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din data de 30 iunie 2014, ora 18:07 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/noul-locatar-de-la-nottara-e-un-spaniol-

671771.html 

 

 
 

“Noul locatar” de la “Nottara” e… un spaniol 

Gábor Tompa a regizat din nou piesa lui Eugène Ionesco, cu acelaşi actor în 

rolul principal – Francisco Alfonsín 
În 1994 vedeam la Bienala Teatrului “Eugène Ionesco” din Chişinău “Cântăreaţa 

cheală”, în regia lui Gábor Tompa, producţie a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca. 

Domină şi acum în memoria mea acel spectacol, care îmi descifra – mie ca spectator – 

absurdul din piesa marelui dramaturg Eugène Ionesco. Ce mare a fost acea montare! În 

2004 vedeam la Festivalul de la Sibiu un spectacol creat de acelaşi Gábor Tompa cu piesa 

“Noul locatar” a aceluiaşi Eugène Ionesco – producţie a Teatrului “Northern Stage 

Ensemble” din Newcastle (Marea Britanie). Un spectacol mai frumos pe un text de 

Ionesco nu mai văzusem! 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/noul-locatar-de-la-nottara-e-un-spaniol-671771.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/noul-locatar-de-la-nottara-e-un-spaniol-671771.html
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 Acum, în 2014, Gábor Tompa pune în scenă “Noul locatar” la Teatrul Nottara. 

Editează, cu unele adaptări, în Bucureşti varianta din Newcastle. Decorul l-a semnat şi 

acolo, şi aici Helmut Stürmer. Rolul principal l-a avut şi acolo, şi aici actorul spaniol 

Francisco Alfonsín, care va avea replici în română, engleză, franceză şi un scurt monolog 

în spaniolă. Celelalte trei personaje din spectacol sunt interpretate, evident, în limba 

română, de actorii Ada Navrot, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă. Costumele sunt realizate de 

Corina Grămoşteanu. Asistent de regie e Mirela Sandu. Traducerea aparţine lui Vlad 

Russo şi Vlad Zografi. Primele reprezentaţii au loc la 5 şi 6 iulie, de la ora 19:00, la Sala 

“Horia Lovinescu”, iar premiera la toamnă, în deschiderea stagiunii. 

Rezumatul piesei puse în scenă şi trimis de Teatrul Nottara este: “Într-o epocă a 

globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă dintr-un oraş în altul, în care 

trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de repede încât ajungem să nu mai ştim cine 

suntem, piesa lui Eugène Ionesco, «Noul locatar», pare să vorbească chiar despre noi. Un 

locatar într-o locuinţă nouă pentru el, dar mult prea veche pentru Portăreasă, doi hamali şi 

multe, foarte multe bagaje. Un spectacol despre adaptare şi despre neputinţa de a renunţa 

la amintirile de lângă şi din noi, în drumul nostru spre marea şi eterna mutare. Şi totuşi, cu 

ce rămânem în afara amintirilor? E greu de acceptat ideea, de aici şi comicul...”. 

 Sper ca şi acest spectacol de Ionesco, regizat de Tompa, să dăinuie în memoria 

mea... 

 

Autor: Maria Sârbu 

http://jurnalul.ro/autor/maria-sarbu.html
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Jurnalul .ro 
din data de 7 iulie 2014, ora 18:51 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/francisco-alfonsin-prefer-scena-pentru-ca-nu-e-

confortabila-672363.html 

 

 
 

Francisco Alfonsín: “Prefer scena pentru că nu e confortabilă” 

 

Actorul spaniol este protagonistul spectacolului “Noul locatar” de la Teatrul 

Nottara, a cărui premieră va avea loc în septembrie 

După avanpremiera cu “Noul locatar” de Eugène Ionesco, în regia lui Tompa Gábor, 

care a avut loc pe data de 5 iulie la Teatrul Nottara din Bucureşti, actorul spaniol 

Francisco Alfonsín, interpretul rolului principal în acest spectacol, a acordat un 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/francisco-alfonsin-prefer-scena-pentru-ca-nu-e-confortabila-672363.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/francisco-alfonsin-prefer-scena-pentru-ca-nu-e-confortabila-672363.html
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interviu pentru Jurnalul Naţional. El ne-a vorbit despre personajul său, Domnul, 

despre experienţa sa alături de actorii români, despre colaborarea cu Tompa Gábor, 

cel care a pus în scenă şi în 2004, dar în Anglia, aceeaşi piesă, cu acelaşi Francisco 

Alfonsín. 

 

Alina-Elena Vasiliu: Protagonistul din piesa “Noul locatar” reprezintă tipul de 

persoană mai degrabă solitară. Vă regăsiţi în acest personaj? 

Francisco Alfonsín: Într-o anumită măsură, da. În 2004, când lucram în Newcastle - 

Anglia - la “Noul locatar”, eram un străin. Ajunsesem acolo ca să fac teatru. Nu 

aveam prieteni, mă simţeam complet singur. Personajul acesta are ceva care seamănă 

puţin cu mine. Acum locuiesc singur la Marseille, de două luni, şi mi-am dat seama că 

sunt un nou locatar eu însumi, în locul acesta unde am început să-mi încarc memoria 

cu tot felul de obiecte… Sunt apropiat de această singurătate, de tendinţa de izolare 

faţă de restul lumii. Când am citit textul pentru prima dată - îmi amintesc că l-am 

citit în spaniolă -, m-am gândit: “Cum o să pună Tompa Gábor asta în scenă?”. În 

cele din urmă, mi-am dat seama că mă regăsesc foarte mult în acest personaj, în mod 

cert.  

 

Această asemănare v-a ajutat, aşadar, să interpretaţi acest personaj. 

Eu lucrez mult făcând apel la corp, la mişcare, la muzicalitate. Personajul meu a 

preluat toate acestea şi, încet-încet, a prins contur. Eu nu lucrez cu emoţiile, nu pun 

accent pe memoria emoţională. Eu şi Gábor am găsit un limbaj asemănător, o 

comunicare fantastică. Pentru mine, relaţia între regizor şi actor este importantă în 

timpul creaţiei. 

 

Cum aţi început colaborarea cu Tompa Gábor? 

În Anglia, unde lucram atunci, am descoperit un limbaj teatral diferit şi acest lucru 

m-a condus spre Europa de Est, pentru care am un respect deosebit cu privire la 

diferenţele găsite aici faţă de cultura teatrală spaniolă, franceză sau chiar engleză. 

