWA/s1600/Sorina_tefanescu_Gabriel_Raua_Laura_Vasiliu_i_erban_Gomoi_in_Fazanul.jpg
http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=61


Mi-a placut mult aceasta punere in scena. E o comedie bulevardiera spumoasa, 

ce trateaza tema clasica a pacalitorului pacalit, intr-o abordare extrem de reusita. Nici 

nu stiu ce sa amintesc mai intai: 

 - textul, cu o traducere foarte buna (dialogurile sunt pline de replici rostite 

alert, cu mult umor, bazate adesea pe jocuri de cuvinte, traducerea acestei piese nu a 

fost lucru usor si totusi nu simti ca a fost "gandita" initial in alta limba) 

 - personajele pline de culoare si verva, care ofera posibilitatea actorilor sa 

creeze cateva roluri minunate (mica nota personala:  Maggy Soldignac -Diana 

Roman- cu o partitura savuroasa :-) 

 - abordarea moderna (regizorul, Alexandru Mazgareanu, are 28 de ani) cu un 

decor extrem de reusit si cateva idei ingenioase (nu zic mai mult, dar muzica si o 

anumita "tumba", da, da)... 

E un spectacol pe care il  recomand din toata inima, am petrecut o seara tare 

placuta.  

 

 

Publicat de Zu  

 



 Zu 
din data de 18 mai 2015,  

http://blogdebucuresti.ro/2015/05/18/fazanul-o-comedie-spumoasa-la-

teatrul-nottara/ 

 

 
 

Fazanul, o comedie spumoasă la Teatrul Nottara 

 

Am fost invitată duminică seară la premiera pentru presă și bloggeri a comediei 

Fazanul, la Teatrul Nottara, piesă a dramaturgului francez de secol XIX Georges 

Feydeau, în viziunea modernă a regizorului Alexandrul Mâzgăreanu. 

Au fost două ore de care m-am bucurat pe 

deplin, încercând să urmăresc toată succesiunea de soți, amanți și potențiali amanți, de 

http://blogdebucuresti.ro/2015/05/18/fazanul-o-comedie-spumoasa-la-teatrul-nottara/
http://blogdebucuresti.ro/2015/05/18/fazanul-o-comedie-spumoasa-la-teatrul-nottara/
http://blogdebucuresti.ro/2015/05/18/fazanul-o-comedie-spumoasa-la-teatrul-nottara/
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=159


personaje care înșeală și care sunt înșelate la rândul lor, totul presărat cu replici 

savuroase, generatoare de hohote de râs. 

O comedie bulevardieră transpusă foarte frumos pentru publicul zilelor noastre, 

îndrăznesc să spun. 

Cam așa s-a văzut totul din perspectiva omului care pur și simplu merge la 

teatru. 

O să dau mai jos cuvântul autorului piesei: 

Pentru a face oamenii să râdă, trebuie să-ți plasezi personajele într-o situație 

dramatică, apoi să le observi dintr-o perspectivă comică. 

Georges Feydeau, autorul piesei Fazanul 

… și regizorului: 

Fazanul este o comedie extraordinară, cu o intrigă explozivă și personaje foarte 

bine conturate. 

 Cred că împreună cu scenograful și cu actorii din distribuție putem face un 

spectacol elegant, o montare de bună calitate, care să pună comedia bulevardieră 

acolo unde îi este locul. 

Alexandrul Mâzgăreanu, regizorul piesei Fazanul de la Teatrul Nottara 

Iată și un scurt fragment din Fazanul, sper să te convingă să mergi să o vezi în 

întregime la Nottara: http://blogdebucuresti.ro/2015/05/18/fazanul-o-comedie-

spumoasa-la-teatrul-nottara/  

 

 

de Iulia Stancu 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Feydeau
http://blogdebucuresti.ro/2015/05/18/fazanul-o-comedie-spumoasa-la-teatrul-nottara/
http://blogdebucuresti.ro/2015/05/18/fazanul-o-comedie-spumoasa-la-teatrul-nottara/
http://blogdebucuresti.ro/author/iulia/


11. Radio România Cultural 
din data de 11 mai 2015,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=19684#.VVDHQE2Xuxk.

gmail 
 

 
 

Alexandru Mâzgăreanu: „«Fazanul», o comedie de calitate” 

 

 

Vineri, 8 mai 2015, la Teatrul „Nottara” din București, Sala „Horia 

Lovinescu”, a avut loc premiera pentru presă a spectacolului Fazanul de Georges 

Feydeau (traducerea: Doru Mareş), în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, decorul 

realizat de Ştefan Caragiu, costumele semnate de Alexandra Mâzgăreanu şi muzica lui 

Alexandru Suciu. Din distribuţie fac parte: Gabriel Răuță, Şerban Gomoi, Cătălin 

Babliuc, Sorina Ştefănescu, Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana Roman, Ion 

Haiduc, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Alexandru Suciu, Alexandru Mike 

Gheorghiu, Liviu Chiţu. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=19684#.VVDHQE2Xuxk.gmail
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=19684#.VVDHQE2Xuxk.gmail


Următoarele spectacole sunt programate duminică, 17 mai (pentru presă) și sâmbătă, 

23 mai 2015, ora 19.00, în sala „Horia Lovinescu” a Teatrului „Nottara”. 

https://www.youtube.com/watch?v=KDlKu3kQmXw 

 

 

 

Interviu realizat de RALUCA RĂDULESCU 



12. Revista Teatrală Radio 
din data de 7 mai 2015,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=19555 
 

 
 

Un „Fazan” modern, la Teatrul „Nottara” din București 

 

 

Vineri, 8 mai 2015, ora 19.00 şi duminică, 17 mai 2015, ora 19.00, la 

Teatrul „Nottara” din București, Sala „Horia Lovinescu”, va avea loc premiera 

pentru presă a spectacolului Fazanul de Georges Feydeau (traducerea: Doru 

Mareş), în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, decorul realizat de Ştefan Caragiu, 

costumele semnate de Alexandra Mâzgăreanu şi muzica lui Alexandru 

Suciu. Din distribuţie fac parte: Gabriel Răuță, Şerban Gomoi, Cătălin Babliuc, 

Sorina Ştefănescu, Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana Roman, Ion Haiduc, 

Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Alexandru Suciu, Alexandru Mike Gheorghiu, 

Liviu Chiţu. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=19555


 
Sorina Ştefănescu, Alexandru Mike Gheorghiu şi Şerban Gomoi în Fazanul 

După spumoasa comedie Puricele, jucată cu mare succes la începutul anilor ’90 

pe scena de la „Nottara”, Georges Feydeau, considerat părintele rebel al farsei pure şi 

unul dintre cei mai importanţi dramaturgi francezi, revine în teatrul de pe Bulevardul 

Magheru, de astă dată cu piesa Fazanul. 

Spectacolul abordează tema atât de cunoscută a păcălitorului păcălit, într-o 

montare plină de vitalitate, în care umorul ingenios este protagonist, iar moravurile 

sunt tratate cu subtilitate cinică. 



 
Gabriel Răuţă şi Diana Roman 

Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje surprinzătoare, evenimente 

neaşteptate şi o viziune critică, dar plină de haz, asupra relaţiilor umane din toate 

timpurile sunt principalele ingrediente din reţeta de succes a acestei comedii 

bulevardiere. Cuceritorul (fără portofoliu) Pontagnac încearcă să o farmece pe 

Lucienne, soţia celui mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparenţele îşi fac jocul lor 

de oglinzi, iar capul de familie se dovedeşte a fi mult mai „rătăcitor” decât lăudărosul 

Pontagnac… 



 
Şerban Gomoi şi Raluca Gheorghiu. Sursa foto: Teatrul „Nottara” 

„Cred că o comedie de calitate presupune un mecanism bine pus la punct și 

asta, mai ales, atunci când e vorba despre un text bulevardier. Aceasta a fost miza 

noastră (a mea și a întregii echipe) și tind să cred că, în mare, ne-a ieșit. Pe lângă 

povestea hazlie și plină de încurcături, decorul, costumele, muzica și interpretarea 

actorilor creează un tot care, atunci când se pune în mișcare, are ca rezultat râsul 

spontan şi inteligent”, afirmă regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 

Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa dosarul de prezentare al 

spectacolului, disponibil la adresa:  

http://no.nottara.ro/res/doc/Dosar_de_prezentare_Fazanul.pdf. 

Comunicat al Teatrului „Nottara” din București 

 

 

Posted by costintuchila 

 

http://no.nottara.ro/res/doc/Dosar_de_prezentare_Fazanul.pdf
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?author=2


13. PRwave VLP 
din data de 18 mai 2015, 

http://loredana.prwave.ro/2015/05/18/fazanul-o-comedie-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

Fazanul, o comedie la Teatrul Nottara 
 

Aseara am avut bucuria de a fi invitata la premiera pentru presa si bloggeri a 

piesei „Fazanul” la Teatrul Nottara. Piesa, scrisa de dramaturgul francez de secol 

XIX Georges Feydeau (a carui piesa „Puricele” a avut de asemenea succes in 

Romania si nu numai) este montata intr-o cheie moderna la teatru, potrivita fiind 

pentru cei tineri si pentru o seara de deconectare la teatru. 

Tema este cea a pacalitorului pacalit, iar „Fazanul” isi asteapta spectatorii cu o 

distributie foarte buna (actori tineri de descoperit, actori cunoscuti de revazut), cu 

decoruri interesante (mi-a placut efectul dat de un… cerc intr-un perete (o sa vedeti la 

ce ma refer), cu un text spumos tradus si adaptat cu atentie (pentru a se pastra umorul 

de limbaj – aici va recomand sa fiti atenti la englezoaica Maggy Soldignac 

interpretata de Diana Roman), cu o regie foarte buna (sa va spun ca regizorul 

Alexandru Mazgareanu are 28 de ani?), cu umor de situatie si de limbaj (deja amintit) 

si cu momente care va vor surprinde cu siguranta (in mod placut). 

http://loredana.prwave.ro/2015/05/18/fazanul-o-comedie-la-teatrul-nottara/
http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=61


 

Liviu Chitu, Ioana Calota si Catalin Babliuc in spectacolul “Fazanul” (Foto: Alexandra Mazgareanu) 

Mi-a placut jocul actorilor – pe unii, cum spuneam, i-am vazut pentru prima 

oara, dar pe altii am avut bucuria sa ii revad – de pilda pe actrita care interpreteaza 

rolul lui Armandine (Ioana Calota) o vazusem, cu multi ani in urma, in „Insir’te, 

margarite!” alaturi de Bebe Cotimanis si alti actori tot la Teatrul Nottara. 

In sala s-a ras mult, s-a aplaudat dovada ca este o piesa care prinde la publicul 

spectator si care merita sa fie vizionata! 

 

de Loredana 

 

http://loredana.prwave.ro/wp-content/uploads/2015/05/Liviu_Chiu_Ioana_Calota_i_Catalin_Babliuc_in_Fazanul.jpg
http://loredana.prwave.ro/wp-content/uploads/2015/05/Liviu_Chiu_Ioana_Calota_i_Catalin_Babliuc_in_Fazanul.jpg
http://loredana.prwave.ro/author/admin/


14. Redacția4Fun 
din data de 18 mai 2015, 

http://www.redactia4fun.ro/fazanul-teatru 

 

 

 

Fazanul la teatrul Nottara, teatrul de bulevard – Foto si video 

 

 

Fazanul la teatrul Nottara inseamna o evadare pentru doua ceasuri intr-o lume 

imaginara in care ne este prezentata o secventa de viata pusa in scena intr-o piesa de 

tipul teatrul de bulevard. Cu alte cuvinte este opusul piesei de teatru in care se cara 

bagaje pe tot parcursul piesei si din care la final nu intelegi despre ce e a fost vorba in 

piesa. Fazanul este o piesa pusa in scena de indrăzneţul regizor Alexandru 

http://www.redactia4fun.ro/fazanul-teatru


Mâzgăreanu, noua premieră continuă tradiţia comediilor cu tâlc montate la Sala 

Horia Lovinescu. Regizoul este numit – probabil- indraznet prin prisma faptului ca 

piesa contine „imagini ‘ce pot fi considerate usor indraznete pentru publicul 

conservator; scene ce mimeaza debutul unui act sexual, pasiunea, cuvinte cu dublu 

sens si exprimare „de cartier”, insa fara a trece limita catre 

vulgaritate.  