Comunicarea cu Tompa Gábor a fost spontană, am început să lucrăm, ne-am înţeles 

bine. Apoi ne-am tot gândit că trebuie să lucrăm împreună mai departe. S-a 

întâmplat acum, aici, la Bucureşti, şi o să continuăm la anul, cu un alt proiect. 

 

În ce măsură v-a marcat această colaborare? 

Am citit foarte mult din ceea ce aparţine Europei de Est. Să trăieşti totul în mod real 

este magnific! Detest teatrul ca modalitate de a spune poveşti. Prefer cinematografia 

pentru asta. Eu aparţin mai degrabă teatrului contemporan. 

 

Aţi mai avut experienţe asemănătoare cu regizori din România? 

Nu, este singura. Am lucrat cu regizori spanioli, englezi, francezi, italieni, olandezi, 

dar niciodată cu regizori români, unguri sau din altă parte din Europa de Est. 
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Aţi jucat în filme, aţi scris scenarii. Care este suportul cel mai confortabil pentru 

dumneavoastră: scena sau ecranul? 

Scena! Dar tocmai pentru că nu e confortabilă. Experienţa se trăieşte pe scenă, cu 

publicul în mod direct. Fiecare seară este diferită, fiecare spectacol este diferit. 

Bineînţeles că prefer teatrul, pentru că mă face să simt că lucrez. Când fac 

cinematografie, turnăm filmul şi apoi vedem un produs final care a fost tăiat, editat şi 

nu mai poţi să faci nimic. În teatru, luăm deciziile împreună. Aşadar, cu siguranţă 

teatrul! Nu e aşa de bine plătit ca filmul, dar… Eu sunt actor de teatru. 

 

Ce puteţi să ne spuneţi despre colaborarea cu actorii români Ada Navrot, Ion Grosu 

şi Gabriel Răuţă, alături de care jucaţi la Teatrul Nottara? 

Dacă există ceva foarte important în meseria mea, e privilegiul de a lucra intens cu 

foarte mulţi oameni. Este prima dată când joc alături de actori români. Fiecare are 

stilul lui... 

 

A fost limba română un obstacol? 

Pe mine mă agaţă muzicalitatea limbii. Dificultatea constă în pronunţie, există sunete 

care-mi sunt străine. Trebuie să reuşesc să mă fac înţeles de public, pentru că el 

trebuie să înţeleagă ce spun. Nu este un obstacol în calea interpretării, e mai degrabă 

un obstacol la care trebuie să lucrez pentru a fi înţeles de spectatori. Este însă o nouă 

provocare. 

 

Dar publicul înţelege atunci când rostiţi replici în diverse limbi în “Noul locatar”? 

Piesa aceasta prezintă o lume în care e foarte clar ce se întâmplă. Bineînţeles, 

cuvintele sunt şi ele importante. Momentele în care trecem de la engleză la română 

au fost bine studiate de Gábor. Totul a fost un proces. Am lucrat cu o copie a textului 

în română, o copie în engleză, una în franceză şi una în spaniolă. Am făcut asta 

pentru a uşura efortul publicului de a urmări piesa. 

 

Domnul din “Noul locatar” e un personaj curajos? 

Da. E curajos, pentru că ştie ce vrea, “totul e calculat”. Nu se teme de greşeli. Nu are 

întrebări. E nevoie de curaj ca să te izolezi de lume şi să fii proprietarul destinului 

tău. Portăreasa poate să-i influenţeze destinul, dar el spune: “Nu! N-am nevoie de 

serviciile dumneavoastră, doamnă!”. 

 

Putem spune că mesajul piesei reflectă un sindrom al societăţii actuale? 

Nu cred că e neapărat un sindrom al societăţii actuale, cred că acest tip de personaj a 

existat totdeauna în istorie, tipul de om care nu-şi găseşte locul sau care nu găseşte o 

modalitate de a trăi alături de ceilalţi. Noul locatar nu e materialist, nu urmăreşte să 

aibă, să aibă tot mai mult. Tot ce a adunat el are un sens, are o poveste în spate, iar 

obiectele sunt parte din identitatea lui. Jucăriile, instrumentele muzicale, cărţile, 

fotoliul… toate au un sens. România este mai aproape de cultura mea, o cultură 
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latină, o cultură a familiei, a grupurilor de prieteni care petrec timp împreună. Eu, 

când stăteam în apartamentul meu din Marseille, îmi spuneam: “Sunt absolut singur. 

Dar nu pentru că-mi place asta”. Nu cred că noului locatar îi place să fie singur. Este 

o situaţie care se întâmplă.  

 
Aţi lucrat în teatre din Spania – ţara în care v-aţi născut, dar şi din Franţa, Anglia şi, 

iată, acum în România. Unde sunteţi “acasă”? 

Nu ştiu... Acum, acasă sunt la Marseille. Am început să lucrez în România, sper că o 

să continui. Revin în Anglia în această vară şi voi lucra şi la toamnă acolo. Sunt 

spaniol şi aş spune că sunt mai degrabă sudist. Unde găsesc sudul, mă simt 

confortabil. 

 

Aţi spus ceva despre un viitor proiect cu Tompa Gábor. Despre ce este vorba? 

Suntem încă în discuţii. Vrem să lucrăm împreună şi după “Noul locatar”, o piesă pe 

care o iubesc şi în care Gábor şi cu mine ne regăsim foarte mult. Asta a creat o relaţie 

importantă şi a condus la idei despre viitoare proiecte, dar nu pot să spun nimic 

acum.  

 

Va fi în România?  

Da, aşa sper.  

 

Lucraţi la alt spectacol în acest moment?  

Nu. Acum lucrez ca dramaturg şi ca regizor. Vreau să lucrez şi în Anglia, dar nu ca 

actor, ci ca regizor.  

 

Vă doriţi să reveniţi în România? 

Desigur. Mă simt foarte bine aici. În Bucureşti vom juca în septembrie, octombrie şi 

noiembrie, iar la începutul lui decembrie vom fi la Cluj. Relaţia cu Teatrul Nottara 

este minunată, lumea e ospitalieră şi sunt încântat. Sper că vom juca mult timp “Noul 

locatar”. Dar e imposibil să mă gândesc că aş putea juca un rol mai mare în limba 

română. E foarte dificil! 

 

 

Autor: Alina-Elena Vasiliu  

http://jurnalul.ro/autor/alina-elena-vasiliu-.html
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2. Agerpres 
din data de 2 iulie 2014, ora 16:04 

http://www.agerpres.ro/ots/2014/07/02/noul-locatar-un-spectacol-de-g-bor-

tompa-la-nottara-16-04-43 

 

 
 

Noul locatar, un spectacol de Gábor Tompa, la Nottara 

Teatrul Nottara încheie stagiunea 2013-2014, în acest sfârșit de săptămână, cu 

avanpremiera spectacolului Noul locatar de Eugčne Ionesco.  

 

http://www.agerpres.ro/ots/2014/07/02/noul-locatar-un-spectacol-de-g-bor-tompa-la-nottara-16-04-43
http://www.agerpres.ro/ots/2014/07/02/noul-locatar-un-spectacol-de-g-bor-tompa-la-nottara-16-04-43
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Sâmbătă, 5 iulie și duminică, 6 iulie, de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu, 

vor avea loc primele două reprezentații ale producției Noul locatar de Eugčne Ionesco 

(traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi), un spectacol de Gábor Tompa. Decorul este 

semnat de Helmut Stürmer, iar costumele de Corina Grămoșteanu, care a făcut și asistență 

pentru decor.  

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din țara natală, cât și în Franța și Anglia. Alături de el, îi veți revedea în 

această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuță.  

Într-o epocă a globalizării în care toți circulăm sau ne mutăm în permanență dintr-

un oraș în altul, în care trecerile 

de la o limbă la alta se întâmplă 

atât de repede încât ajungem să nu 

mai știm cine suntem, piesa lui 

Eugčne Ionesco, Noul locatar, 

pare să vorbească chiar despre 

noi. Un locatar într-o locuință 

nouă pentru el, dar mult prea 

veche pentru Portăreasă, doi 

hamali și multe, foarte multe 

bagaje. Un spectacol despre 

adaptare și despre neputința de a 

renunța la amintirile de lângă și 

din noi, în drumul nostru spre 

marea și eterna mutare. Și totuși, cu ce rămânem în afara amintirilor? E greu de acceptat 
ideea, de aici și comicul...  

Premiera pentru presă a acestei noi producții va avea loc în luna septembrie.  

http://www.nottara.ro/
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Agerpres 
din data de 2 iulie 2014, ora 14:49 

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/07/02/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-

ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara-14-49-40 

 

 
 

Spectacolul "Noul locatar" de Eugene Ionescu, în avanpremieră la Teatrul 

Nottara 

Spectacolul "Noul locatar" de Eugene Ionescu, în regia lui Tompa Gabor, va fi 

prezentat în avanpremieră pe 5 și 6 iulie, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara, în încheierea stagiunii 2013-2014.  

 

Foto: (c) LIVIU SOVA/AGERPRES ARHIVĂ 

http://www.agerpres.ro/cultura/2014/07/02/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara-14-49-40
http://www.agerpres.ro/cultura/2014/07/02/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara-14-49-40
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Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara remis miercuri AGERPRES, rolul 

principal este interpretat de Francisco Alfonsin, un actor spaniol care a jucat atât pe scene 

din țara natală, cât și în Franța și Anglia. Alături de el vor urca pe scenă Ada Navrot, Ion 

Grosu și Gabriel Răuță.  

Premiera pentru presă a acestei noi producții va avea loc în luna septembrie, 

informează organizatorii.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niță) 
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3. DCNews 
din data de 2 iulie 2014, ora 13:44 

http://www.dcnews.ro/noul-locatar-un-spectacol-de-gabor-tompa-la-teatrul-

nottara_447650.html 

 

 
 

Noul locatar, un spectacol de Gabor Tompa, la Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara, "Noul locatar". Teatrul Nottara încheie stagiunea 2013-2014, 

în acest sfârşit de săptămână, cu avanpremiera spectacolului "Noul locatar" de 

Eugène Ionesco. 

http://www.dcnews.ro/noul-locatar-un-spectacol-de-gabor-tompa-la-teatrul-nottara_447650.html
http://www.dcnews.ro/noul-locatar-un-spectacol-de-gabor-tompa-la-teatrul-nottara_447650.html
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Teatrul Nottara, "Noul locatar". Sâmbătă, 5 iulie şi duminică, 6 iulie, de la ora 

19.00, la Sala Horia Lovinescu, vor avea loc primele două reprezentaţii ale producţiei Noul 

locatar de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi), un spectacol de 

Gábor Tompa. Decorul este semnat de Helmut Stürmer, iar costumele de Corina 

Grămoșteanu, care a făcut și asistență pentru decor.  

 

Teatrul Nottara, "Noul locatar". Rolul principal este interpretat de Francisco 

Alfonsín, un actor spaniol care a jucat atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi 

Anglia. Alături de el, îi veţi revedea în această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada 

Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă. 

Teatrul Nottara, "Noul locatar". Premiera pentru presă a acestei noi producţii va 

avea loc în luna septembrie. 

 

de Anca Murgoci  

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html
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4. Adevărul.ro 
din data de 2 iulie 2014, ora 17:55 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-

spectacolul-noul-locatar--gabor-tompa-

1_53b41bf40d133766a8141fac/index.html 

 

 
 
Teatrul Nottara îşi închide stagiunea cu spectacolul „Noul locatar“, de Gábor Tompa 

 

 
 

Stagiunea 2013-2014 a Teatrului Nottara se încheie în acest weekend cu două 

reprezentaţii, pe 5 şi pe 6 iulie, de la 19.00, ale spectacolului „Noul locatar“, în regia lui 

Gábor Tompa, după textul lui Eugène Ionesco, prezentat în avanpremieră.  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-spectacolul-noul-locatar--gabor-tompa-1_53b41bf40d133766a8141fac/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-spectacolul-noul-locatar--gabor-tompa-1_53b41bf40d133766a8141fac/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-spectacolul-noul-locatar--gabor-tompa-1_53b41bf40d133766a8141fac/index.html
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Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Alături de el, îi veţi revedea în 

această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă. 

Decorul este semnat de Helmut Stürmer, iar costumele de Corina Grămoşteanu, care a 

făcut şi asistenţă pentru decor. „Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne 

mutăm în permanenţă dintr-un oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se 

întâmplă atât de repede încât ajungem să nu mai ştim cine suntem, piesa lui Eugène 

Ionesco, „Noul locatar“, pare să vorbească chiar despre noi. Un locatar într-o locuinţă nouă 

pentru el, dar mult prea veche pentru Portăreasă, doi hamali şi multe, foarte multe bagaje. 

Un spectacol despre adaptare şi despre neputinţa de a renunţa la amintirile de lângă şi din 

noi, în drumul nostru spre marea şi eterna mutare. Şi totuşi, cu ce rămânem în afara 

amintirilor? E greu de acceptat ideea, de aici şi comicul...“, se arată în descrierea 

spectacolului din acest weekend. Premiera acestei noi producţii va avea loc în luna 

septembrie, făcând parte din stagiunea viitoare a Teatrului Nottara.  
 