Fazanul la teatrul Nottara 

A fost o piesa care m-a facut sa rad, sa plec pozitiv si optimist de acolo. Intrand 

la Nottara pentru aproape trei ceasuri – dupa piesa am stat de vorba cu oamenii de 

acolo si actorii intr-o intalnire – informala nu mi-am dat seama ca afara a fost ditamai 

furtuna. Piesa ne vorbeste despre o increngatura de relatii; despre faptul ca nimic nu e 

intamplator si ceea ce este nu e ceea ce pare Avem in scena cateva cupluri 

casatorite care se presupune ca sunt fidele si fericite, insa piesa transpune in scena 

zicala; Casatoria este ca masa la restaurant, de indata ce ai fost servit privesti in 

farfuria de la alta masa. Aceste relatii sunt tratate cu umor si fara accentul tipic 

moralizator. 

Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje surprinzătoare, evenimente 

neaşteptate şi o viziune critică plină de haz a relaţiilor umane din toate timpurile sunt 

ingredientele acestei comedii bulevardiere, care are premiera chiar în luna 

păcălelilor. Cuceritorul (fără portofoliu) Pontagnac încearcă să o farmece pe 

Lucienne, soţia celui mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparenţele îşi fac din nou 

jocul lor de oglinzi, iar capul de familie se dovedeşte a fi mult mai “rătăcitor” decât 
lăudărosul Pontagnac…Detalii complete aici 

http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=61


Interviu si video Fazanul la Nottara: 

 

Distribuția: 

 

Vatelin – GABRIEL RĂUȚĂ 

Pontagnac – ŞERBAN GOMOI 

Redillon – CĂTĂLIN BABLIUC 

Soldignac – ALEXANDRU SUCIU 

Lucienne – SORINA ŞTEFĂNESCU 

Clotilde Pontagnac – LAURA VASILIU / RALUCA GHEORGHIU 

Clara – LAURA VASILIU / RALUCA GHEORGHIU 

Maggy – DIANA ROMAN 

Pinchard – ION HAIDUC 

Doamna Pinchard – CRENGUŢA HARITON 

Armandine – IOANA CALOTĂ 

Jean/Victor/Gerome – LIVIU CHIŢU 

Comisarul – ALEXANDRU MIKE GHEORGHIU 

Costumele: ALEXANDRA MÂZGĂREANU 

Traducerea: DORU MAREŞ 

Decorul: ŞTEFAN CARAGIU 

 



 

 

 

 

de Bogdan Niculae 

http://www.redactia4fun.ro/author/bogdanniculae


15. Hyperflash 
din data de 18 mai 2015, 

http://hyperflash.ro/fazanul-se-joaca-la-teatrul-nottara/ 

 

 

 

Fazanul se joacă la Teatrul Nottara 

 

 

http://hyperflash.ro/fazanul-se-joaca-la-teatrul-nottara/


Avem plăcerea de a vă invita la un spectacol extraordinar, o reprezentaţie 

superbă, încadrată cu succes în sfera comediilor savuroase, desfăşurate sub egida 

Teatrului Nottara. 

Un rezultat excepţional al viziunii tânărului regizor Alexandru Mâzgăreanu, 

reprezentaţia invită auditoriul consumator de arte teatrale pe scena teatrului de pe 

Magheru la o călătorie în timp până în Franţa secolului trecut, acolo unde o mână de 

oameni aduc sentimentul erosului pe drumul înşelător al adulterului. 

Reprezentaţia pune în lumină situaţii hilare, la limita cu hotarul dramatismului. 

Firul acţiunii produce o alternanţă unică între frumosul sentimentului de iubire şi 

dramatismul indus de imposibilitatea personajelor de a-şi declara dragostea, 

constrânse fiind de convenţiile sociale impuse de societate. 

Spectacolul dă senzaţia că ar putea să se joace la infinit, ca într-o buclă, 

Incipitul şi finalul relevând asemănare conjuncturală. Situaţiile, prin fluenţa lor aparte, 

dau senzaţia că, deşi în aparenţă se concretizează, pot degenera în orice moment. 

Evenimentele se desfăşoară într-un mod alert, atent încadrate într-un decor viu 

colorat, părtaş fiind parcă la trăirile personajelor, ca o conspiraţie fină, în cârdăşie cu 

vestimentaţia acestora, rezultat al calităţii muncii depuse de Alexandra Mâzgăreanu. 

Fazanul se caracterizează prin prezenţa elementului surpriză. Deşi în incipit 

găsim personajele ca fiind stăpâne pe situaţie, în final fiecare personaj este serios 

afectat de postura de victimă în care se află. 

Prezenţa comicurilor în această reprezentaţie relevă particularităţi specifice 

mediului în care se desfăşoară evenimentele, astfel că personajele şi firul dramaturgic 

induc publicului starea necesară identificării fiecăruia din cei prezenţi cu spectacolul 

de pe scenă. 

Distribuţia este una complexă, atât din punct de vedere numeric, cât mai ales 

prin prisma calităţii actoriceşti. Gabriel Răuță (Vatelin), Şerban Gomoi 

(Pontagnac), Cătălin Babliuc (Redillon), Alexandru Suciu (Soldignac), Sorina 

Ştefănescu (Lucienne),  Laura Vasiliu / Raluca Gheorghiu (Clotilde Pontagnac), 

Laura Vasiliu / Raluca Gheorghiu (Clara),  Diana Roman (Maggy), Ion Haiduc 

(Pinchard),  Crenguţa Hariton (Doamna Pinchard), Ioana Calotă (Armandine), 

 Liviu Chiţu (Jean/Victor/Gerome),  Alexandru Mike Gheorghiu (Comisarul). 

O înlănţuire clocotitoare şi surprinzătoare de întâmplări reaşază lucrurile după 

logica sclipitoare a comediilor bulevardiere şi ne dezvăluie, într-un final, cine e 

Fazanul. 

http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=61


Următoarea reprezentaţie va avea loc pe 23 mai, în sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara. 

Hyperflash recomandă această reprezentaţie şi garantează un spectacol 

extraordinar! 

Pentru mai multe informaţii sunteţi bineveniţi pe Bulevardul comediei. 

 

 

 

By Daniel Puişor -  

http://new.nottara.ro/
http://hyperflash.ro/author/puisordaniel/


16. Raluca Cojocaru 
din data de 19 mai 2015,  

http://www.ralucacojocaru.com/fazanul-o-explozie-comica-de-neratat-la-

teatrul-nottara/ 

 

 

 

Fazanul – o explozie comică de neratat, la Teatrul Nottara 

 

De mult timp n-am mai râs la fiecare act al unei piese de teatru. Din fericire, am 

pus capăt aşteptărilor la piesa Fazanul, de Georges Feydeau, în traducerea lui Doru 

Mareş şi jucată pe scena Teatrului Nottara. 

O comedie dinamică, încurcată, imprevizibilă, dar care te ţine cu sufletul la 

gură până afli despe ce fazan e, totuşi, vorba. 

Decorul şi luminile îţi fură ochii încă de la început, ca să nu mai vorbim de 

muzica sincronizată impecabil cu gesturile tinerilor actori. 

Povestea cucereşte orice public, doar este vorba despre relaţii şi iubire, înşelat 

şi iertare, iar asta nu dă greş niciodată. 

http://www.ralucacojocaru.com/fazanul-o-explozie-comica-de-neratat-la-teatrul-nottara/
http://www.ralucacojocaru.com/fazanul-o-explozie-comica-de-neratat-la-teatrul-nottara/


 

Crepin Vatelin este un avocat respectabil, din elita intelectuală a Parisului. 

Alături de frumoasa lui soţie, Lucienne, formează unul dintre cele mai solide cupluri 

ale neliniştitei lumi mondene şi nimic nu pare să le ameninţe stabilitatea conjugală, 

construită în timp, din încredere şi… lipsă de probe. 

Însă cel care va răsturna ordinea acestui mic univers domestic este Edmond 

Pontagnac, un cuceritor fără portofoliu, prietenul lui Crepin şi admirator înfocat al 

farmecelor maritale ale doamnei Vatelin. 

Casa Vatelin, în care galeria de artă se transformă în cufărul de secrete ale lui 

Polichinelle, este şi destinaţia preferată a impetuosului Ernest Rédillon, devotat trup şi 

suflet virtuoasei Lucienne (fără ca aceasta să şi-o dorească neapărat). 

Dar se mulţumeşte şi cu modeste „suplimente”, de la Pluplu şi Armandine, 

până la întrunirea condiţiilor necesare pentru ca Vatelin să devină încornorat. 

Sosirea temperamentalei Maggy, venită din Anglia pentru a-l vedea pe dragul 

ei „Creepy”, poate face ca acest lucru să se întâmple mai devreme decât ar fi sperat 

Rédillon. 

http://www.ralucacojocaru.com/wp-content/uploads/2015/05/afis-fazanulpresa.jpg
http://www.ralucacojocaru.com/wp-content/uploads/2015/05/afis-fazanulpresa.jpg


Totuşi Pontagnac este cel care declanşează o serie de întâmplări efervescente, 

în care soţii, soţi, amanţi şi amante se întâlnesc într-un joc al oglinzilor, fiecare dintre 

ei fiind reflectat din mai multe unghiuri, sub lumini diferite, pentru ca, la final, să se 

restabilească (dez)echilibrul iniţial. 

O înlănţuire clocotitoare şi surprinzătoare de întâmplări reaşază lucrurile după 

logica sclipitoare a comediilor bulevardiere şi ne dezvăluie, într-un final, cine e 

Fazanul. 

 

Dacă v-am ameţit cu explicaţii, mai bine mergeţi să vă ameţiţi singuri de râs, 

pentru că piesa este în definitiv o comedie spumoasă, iar actorii transmit o energie 

molipsitoare. 

Felicitări tânărului regizor Alexandru Mâzgăreanu care a angrenat în această 

explozie comică de manifestări burleşti un tot compus din haz, decor, costume, 

muzică şi interpretare, rezultând un umor de calitate. 

Distribuţia: 

Vatelin – Gabriel Răuță 

Pontagnac – Şerban Gomoi 

Redillon – Cătălin Babliuc 

Soldignac – Alexandru Suciu 

Lucienne – Sorina Ştefănescu 

Clotilde Pontagnac – Raluca Gheorghiu / Laura Vasiliu 



Clara – Laura Vasiliu / Raluca Gheorghiu 

Maggy – Diana Roman 

Pinchard – Ion Haiduc 

Doamna Pinchard – Crenguţa Hariton 

Armandine – Ioana Calotă 

Jean/Victor/Gerome – Liviu Chiţu 

Comisarul – Alexandru Mike Gheorghiu 

Costumele: Alexandra Mâzgăreanu 

Decorul: Ştefan Caragiu 

Muzica: Alexandru Suciu 

Regia: Alexandru Mâzgăreanu 

 

 

 

 

by Raluca · 

http://www.ralucacojocaru.com/wp-content/uploads/2015/05/Liviu-Chitu-Ioana-Calota-Catalin-Babliuc-in-Fazanul-foto-Alexandra-Mazgareanu.jpg
http://www.ralucacojocaru.com/wp-content/uploads/2015/05/Liviu-Chitu-Ioana-Calota-Catalin-Babliuc-in-Fazanul-foto-Alexandra-Mazgareanu.jpg
http://www.ralucacojocaru.com/author/admin/


17. Cristian China Birta  
din data de 21 mai 2015,  

http://cristianchinabirta.ro/2015/05/21/recomandare-teatru-fazanul-nottara/ 
 

 
 

Recomandare teatru: Fazanul de la Nottara 

 

V-am spus, cu rușinica de rigoare, că am reușit în sfârșit să ajung la teatru. 

Adică la piesa ”Fazanul”, la Nottara. Și bine am făcut, zic. Pentru că am pățit 2 ore 

de catharsis corespunzător. Două ore în care m-am rupt de lumea cam nebunică din 

jurul meu și în care trăiesc apăsând pedala de accelerația la maximum. Două ore în 

care m-am bucurat de faptul că sunt cu oameni care se bucură de ceea ce văd :) 

Vă recomand să mergeți să vedeți ”Fazanul” tocmai pentru că vreau să pățiți 

același lucru. Să comiteți acea atât de necesară din când în când rupere de ritm. Dar 

numai ca să aveți de unde sări înapoi în ritmul nebun care este viața voastră, vă știu eu 

pe voi :)) 

Nu mă pricep să scriu savant despre piesele de teatru pe care le văd. Și nici nu 

vreau. Adică io sunt doar un spectator umil, slujbaș într-ale 2.0-ului și din această 

perspectivă vă mai spun aici, pe blog, cam cum mi se pare una sau alta. Așa că tot ce 

pot să vă spun este să mă repet și să vă recomand să mergeți să vedeți piesa. 