 
 

Scenă din spectacolul „Noul locatar“, de Gabor Tompa, după piesa lui Eugene Ionesco 

 

 

de Corina Zorzor 
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5. HotNews 
din data de 2 iulie 2014, ora 15:48 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17596836-spectacolul-39-noul-locatar-39-

eugene-ionescu-prezentat-avanpremiera-teatrul-nottara.htm 

 

 
 

Spectacolul 'Noul locatar' de Eugene Ionescu prezentat in avanpremiera la 

Teatrul Nottara 

Teatrul "Nottara" prezinta sâmbătă, 5 iulie, şi duminică, 6 iulie avanpremiera 

spectacolului "Noul locatar" de Eugène IONESCO, în regia lui Tompa Gabor. Cele doua 

reprezentatii ale spectacolului "Noul locatar" vor inchide actuala stagiune a teatrului. 

 

 Spectacolul 'Noul locatar' 

Foto: Teatrul Nottara 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17596836-spectacolul-39-noul-locatar-39-eugene-ionescu-prezentat-avanpremiera-teatrul-nottara.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17596836-spectacolul-39-noul-locatar-39-eugene-ionescu-prezentat-avanpremiera-teatrul-nottara.htm
http://www.nottara.ro/
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Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsin, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Alături de el vor urca pe scenă Ada 

Navrot, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă. 

Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă dintr-un 

oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de repede încât ajungem 

să nu mai ştim cine suntem, povestea noului locatar poate să fie povestea fiecăruia dintre 

noi. 

 

de D.S.    

http://www.hotnews.ro/articole_autor/D.S.
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6. Yorick 
din data de 3 iulie 2014,  

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 221, 1-7 iulie  

http://yorick.ro/gabor-tompa-aduce-noul-locatar-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

Gábor Tompa aduce „Noul locatar” la Teatrul Nottara 

 Fotografii de Mihaela Marin 

Avanpremiera spectacolului „Noul locatar” de Eugène Ionesco, în regia lui Gábor 

Tompa încheie stagiunea 2013-2014 la Teatrul Nottara, în acest sfârşit de săptămână. 

http://yorick.ro/gabor-tompa-aduce-noul-locatar-la-teatrul-nottara/
http://yorick.ro/gabor-tompa-aduce-noul-locatar-la-teatrul-nottara/
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Sâmbătă, 5 iulie şi duminică, 6 iulie, de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu, vor avea loc 

primele două reprezentaţii ale producţiei „Noul locatar” de Eugène Ionesco (traducerea: 

Vlad Russo și Vlad Zografi), un spectacol de Gábor Tompa. Decorul este semnat de 

Helmut Stürmer, iar costumele de Corina Grămoșteanu. 

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Alături de el, din distribuția 

spectacolului fac parte Ada Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă. 

„Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă dintr-un oraş 

în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de repede încât ajungem să nu 

mai ştim cine suntem, piesa lui Eugène Ionesco, Noul locatar, pare să vorbească chiar 

despre noi. Un locatar într-o locuinţă nouă pentru el, dar mult prea veche pentru 

Portăreasă, doi hamali şi multe, foarte multe bagaje. Un spectacol despre adaptare şi 

despre neputinţa de a renunţa la amintirile de lângă şi din noi, în drumul nostru spre marea 

şi eterna mutare. Şi totuşi, cu ce rămânem în afara amintirilor? E greu de acceptat ideea, de 

aici şi comicul…” 

Premiera oficială a acestei noi producţii va avea loc în luna septembrie. 

 

Postat de Yorick  

http://yorick.ro/author/yorick/
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7. Cronica Română 
din data de 3 iulie 2014,  

http://cronicaromana.ro/2014/07/03/gabor-tompa-pune-in-scena-noul-locatar-

de-eugen-ionescu-la-teatrul-nottara/?ref=homeimg 

 

 
 

Gábor Tompa a pus în scenă „Noul locatar” de Eugen Ionescu la Teatrul 

Nottara 

 

Sâmbătă, 5 iulie, şi duminică, 6 iulie, la Teatrul Nottara din București are loc 

avanpremiera spectacolului Noul locatar de Eugen Ionescu, în regia lui Gábor 

Tompa.  

http://cronicaromana.ro/2014/07/03/gabor-tompa-pune-in-scena-noul-locatar-de-eugen-ionescu-la-teatrul-nottara/?ref=homeimg
http://cronicaromana.ro/2014/07/03/gabor-tompa-pune-in-scena-noul-locatar-de-eugen-ionescu-la-teatrul-nottara/?ref=homeimg
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Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsin, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Alături de el vor urca pe scenă Ada 

Navrot, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă. 

Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă dintr-un 

oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de repede încât ajungem 

să nu mai ştim cine suntem, povestea noului locatar poate să fie povestea fiecăruia dintre 

noi. 

Noul locatar de Eugen Ionescu 

Traducerea: Vlad Russo şi Vlad Zografi 

Regia: Gábor Tompa 

Asistenţă regie: Mirela Sandu 

Decorul: Helmut Stürmer 

Costumele şi asistenţă decor: Corina Grămoşteanu 

 

Distribuţia: 

Noul locatar – Francisco Alfonsín 

Portăreasa – Ada Navrot 

Primul hamal – Ion Grosu 

Al doilea hamal – Gabriel Răuţă 

 

De R. C.  

http://cronicaromana.ro/author/rce/
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8. Herald.ro 
din data de 2 iulie 2014,  

http://herald.ro/cultura/teatru/noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-

la-teatrul-nottara/ 

 

 

“Noul locatar” de Eugene Ionescu, în avanpremieră la Teatrul Nottara 

Teatru 02/07/2014 Redacția  

http://herald.ro/cultura/teatru/noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara/
http://herald.ro/cultura/teatru/noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara/
http://herald.ro/wp-content/uploads/2014/07/noul-locatar.jpg
http://herald.ro/wp-content/uploads/2014/07/noul-locatar.jpg
http://herald.ro/cultura/teatru/noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara/
http://herald.ro/author/redactia/
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Spectacolul “Noul locatar” de Eugene Ionesco, în regia lui Tompa Gabor, va fi 

prezentat în avanpremieră pe 5 și 6 iulie, de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara. 

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsin, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din țara natală, cât și în Franța și Anglia. Alături de el vor urca pe scenă 

actorii teatrului Ada Navrot, Ion Grosu și Gabriel Răuță. 