O să rădeți mult, o să vă relaxați, o să auziți un text excelent tradus în română 

din Feydeau de Doru Mareș, o să vedeți o regie foarte interesantă, semnată de 

http://cristianchinabirta.ro/2015/05/21/recomandare-teatru-fazanul-nottara/
http://cristianchinabirta.ro/2015/05/11/fazanul-nottara-premiera-pentru-presa-bloggeri/
http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=61


Alexandru Mâzgăreanu, din perspectiva modului în care un text clasic a fost updatat 

la timpuri moderne. Mi-a plăcut foarte mult decorul realizat de mai vechea (și draga) 

mea cunoștință Ștefan Caragiu. Iar fetele cu care am vorbit ziceau că Alexandra 

Mâzgăreanu a făcut niște costume foarte faine, io nu mă bag, nu mă pricep :D 

Bref, o să pierdeți două ore din viașa voastră pentru a câștiga nespus de multe 

clipe de simțire de bine :) 

 

 

 

 

de Cristian China-Birta 

http://cristianchinabirta.ro/2013/11/07/inregistrarea-integrala-emisiunii-cu-stefan-caragiu/
http://cristianchinabirta.ro/2013/11/07/inregistrarea-integrala-emisiunii-cu-stefan-caragiu/


18. Emil Călinescu  
din data de 27 mai 2015,  

https://emilcalinescu.eu/fazanul/ 

 

 
 

Fazanul 

  

Incep cu sfarsitul si spun ce ar trebui sa invatam din acest spectacol si ce 

intrebari ne punem in urma lui: 

1. Atunci cand urmaresti o femeie pana acasa la ea, asigura-te ca ea nu e 

maritata. Sau, daca e maritata, asigura-te ca sotul ei nu este acasa. Sau, daca sotul este 

acasa, asigura-te ca acesta nu este un foarte bun prieten al tau. 

2. Cum ai reactiona daca ai afla ca cel mai bun prieten al tau are obiceiul de a 

urmari femei pe strada, pana la locuinta lor? Cum ai reactiona daca ai afla ca printre 

acele femei se afla si propria nevasta?  

3. Ai avea incredere intr-o femeie despre care stii ca nu e fidela? 

https://emilcalinescu.eu/fazanul/


 
 

Povestea e incurcata rau de tot. Nu este un banal triunghi conjugal, ci sunt 

implicate vreo 7 personaje. O nebunie de comedie, ca sa folosesc termeni consacrati. 

Daca nu va explicati titlul, va zic doar atat: a pica de fazan = a fi fraierit (a pica de 

fraier). Pentru a nu pica voi de fazan, zic sa mergeti sa vedeti comedia Fazanul de la 

Teatrul Nottara. Are o distributie foarte buna, are o pauza in care va puteti incarca 

bateriile (la etaj puteti bea chiar si bere, au si masute; berea face bine la umor), are un 

decor foarte misto (minimalist, dar de efect), are o regie buna. Voi mai trebuie s-o 

condimentati cu niste colegi de sala misto. O astfel de comedie trebuie vazuta doar 

alaturi de prieteni. Vedeti care dintre voi va pica de Fazan.  

 

https://emilcalinescu.eu/wp-content/uploads/Fazanul.jpg
https://emilcalinescu.eu/wp-content/uploads/Fazanul-Poster.png


Eu am vazut Fazanul alaturi de cativa amici bloggeri si tare misto a fost. Despre 

ea mai scrisara Chinezu si Raluca Uluiteanu. Ma rog, or mai fi scris si altii, dar eu la 

ei vazui. Salutari TEATRALE tuturor si dati fuga la Nottara sa vedeti Fazanul! 

 

 

 

by Emil Calinescu 

http://cristianchinabirta.ro/2015/05/21/recomandare-teatru-fazanul-nottara/
http://www.ralucauluiteanu.eu/fazanul/
https://emilcalinescu.eu/author/emilcalinescu2013/


19. Yorick 
Revistă săptămânală de teatru. Numărul 265, 26 mai-1 iunie 

din data de 6 mai 2015,  

http://yorick.ro/fazanul-in-regia-lui-alexandru-mazgareanu-il-readuce-pe-

georges-feydeau-la-nottara/ 

 

 
 

„Fazanul” în regia lui Alexandru Mâzgăreanu îl readuce pe Georges Feydeau la 

Nottara 

 

http://yorick.ro/fazanul-in-regia-lui-alexandru-mazgareanu-il-readuce-pe-georges-feydeau-la-nottara/
http://yorick.ro/fazanul-in-regia-lui-alexandru-mazgareanu-il-readuce-pe-georges-feydeau-la-nottara/
http://yorick.ro/fazanul-in-regia-lui-alexandru-mazgareanu-il-readuce-pe-georges-feydeau-la-nottara/
http://yorick.ro/fazanul-in-regia-lui-alexandru-mazgareanu-il-readuce-pe-georges-feydeau-la-nottara/


Spectacolul „Fazanul”, de Georges Feydeau, în regia lui Alexandru 

Mâzgăreanu, va avea premierele oficiale, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, 

vineri, 8 mai, ora 19:00 şi duminică, 17 mai, ora 19:00. 

După spumoasa comedie „Puricele”, jucată cu mare succes la începutul anilor 

’90 pe scena de la Nottara, Georges Feydeau, revine în teatrul de pe Bulevardul 

Magheru, de astă dată cu piesa „Fazanul”. Decorul spectacolului este realizat de 

Ştefan Caragiu, costumele sunt semnate de Alexandra Mâzgăreanu, iar muzica de 

Alexandru Suciu. 

Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje surprinzătoare, evenimente 

neaşteptate şi o viziune critică, dar plină de haz, asupra relaţiilor umane din toate 

timpurile sunt principalele ingrediente din reţeta de succes a acestei comedii 

bulevardiere. Cuceritorul (fără portofoliu) Pontagnac încearcă să o farmece pe 

Lucienne, soţia celui mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparenţele îşi fac jocul lor 

de oglinzi, iar capul de familie se dovedeşte a fi mult mai „rătăcitor” decât lăudărosul 

Pontagnac… 

„Cred că o comedie de calitate presupune un mecanism bine pus la punct și asta, mai 

ales, atunci când e vorba despre un text bulevardier. Aceasta a fost miza noastră (a 

mea și a întregii echipe) și tind să cred că, în mare, ne-a ieșit. Pe lângă povestea hazlie 

și plină de încurcături, decorul, costumele, muzica și interpretarea actorilor creează un 

tot care, atunci când se pune în mișcare, are ca rezultat râsul spontan şi inteligent”, 

declară regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 

Din distribuţie fac parte: Gabriel Răuță, Şerban Gomoi, Cătălin Babliuc, Sorina 

Ştefănescu, Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana Roman, Ion Haiduc, Crenguţa 

Hariton, Ioana Calotă, Alexandru Suciu, Alexandru Mike Gheorghiu, Liviu Chiţu. 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/


20. Redacția4FUN 
din data de 11 mai 2015,  

http://www.redactia4fun.ro/piesa-de-teatru-fazanul 

 

 
 

Piesa de teatru Fazanul, premiera la Nottara 

 

Piesa de teatru Fazanul va avea premiera  duminică, 17 mai ora 19:00, la 

Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, evenimentul fiind dedicat presei. Fazanul de 

Georges Feydeau (traducerea: Doru Mareş), în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul realizat de Ştefan Caragiu, costumele semnate de Alexandra Mâzgăreanu 

şi muzica lui Alexandru Suciu. 