“Într-o epocă a globalizării în care toți circulăm sau ne mutăm în permanență dintr-un oraș 

în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de repede încât ajungem să nu 

mai știm cine suntem, piesa lui Eugčne Ionesco, Noul locatar, pare să vorbească chiar 

despre noi. Un locatar într-o locuință nouă pentru el, dar mult prea veche pentru 

Portăreasă, doi hamali și multe, foarte multe bagaje. Un spectacol despre adaptare și 

despre neputința de a renunța la amintirile de lângă și din noi, în drumul nostru spre marea 

și eterna mutare. Și totuși, cu ce rămânem în afara amintirilor? E greu de acceptat ideea, de 

aici și comicul… ”, se arată în prezentarea spectacolului. 

Cele două reprezentaţii ale spectacolului “Noul locatar” vor închide actuala stagiune 

a Teatrului Nottara. 
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9. Știrile pe Scurt 
din data de 2 iulie 2014, ora 14:59 

http://www.stirilepescurt.ro/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-

avanpremiera-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

Spectacolul "Noul locatar" de Eugene Ionescu, în avanpremieră la Teatrul 

Nottara 

Spectacolul "Noul locatar" de Eugene Ionescu, în regia lui Tompa Gabor, va fi 

prezentat în avanpremieră pe 5 și 6 iulie, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara, în încheierea stagiunii 2013-2014.  

 

Foto: (c) LIVIU SOVA/AGERPRES ARHIVĂ 

http://www.stirilepescurt.ro/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara/
http://www.stirilepescurt.ro/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara/
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Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara remis miercuri AGERPRES, rolul 

principal este interpretat de Francisco Alfonsin, un actor spaniol care a jucat atât pe scene 

din țara natală, cât și în Franța și Anglia. Alături de el vor urca pe scenă Ada Navrot, Ion 

Grosu și Gabriel Răuță.  

Premiera pentru presă a acestei noi producții va avea loc în luna septembrie, 

informează organizatorii.  

 

 

AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niță) 
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10. BackbookȘtiri 
din data de 3 iulie 2014, ora 14:59 

http://www.backbook.ro/noul-locatar-un-spectacol-de-gabor-tompa-la-

teatrul-nottara/ 

 

 

Noul locatar, un spectacol de Gabor Tompa, la Teatrul Nottara 

 
 

Teatrul Nottara, “Noul locatar”. Teatrul Nottara încheie stagiunea 2013-2014, în 

acest sfârşit de săptămână, cu avanpremiera spectacolului “Noul locatar” de Eugène 

Ionesco.  

http://www.backbook.ro/noul-locatar-un-spectacol-de-gabor-tompa-la-teatrul-nottara/
http://www.backbook.ro/noul-locatar-un-spectacol-de-gabor-tompa-la-teatrul-nottara/
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Teatrul Nottara, "Noul locatar". Sâmbătă, 5 iulie şi duminică, 6 iulie, de la ora 

19.00, la Sala Horia Lovinescu, vor avea loc primele două reprezentaţii ale producţiei Noul 

locatar de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi), un spectacol de 

Gábor Tompa. Decorul este semnat de Helmut Stürmer, iar costumele de Corina 

Grămoșteanu, care a făcut și asistență pentru decor.  

 

Teatrul Nottara, "Noul locatar". Rolul principal este interpretat de Francisco 

Alfonsín, un actor spaniol care a jucat atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi 

Anglia. Alături de el, îi veţi revedea în această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada 

Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă. 

Teatrul Nottara, "Noul locatar". Premiera pentru presă a acestei noi producţii va 

avea loc în luna septembrie. 

 

By admin 

http://www.backbook.ro/author/admin/
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11. Critix 
din data de 2 iulie 2014, ora 15:11 

http://critix.ro/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-

avanpremiera-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

Spectacolul “Noul locatar” de Eugene Ionescu, în avanpremieră la Teatrul 

Nottara 

Spectacolul “Noul locatar” de Eugene Ionescu, în regia lui Tompa Gabor, va fi 

prezentat în avanpremieră pe 5 și 6 iulie, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara, în încheierea stagiunii 2013-2014.  

 

 

Foto: (c) LIVIU SOVA/AGERPRES ARHIVĂ 

http://critix.ro/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara/
http://critix.ro/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara/
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Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara remis miercuri AGERPRES, rolul 

principal este interpretat de Francisco Alfonsin, un actor spaniol care a jucat atât pe scene 

din țara natală, cât și în Franța și Anglia. Alături de el vor urca pe scenă Ada Navrot, Ion 

Grosu și Gabriel Răuță.  

Premiera pentru presă a acestei noi producții va avea loc în luna septembrie, 

informează organizatorii.  

 

de REDACTIA CRITIX  

http://critix.ro/author/admin/
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12. ZiareOnline 
din data de 3 iulie 2014, ora 08:31 

http://www.ziareonline.com/stire-g%C3%A1bor-tompa-a-pus-in-scena-

noul-locatar-8221-de-eugen-ionescu-la-teatrul-nottara-255830411.html 

 

 
 

Gábor Tompa a pus in scena "Noul locatar” de Eugen Ionescu la Teatrul 

Nottara 
 

 

 

Sambata, 5 iulie, si duminica, 6 iulie, la Teatrul Nottara din Bucuresti are loc 

avanpremiera spectacolului Noul locatar de Eugen Ionescu, in regia lui Gábor Tompa.  

http://www.ziareonline.com/stire-g%C3%A1bor-tompa-a-pus-in-scena-noul-locatar-8221-de-eugen-ionescu-la-teatrul-nottara-255830411.html
http://www.ziareonline.com/stire-g%C3%A1bor-tompa-a-pus-in-scena-noul-locatar-8221-de-eugen-ionescu-la-teatrul-nottara-255830411.html
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 Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsin, un actor spaniol care a jucat 

atat pe scene din tara natala, cat si in Franta si Anglia. Alaturi de el vor urca pe scenă Ada 

Navrot, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă. 

Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă dintr-un 

oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de repede încât ajungem 

să nu mai ştim cine suntem, povestea noului locatar poate să fie povestea fiecăruia dintre 

noi. 

Noul locatar de Eugen Ionescu 

Traducerea: Vlad Russo şi Vlad Zografi 

Regia: Gábor Tompa 

Asistenţă regie: Mirela Sandu 

Decorul: Helmut Stürmer 

Costumele şi asistenţă decor: Corina Grămoşteanu 

 

Distribuţia: 

Noul locatar – Francisco Alfonsín 

Portăreasa – Ada Navrot 

Primul hamal – Ion Grosu 

Al doilea hamal – Gabriel Răuţă 

 

 

De R.C 



 31 

13. PeScurt 
din data de 3 iulie 2014, ora 08:31 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-cu-

spectacolul-noul-locatar,-de-gbor-tompa_02-07-2014_8323001 

 

 
 

Teatrul Nottara îşi închide stagiunea cu spectacolul „Noul locatar“, de  Gábor 

Tompa 

Stagiunea 2013-2014 a Teatrului Nottara se încheie în acest weekend cu două 

reprezentaţii, pe 5 şi pe 6 iulie, de la 19.00, ale spectacolului „Noul locatar“, în regia lui 

 Gábor Tompa, după textul lui Eugène Ionesco, prezentat în avanpremieră.  

 

 
 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-cu-spectacolul-noul-locatar,-de-gbor-tompa_02-07-2014_8323001
http://pescurt.ro/stiri-cultura/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-cu-spectacolul-noul-locatar,-de-gbor-tompa_02-07-2014_8323001
http://pescurt.ro/stiri-cultura/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-cu-spectacolul-noul-locatar,-de-gbor-tompa_02-07-2014_8323001
http://pescurt.ro/stiri-cultura/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-cu-spectacolul-noul-locatar,-de-gbor-tompa_02-07-2014_8323001
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Stagiunea 2013-2014 a Teatrului Nottara se încheie în acest weekend cu două 

reprezentaţii, pe 5 şi pe 6 iulie, de la 19.00, ale spectacolului „Noul locatar“, în regia lui 

Gábor Tompa, după textul lui Eugène Ionesco, prezentat în avanpremieră.  

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Alături de el, îi veţi revedea în 

această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă. 

Decorul este semnat de Helmut Stürmer, iar costumele de Corina Grămoşteanu, care a 

făcut şi asistenţă pentru decor. „Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne 

mutăm în permanenţă dintr-un oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se 

întâmplă atât de repede încât ajungem să nu mai ştim cine suntem, piesa lui Eugène 

Ionesco, „Noul locatar“, pare să vorbească chiar despre noi. Un locatar într-o locuinţă nouă 

pentru el, dar mult prea veche pentru Portăreasă, doi hamali şi multe, foarte multe bagaje. 

Un spectacol despre adaptare şi despre neputinţa de a renunţa la amintirile de lângă şi din 

noi, în drumul nostru spre marea şi eterna mutare. Şi totuşi, cu ce rămânem în afara 

amintirilor? E greu de acceptat ideea, de aici şi comicul...“, se arată în descrierea 

spectacolului din acest weekend. Premiera acestei noi producţii va avea loc în luna 

septembrie, făcând parte din stagiunea viitoare a Teatrului Nottara.  
 

 
 

Scenă din spectacolul „Noul locatar“, de Gabor Tompa, după piesa lui Eugene Ionesco 

 

 

de Corina Zorzor 
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14. InfoZiare 
din data de 2 iulie 2014,  

http://www.infoziare.ro/stire/386040/Noul+locatar+un+spectacol+de+Gab

or+Tompa+la+Teatrul+Nottara 

 

 
 

Noul locatar, un spectacol de Gabor Tompa, la Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara, "Noul locatar". Teatrul Nottara încheie stagiunea 2013-2014, 

în acest sfârşit de săptămână, cu avanpremiera spectacolului "Noul locatar" de 

Eugène Ionesco. 

http://www.infoziare.ro/stire/386040/Noul+locatar+un+spectacol+de+Gabor+Tompa+la+Teatrul+Nottara
http://www.infoziare.ro/stire/386040/Noul+locatar+un+spectacol+de+Gabor+Tompa+la+Teatrul+Nottara
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Teatrul Nottara, "Noul locatar". Sâmbătă, 5 iulie şi duminică, 6 iulie, de la ora 

19.00, la Sala Horia Lovinescu, vor avea loc primele două reprezentaţii ale producţiei Noul 

locatar de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi), un spectacol de 

Gábor Tompa. Decorul este semnat de Helmut Stürmer, iar costumele de Corina 

Grămoșteanu, care a făcut și asistență pentru decor.  

 

Teatrul Nottara, "Noul locatar". Rolul principal este interpretat de Francisco 

Alfonsín, un actor spaniol care a jucat atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi 

Anglia. Alături de el, îi veţi revedea în această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada 

Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă. 

Teatrul Nottara, "Noul locatar". Premiera pentru presă a acestei noi producţii va 

avea loc în luna septembrie. 

 

de Anca Murgoci  

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html
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15. Pressmania 
din data de 2 iulie 2014, ora 14:49 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/spectacolul-noul-locatar-

de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara-554327.html 

 

 
 

Spectacolul "Noul locatar" de Eugene Ionescu, în avanpremieră la Teatrul 

Nottara 

Gábor Tompa a pus in scena "Noul locatar” de Eugen Ionescu la Teatrul Nottara. 

 

 

 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara-554327.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara-554327.html
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Sambata, 5 iulie, si duminica, 6 iulie, la Teatrul Nottara din Bucuresti are loc 

avanpremiera spectacolului Noul locatar de Eugen Ionescu, in regia lui Gábor Tompa.  

 Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsin, un actor spaniol care a jucat 

atat pe scene din tara natala, cat si in Franta si Anglia. Alaturi de el vor urca pe scenă Ada 

Navrot, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă. 

Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă dintr-un 

oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de repede încât ajungem 

să nu mai ştim cine suntem, povestea noului locatar poate să fie povestea fiecăruia dintre 

noi. 

Noul locatar de Eugen Ionescu 

Traducerea: Vlad Russo şi Vlad Zografi 

Regia: Gábor Tompa 

Asistenţă regie: Mirela Sandu 

Decorul: Helmut Stürmer 

Costumele şi asistenţă decor: Corina Grămoşteanu 

 

Distribuţia: 

Noul locatar – Francisco Alfonsín 

Portăreasa – Ada Navrot 

Primul hamal – Ion Grosu 

Al doilea hamal – Gabriel Răuţă 

 

 

Sursa: Agerpres  
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16. ZiareLive 
din data de 2 iulie 2014, ora 14:49 

http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-

in-avanpremiera-la-teatrul-nottara.html 

 

 

Spectacolul "Noul locatar" de Eugene Ionescu, în avanpremieră la Teatrul 

Nottara 

Gábor Tompa a pus in scena "Noul locatar” de Eugen Ionescu la Teatrul Nottara. 