Spectacolul abordează tema atât de cunoscută a păcălitorului păcălit, într-o 

montare plină de vitalitate, în care umorul ingenios este protagonist, iar moravurile 

sunt tratate cu subtilitate cinică. Din distribuţie fac parte: Gabriel Răuță, Şerban 

Gomoi, Cătălin Babliuc, Sorina Ştefănescu, Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana 

Roman, Ion Haiduc, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Alexandru Suciu, Alexandru 

Mike Gheorghiu, Liviu Chiţu. 

http://www.redactia4fun.ro/piesa-de-teatru-fazanul


Piesa de teatru Fazanul 

Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje 

surprinzătoare, evenimente neaşteptate şi o viziune critică, dar plină de haz, asupra 

relaţiilor umane din toate timpurile sunt principalele ingrediente din reţeta de succes a 

acestei comedii bulevardiere. Cuceritorul (fără portofoliu) Pontagnac încearcă să o 

farmece pe Lucienne, soţia celui mai bun prieten al său, Vatelin. Însă aparenţele îşi 

fac jocul lor de oglinzi, iar capul de familie se dovedeşte a fi mult mai „rătăcitor” 

decât lăudărosul Pontagnac… 

„Cred că o comedie de calitate presupune un mecanism bine pus la punct și asta, mai 

ales, atunci când e vorba despre un text bulevardier. Aceasta a fost miza noastră (a 

mea și a întregii echipe) și tind să cred că, în mare, ne-a ieșit. Pe lângă povestea hazlie 

și plină de încurcături, decorul, costumele, muzica și interpretarea actorilor creează un 

tot care, atunci când se pune în mișcare, are ca rezultat râsul spontan şi inteligent” 

afirmă regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 

 

 

de Bogdan Niculae 

http://www.redactia4fun.ro/author/bogdanniculae


21. Distracție în București 
din data de 1 aprilie 2015,  

https://petreceinbucuresti.wordpress.com/2015/04/01/prinde-fazanul-la-

nottara-4-si-18-aprilie-2015/ 

 

 
 

Prinde „Fazanul” la Nottara (4 și 18 aprilie 2015) 

 

Sunt multe variante pentru a-ți începe seara de sâmbătă. Câteva ți le-am oferit 

chiar pe paginile acestui blog. Una în plus? Încerc… îți spun despre o 

variantă „spumoasă”,  care sigur te va binedispune, chiar să râzi cu poftă, din toată 

inima, o variantă de actualitate. E posibil să te regăsești și tu printre personaje. Sau 

nu. Pe 4 și 18 aprilie, de la ora 19.00, mergi la teatrul Nottara, la piesa „Fazanul”. 

Câteva indicii: îl vei întâlni, în primul rând, 

pe Pontagnac. Un cuceritor înveterat. El o urmăreşte pe frumoasa Lucienne până 

https://petreceinbucuresti.wordpress.com/2015/04/01/prinde-fazanul-la-nottara-4-si-18-aprilie-2015/
https://petreceinbucuresti.wordpress.com/2015/04/01/prinde-fazanul-la-nottara-4-si-18-aprilie-2015/
https://petreceinbucuresti.files.wordpress.com/2015/04/erban_gomoi_i_raluca_gheorghiu_in_fazanul.jpg
https://petreceinbucuresti.files.wordpress.com/2015/04/erban_gomoi_i_raluca_gheorghiu_in_fazanul.jpg


acasă, făcându-i avansuri. În timpul acesta, apare soţul Luciennei, care nu este altul 

decât Vatelin, un bun prieten de-al lui Pontagnac. Vatelin, cunoscându-l bine pe 

Pontagnac, îl iartă. Dar, un eveniment neaşteptat va semăna discordie: Maggy, fosta 

amantă a lui Vatelin, de pe vremea când acesta era la Londra, îl vizitează… De acest 

fapt profită Pontagnac, care îi  spune Luciennei că Vatelin o înşală… Sătulă de 

escapadele soţului său, doamna Pontagnac, decide, la rândul ei, să divorţeze. 

Urmează o înlănţuire clocotitoare şi surprinzătoare de întâmplări care reaşază lucrurile 

după logica sclipitoare a comediilor bulevardiere şi ne dezvăluie, într-un final, cine e 

Fazanul. 

Fazanul (Le Dindon) este scrisă în 1896, de dramaturgul francez Charles 

Feydeau, cunoscut pentru farsele şi vodevilurile sale și care a pus bazele unui gen cu 

foarte multă culoare, mai ales în teatrul francez: comedia bulevardieră . Și în acest 

text, la fel ca în întreaga sa operă, Feydeau „nu este interesat de cum ar trebui să fie 

oamenii sau cum ar aspira ei să fie, ci îi surpinde, cu umor, aşa cum sunt” (Peter 

Glenville). 

Actorii care dau viață piesei sunt: Gabriel Răuță, Șerban Gomoi, Cătălin 

Babliuc, Alexandru Suciu, Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu, Raluca Ghoerghiu, 

Diana Roman, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Ioana Calotă, Liviu Chițu, Alexandru 

Gheorghiu. 

Biletele pot fi achiziționate de pe eventim.ro sau direct de la casa de bilete a 

teatrului la următoarele prețuri: 32,08 lei (cat.III), 38 lei (cat.II) și 52,27 lei (cat.I). 

 

 

by cipiof 

http://www.eventim.ro/ro/bilete/fazanul-bucuresti-teatrul-nottara-sala-horia-lovinescu-391528/event.html
http://new.nottara.ro/?act=bilete&p=9
https://petreceinbucuresti.files.wordpress.com/2015/04/gabriel_raua_i_diana_roman_in_fazanul.jpg
https://petreceinbucuresti.files.wordpress.com/2015/04/gabriel_raua_i_diana_roman_in_fazanul.jpg
https://petreceinbucuresti.wordpress.com/author/cipiof/


22. Raluca Uluițeanu 
din data de 22 mai 2015,  

http://www.ralucauluiteanu.eu/fazanul/ 

 

 
 

Fazanul 

de Georges Feydeau 

 

la Teatrul Nottara 

Regia: Alexandru Mazgareanu 

Distributia: Gabriel Rauta (Crepin Vatelin), Serban Gomoi ( Edmond 

Pontagnac), Ion Haiduc (Dl. Pinchard), Catalin Babliuc (Ernest Redillon), Sorina 

Stefanescu (Lucienne Vatelin), Laura Vasiliu/Raluca Gheorghiu (Clotilde 

Pontagnac), Raluca Gheorghiu/Laura Vasiliu (Clara), Diana Roman (Maggy 

Soldignac), Ioana Calota (Armandine), Crenguta Hariton (Dna. Pinchard), 

Alexandru Suciu ( Narcisse Soldignac), Alexandru Mike Gheorghiu (Comisarul), 

Liviu Chitu (Jean/Victor/Gerome) 

http://www.ralucauluiteanu.eu/fazanul/


 
Fazanul este un spectacol despre viata de cuplu vazuta ca un ring de lupta. 

Atunci cand femeia simte ca este inselata incepe razboiul si nu se lasa pana cand 

barbatul nu pica de fazan. 

  

Familia Vatelin este o familie fericita si linistita. Lucienne este sotia frumoasa, 

desteapta si fidela, iar Crepin este sotul ideal. 

Intr-o zi, Lucienne este urmarita pana acasa de un individ. Barbatul este Edmond 

Pontagnac, un cuceritor sarmant de neoprit, care pe deasupra se dovedeste a fi prieten 

cu Dl Vatelin. I-a facut avansuri lui Lucienne fara sa stie ca este sotia prietenului sau, 

asa ca Dl. Vatelin il iarta repede. 

Clotilde Pontagnac nu stie nimic de cuceririle si aventurile sotului ei, dar 

suspecteaza totusi ceva. De aceea, face o vizita familiei Vatelin, taman in ziua in care 

Dl. Pontagnac o urmareste pe Dna. Vatelin pana acasa. 

Mai apoi, in casa familiei Vatelin isi fac pe rand aparitia: 

Maggie Soldignac, femeia cu care Crepin Vatelin a avut o aventura in Londra. 

Narcise Soldignac – un incoronat  hotarat sa-si prinda sotia in flagrant. 

Ernest Redillon – un tanar care nutreste sentimente de iubire pentru Lucienne Vatelin. 

  

Aventura si incurcaturile nu se opresc aici. Mai tarziu, in camera de hotel este o 

adevarata nebunie. 

Fazanul este un spectacol pe care trebuie sa-l vedeti! Este senzational.  

Decorul minimalist, costume impresionante, benzi desenate care prind viata si se 

misca. Actorii sunt energici, talentati si reusesc sa dea un farmec aparte spectacolului. 

Dintre toti, cel mai mult mi-a placut Catalin Babliuc (Bullets over Lipscani), este din 

poveste, un adevarat Ernest Redillon. Inteligent, hotarat, frumos, sarmant. 

http://www.ralucauluiteanu.eu/bullets-lipscani/


 
Alexandru Mazgareanu este unul dintre cei mai creativi, curajosi si de succes 

regizori ai generatiei tinere. Printre spectacolele montate de acesta se numara 

Mizantropul, de Moliere; Factorul uman, de Thierry Janssen si Purificare, de Petr 

Zelenka. 

Despre spectacolul Fazanul, regizorul spune: “Cred ca o comedie de calitate 

presupune un mecanism comic bine pus la punct, si asta, mai ales, atunci cand e vorba 

de un text bulevardier. Aceasta a fost miza noastra (a mea si a intregii echipe) si tind 

sa cred ca, in mare, ne-a iesit. Pe langa povestea haioasa si plin ade incurcaturi, 

decorul, costumele, muzica precum si interpretarea actorilor fac parte dintr-un 

mecanism care atunci cand se pune in miscare are ca rezultat o comedie de calitate.” 

Fazanul este intr-adevar o comedie de calitate, energica, spumoasa si viu 

colorata.  
  

PS: Dupa spectacol aveti ocazia sa faceti fotografii la panou. Este o idee 

excelenta. 

 
de Raluca Uluițeanu 

http://www.ralucauluiteanu.eu/mizantropul/
http://www.ralucauluiteanu.eu/factorul-uman/
http://raluka-fa-teauzit.blogspot.ro/2011/11/am-fost-cu-mama-la-teatru.html


23. Radio România Cultural 
din data de 9 mai 2015,  

https://plus.google.com/+RadioromaniaculturalRo1/posts/cnir8PeoJ3y 

 

 
 

Un „Fazan” modern, la Teatrul Nottara 

 

AUDIO pe site!!! 

 

 
Vineri, 8 mai 2015, ora 19:00 şi duminică, 17 mai ora 19:00, la Teatrul Nottara, 

Sala Horia Lovinescu, are loc premiera pentru presă a spectacolului Fazanul de 

Georges Feydeau (traducerea: Doru Mareş), în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, 

decorul realizat  

de romaniacultural 

https://plus.google.com/+RadioromaniaculturalRo1/posts/cnir8PeoJ3y
https://plus.google.com/108852025875420233239


24. Blog 
din data de 10 mai 2015,  

http://nottara.blogspot.ro/ 

 

 
 

Blog meet la "Nottara"  

 

Duminică, 17 mai, de la ora 19:00, la Teatrul Nottara are loc premiera pentru 

bloggeri a spectacolului "Fazanul” de Georges Feydeau, o comedie spumoasă ce 

abordează tema atât de cunoscută a păcălitorului păcălit, într-o montare plină de 

vitalitate, în care umorul ingenios este protagonist, iar moravurile sunt tratate cu 

subtilitate cinică.  

Încurcături de tot fel, replici alerte, personaje surprinzătoare, evenimente 

neaşteptate şi o viziune critică, dar plină de haz, asupra relaţiilor umane din toate 

timpurile sunt principalele ingrediente din reţeta de succes a acestei comedii 

bulevardiere.  