 

 

 

Sambata, 5 iulie, si duminica, 6 iulie, la Teatrul Nottara din Bucuresti are loc 

avanpremiera spectacolului Noul locatar de Eugen Ionescu, in regia lui Gábor Tompa.  

http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la-teatrul-nottara.html
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 Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsin, un actor spaniol care a jucat 

atat pe scene din tara natala, cat si in Franta si Anglia. Alaturi de el vor urca pe scenă Ada 

Navrot, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă. 

Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă dintr-un 

oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de repede încât ajungem 

să nu mai ştim cine suntem, povestea noului locatar poate să fie povestea fiecăruia dintre 

noi. 

Noul locatar de Eugen Ionescu 

Traducerea: Vlad Russo şi Vlad Zografi 

Regia: Gábor Tompa 

Asistenţă regie: Mirela Sandu 

Decorul: Helmut Stürmer 

Costumele şi asistenţă decor: Corina Grămoşteanu 

 

Distribuţia: 

Noul locatar – Francisco Alfonsín 

Portăreasa – Ada Navrot 

Primul hamal – Ion Grosu 

Al doilea hamal – Gabriel Răuţă 

 

 

Sursa: Agerpres  
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17. Revista Teatrală Radio 
din data de 3 iulie 2014,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=9239 

 

 
 

„Noul locatar” de Eugène Ionesco, la Teatrul „Nottara” 

 

Teatrul „Nottara” din București încheie stagiunea 2013–2014, la acest sfârşit de 

săptămână, cu avanpremiera spectacolului Noul locatar de Eugène Ionesco.  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=9239
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Sâmbătă, 5 iulie şi duminică, 6 iulie 2014, de la ora 19.00, la Sala „Horia 

Lovinescu”, vor avea loc primele două reprezentaţii ale producţiei Noul locatar de 

Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi), un spectacol de Gábor 

Tompa. Decorul este semnat de Helmut Stürmer, iar costumele de Corina Grămoșteanu, 

care a făcut și asistență pentru decor.  

 

Francisco Alfonsín. Foto: Mihaela Marin 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Afis-Noul-locatar.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Afis-Noul-locatar.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Francisco-Alfons%C3%ADn.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/07/Francisco-Alfons%C3%ADn.jpg
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Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Alături de el, îi veţi revedea în 

această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă. 

Premiera pentru presă a acestei noi producţii va avea loc în luna septembrie. 

 

Posted by costintuchila  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?author=2
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 Revista Teatrală Radio 
din data de 4 iulie 2014,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=9265 

 

 
 

Tompa Gábor: „«Noul locatar» este trecerea noastră dintr-o lume în alta” 

 

Sâmbătă, 5 iulie şi duminică, 6 iulie 2014, de la ora 19.00, în Sala „Horia 

Lovinescu” a Teatrului „Nottara” din București, vor avea loc primele două 

reprezentaţii ale producţiei Noul locatar de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo 

și Vlad Zografi), un spectacol de Tompa Gábor. Decorul este semnat de Helmut 

Stürmer, iar costumele de Corina Grămoșteanu. În distribuție:  Francisco 

Alfonsín, Ada Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=9265
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Tompa Gábor 

Detalii în interviul cu regizorul Tompa Gábor, realizat de Crenguța Manea 

La rubrica Istoriile subiective ale unui spectator ușor de fermecat de Crenguța 

Manea: 

Constantin Chiriac: „Pentru mine «Oidip» a fost cea mai dificilă experiență” 

Fragmente de realitate românească 

Ion Caramitru despre Prospero 

Constantin Chiriac: „Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu aduce o imagine 

extraordinară României” 

Dragoș Galgoțiu: „În ultimul timp, teatrul pe care-l fac este un fel 

de operă teatrală” 

Măsura dreptății omenești Shakespeare al fiecăruia… și al lui Silviu Purcărete 

Dimény Áron: „Încerc să găsesc acel adevăr important de care are nevoie fiecare 

reprezentație” 

Răul iremediabil, cronică la spectacolul Făptași, Teatrul German de Stat din 

Timișoara 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=8534
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=8438
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=8294
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=8269
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=8269
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=7693
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=7693
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=7641
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=7343
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=6630
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=6630
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=5936
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Păi… despre ce vorbim noi aici, domnule? – Alexandru Dabija, reportaj cu ocazia 

premierei de la Teatrul Act 

Căutându-l pe Molière, interviu cu regizorul Tompa Gábor 

Așteptat cu entuziasm Dorina Lazăr despre Fabulamudi. Playwriting Europe – 

Conect2Act 2013 

Vezi și:  De la Arlechin – Metamorfozele spaţiului scenic, realizator: Crenguța 

Manea 

Cheful se consumă, spaima rămâne!, cronică de Crenguța Manea la Leonida Gem 

Session „Lut” de Marijke Schermer, în premieră la Teatrul Național Radiofonic 

„Bacchanalia” de Goran Stefanovski, la Teatrul Național Radiofonic    

 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=5441
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=5441
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=5441
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=4633http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=4633
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=2195
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=1987
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=1987
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?page_id=224
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?page_id=224
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=676
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=676
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=676
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=676
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=2406
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=2031
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18. Ziarul Metropolis 
din data de 3 iulie 2014,  

http://www.ziarulmetropolis.ro/gabor-tompa-ma-consider-un-exponent-al-

scolii-romanesti-de-regie/ 

 

 
 

Gábor TOMPA: „Mă consider un exponent al şcolii româneşti de regie“ 

Marele regizor Gábor TOMPA montează pentru prima oară un spectacol la Teatrul 

Nottara din Bucureşti. „Noul locatar“, după o piesă de Eugène Ionesco, are primele 

reprezentaţii pe 5 şi pe 6 iulie, în sala „Horia Lovinescu“, de la ora 19.00.  

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/gabor-tompa-ma-consider-un-exponent-al-scolii-romanesti-de-regie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/gabor-tompa-ma-consider-un-exponent-al-scolii-romanesti-de-regie/
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Director al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, din 1990, Gábor TOMPA 

vorbeşte, într-un interviu acordat Ziarului Metropolis, despre noul său spectacol de la 

Teatrul Nottara, despre performanţă în teatru, despre strategii manageriale, dar şi despre 

familie. ● Spectacolul de la Teatrul Nottara este o încercare interesantă. Am făcut această 

piesă în 2004, la Newcastle, apoi am adus-o la Festivalul Internaţional de Teatru de la 

Sibiu, dar şi pentru două reprezentaţii la Cluj-Napoca. 

 Nu s-a jucat niciodată în Bucureşti. Producţia de la Newcastle Playhouse avea în 

proiect un mare turneu în Anglia şi în Europa, care a şi început, la Copenhaga. După doar 

două spectacole, actriţa care juca rolul portăresei a decis să plece şi să se angajeze la 

Cirque du Soleil, pentru patru ani. Iar directorul teatrului, care voia să transforme instituţia 

teatrului într-un centru dramatic internaţional, a demisionat.  