Puteţi vedea o secvenţă din spectacol aici: 

https://www.youtube.com/watch?v=nrf3ar84StI&feature=youtu.be 

 

Dacă ai un blog cultural/ general/ personal şi vrei să vii la premieră, trimite un 

email la adresa marketing@nottara.ro, în care să precizezi numele tău şi adresa 

blogului şi, în limita locurilor disponibile, noi îţi trimitem invitaţie sau te avem în 

vedere pentru alte evenimente. 

http://nottara.blogspot.ro/
http://nottara.blogspot.ro/2015/05/blog-meet-la-nottara.html
https://www.youtube.com/watch?v=nrf3ar84StI&feature=youtu.be
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din data de 17 mai 2015,  

http://frunzaresc.eu/premiera-fazanul/ 

 

 
 

Premiera “Fazanul” 

 

La sfarsitul acestui weekend, pe 17 mai, de la 19:00, la Teatrul Nottara, Sala 

Horia Lovinescu, are loc premiera pentru presa si bloggeri a spectacolului Fazanul de 

Georges Feydeau, in regia lui Alexandru Mazgareanu. 

Georges Feydeau, considerat parintele rebel al farsei pure si unul dintre cei mai 

importanti dramaturgi francezi, revine in teatrul de pe Bulevardul Magheru, de asta 

data cu piesa Fazanul. Spectacolul abordeaza tema pacalitorului pacalit, intr-o 

montare plina de vitalitate, in care umorul ingenios este protagonist, iar moravurile 

sunt tratate cu subtilitate cinica. Incurcaturi de tot fel, replici alerte, personaje 

surprinzatoare, evenimente neasteptate si o viziune critica, dar plina de haz, asupra 

relatiilor umane din toate timpurile sunt principalele ingrediente din reteta de succes a 

acestei comedii bulevardiere. Cuceritorul (fara portofoliu) Pontagnac incearca sa o 

farmece pe Lucienne, sotia celui mai bun prieten al sau, Vatelin. Insa aparentele isi 

fac jocul lor de oglinzi, iar capul de familie se dovedeste a fi mult mai „ratacitor” 

decat laudarosul Pontagnac… 

http://frunzaresc.eu/premiera-fazanul/
http://frunzaresc.eu/premiera-fazanul/
http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=61


 

„Cred ca o comedie de calitate presupune un mecanism bine pus la punct si 

asta, mai ales, atunci cand e vorba despre un text bulevardier. Aceasta a fost miza 

noastra (a mea si a intregii echipe) si tind sa cred ca, in mare, ne-a iesit. Pe langa 

povestea hazlie si plina de incurcaturi, decorul, costumele, muzica si interpretarea 

actorilor creeaza un tot care, atunci cand se pune in miscare, are ca rezultat rasul 

spontan si inteligent” afirma regizorul Alexandru Mazgareanu. 

  

Informatii spectacol: 
Actori: Gabriel Rauța, Serban Gomoi, Catalin Babliuc, Sorina Stefanescu, 

Laura Vasiliu, Raluca Gheorghiu, Diana Roman, Ion Haiduc, Crenguta Hariton, Ioana 

Calota, Alexandru Suciu, Alexandru Mike Gheorghiu si Liviu Chitu 

Decor: Stefan Caragiu 

Costume: Alexandra Mazgareanu 

Muzica: Alexandru Suciu 

 

http://frunzaresc.eu/wp-content/uploads/2015/05/1138829_28.jpg
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Păcălitorul păcălit  

 
SÂMBĂTĂ. De la ora 19.00, Teatrul „Nottara” programează, la Sala „Horia 

Lovinescu”, noua montare a piesei „Fazanul”, de Georges Feydeau, în regia lui 

Alexandru Mâzgăreanu. Regizorul mizează pe „o înlănţuire clocotitoare şi 

surprinzătoare de întâmplări, reaşază lucrurile după logica sclipitoare a comediilor 

bulevardiere şi ne dezvăluie, într-un final, cine e Fazanul”. 

de Ziarul ring 
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Vestul singuratic, cu lupii tineri ai Nottara 

 

 

O piesă cu nume mari ale generaţiei tinere de actori - Florin Piersic jr, Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă şi Corina Dragomir. Pe scurt, este despre 

relaţia stranie, construită din conflicte, dintre doi fraţi care şi-au pierdut tatăl în urma 

unui „accident” cu o armă de foc. 

Schimburile de replici sunt sclipitoare, iar personajele par să calce apăsat şi 

zgomotos pe o coardă deja mult prea întinsă. 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/vestul-singuratic-cu-lupii-tineri-ai-nottara-689270.html
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Unul dintre ei, Valene, interpretat de Vlad Zamfirescu, colecţionează statuete 

religioase, iar celălalt, Coleman, şi-a făcut un obicei din a merge la înmormântări, în 

principal pentru mâncarea servită. Colivăresele noastre, ale lui George Călinescu, 

transpuse însă într-o cu totul şi cu totul altă lume.  

Preotul catolic al satului, interpretat de Andi Vasluianu, încearcă să medieze 

conflictul dintre cei doi frați, dar este el însuși copleșit de apăsătoarea atmosferă a 

satului, cu morți neexplicate și nemărturisite la spovedanie, și cu o populație total 

supusă zeului alcool.  

Piesa este scrisă de Martin McDonagh, unul dintre cei mai importanţi 

dramaturgi contemporani irlandezi şi, de asemenea, un foarte apreciat scenarist şi 

regizor de film.  

Având origine şi cetăţenie dublă (mamă britanică şi tată irlandez), este singurul 

scriitor de texte dramatice, de la Shakespeare până azi, care a avut patru piese montate 

simultan pe scenele teatrelor londoneze.  

Teatrul Nottara este unul dintre cele care au reuşit să armonizeze generaţiile de 

actori, mai ales că, aşa cum spune Vlad Zamfirescu, „sunt tineri extrem de talentaţi 

care nu prea au unde să se manifeste, unde să-şi practice meseria. Apar şi excepţii, 

oameni care sparg bariera, care ies în faţă”.  

Vlad Zamfirescu a povestit, pentru Jurnalul Naţional, că sunt şi texte pe care le 

refuză, pentru că nu îl atrag sau întâlnirea nu s-a produs la momentul oportun. Din 

punctul său de vedere, important este să spui o poveste, care trebuie să fie coerentă. 

 

Autor: Maria Coman  

 

http://jurnalul.ro/autor/maria-coman.html