Deci turneul nu a mai avut loc. Producătoarea de atunci, Mandy Stewart, care va fi 

prezentă şi acum la Bucureşti şi care este apropiată de Barbican Centre din Londra, a 

propus să reluăm acest spectacol cândva. Şi după câteva discuţii cu Teatrul Nottara, m-am 

gândit să propun acest text, care nu s-a mai montat în România. La Nottara am mai adus o 

coproducţie, Cvartetul, acum 10 ani, dar acesta ar fi primul spectacol produs în totalitate 

de Teatrul Nottara. Teatrul a acceptat propunerea mea de a-l aduce în spectacol pe actorul 

spaniol care a jucat şi în Anglia.  

Am vrut ca noul locatar să fie, în orice condiţii, chiar un străin. Aşa că am făcut 

această distribuţie cu trei remarcabili actori de la Nottara, cu Ada Navrot, cu Ion Grosu şi 

cu Gabriel Răuţă, dar şi cu spaniolul Francisco Alfonsín.  

 
Gabriel Răuţă, Ion Grosu şi Francisco Alfonsín, într-o scenă din spectacolul „Noul locatar“ Foto: Mihaela 

Marin 
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● Eugène Ionesco a scris „Noul locatar“ în trei zile, exact în acele trei zile în care s-

a mutat în ultima lui locuinţă, pe Montparnasse. Este o piesă extraordinară, poetică, 

deosebită, care vorbeşte despre, probabil, ultima noastră mutare. Miza este chiar 

temporalitatea noastră, trecerea prin timp, acea trecere în care, spre sfârşitul vieţii, nu ne 

rămân decât amintirile. În momentul în care a fost creată această piesă, Ionesco voia să 

vorbească şi despre alienarea noastră, despre pierderea moştenirii culturale. Iar pe mine mă 

interesează piesele care vorbesc despre acest fenomen.  

● Cei de vârsta mea (n.r. regizorul are 56 de ani) au primit o moştenire culturală din 

generaţie în generaţie. Eu mai am cărţi, mobilă sau obiecte, moştenite din tată în fiu, de la 

străbunici. În această epocă a iPhone-urilor se pierd toate aceste lucruri, de aceea mă 

interesează, de exemplu, şi o altă piesă înrudită cu „Noul locatar“, „Livada de vişini“ a lui 

Cehov, care vorbeşte despre dispariţia acestei forme de cultură, ceea ce mi se pare un semn 

destul de îngrijorător. Dispare o dimensiune a sufletului uman şi odată cu el trebuie să ne 

punem din nou întrebările: ce căutăm aici, ce facem, de unde venim şi încotro mergem?  

● La ora actuală există biblioteci cu mii de volume care nu ştiu ce soartă vor avea în 

viitor. Donaţiile către bibliotecile publice nu sunt o soluţie. Cunosc oameni de litere şi 

intelectuali care au donat bibliotecilor naţionale zeci de mii de volume, iar cărţile au ajuns 

în nişte cutii, în pivniţe.  

● În forma ei poetică, piesa „Noul locatar“ este foarte actuală. Mă preocupă şi ideea 

de a fi străin. Predau de câţiva ani în Universitatea din California, San Diego şi, atunci 

când sunt acolo, am acest dialog cu mine însumi. Dar putem fi străini şi în propria noastră 

ţară, în propriul nostru trup, în propria noastră familie.  

● Am vrut, la un moment dat, să fac o integrală Ionesco. Mi se pare un vis… Dar ar 

trebui ca viaţa să fie mai lungă. Şi totuşi, nu renunţ. O să continuu să pun Ionesco. Am 

montat „Cântăreaţa cheală“ de trei ori, am montat „Jacques sau Supunerea“, am făcut 

„Rinocerii“ la Teatrul Naţional din Praga, în 2012, un spectacol care se joacă şi acum cu 

sala plină. Ionesco şi Beckett continuă să fie autorii mei preferaţi.  

 

Gábor Tompa, locatarul “Dacă cineva aspiră la premii, poate fi foarte inhibat de asta.” 

 

● Unde mă simt acasă? E o întrebare grea, pe care mi-o pun aproape zilnic. Cred că 

cel mai aproape de acasă mă simt acolo unde sunt şi cei trei copii ai mei. Fata mea cea 

mare are deja 30 de ani, deocamdată trăieşte la Berlin. E şi actriţă, a terminat la clasa 

domnului David Esrig, a jucat la Teatrul German din Timişoara. Din păcate, de ea m-am 

despărţit când era mai mică, în anii 80, şi port în mine acest sentiment de remuşcare şi de 

vid. Îmi lipseşte foarte mult, îmi lipsesc anii pe care i-am fi putut petrece împreună. Am 

vrut să nu mai repet această situaţie cu ceilalţi doi copii, pe care am încercat să-i aduc şi în 

SUA, când am stat acolo mai mult.  

● Acasă e şi un loc. În anii 80 au plecat atâţia artişti din România, dar eu n-am 

plecat niciodată. Cred că motivele sunt chiar foarte simple: am iubit un pom, o stradă şi 

câţiva prieteni. Am revenit, la maturitate, în Bucureşti, locul în care am petrecut cinci 
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dintre cei mai frumoşi ani ai mei. N-o să uit niciodată anii de studenţie, ani pentru care 

sunt recunoscător.  

 

“În continuare, peste tot şi tot timpul eu mă consider un exponent al şcolii româneşti de 

regie.” 

Mi-am regăsit foarte mulţi prieteni şi cred că mi-am pus această întrebare: care sunt 

locurile în care aş putea să continua să mă retrag sau să trăiesc atunci când îmi cresc 

copiii? Bucureştiul este, în mod ciudat, unul dintre aceste locuri. Plimbându-mă alături de 

copiii mei, au fost foarte uimiţi să vadă cum mă descurc cu maşina pe străduţe şi cât de 

mult cunosc oraşul. Teatrul, un fel de tenis jucat relaxat  

● Premiile nu trebuie să ne deruteze. Sunt o onoare sau de multe ori o plăcere, dar 

trebuie să le uităm a doua zi şi să începem totul cu foaia albă. O datorie a fiecărui artist 

este să-şi asume riscurile necunoscutului, ţinând în acelaşi timp mâna pe pulsul omenirii, 

adică încercând să vadă ce se întâmplă cu semenii lui, în societate. Doar acest lucru cred că 

poate să motiveze un artist care, de asemenea, trebuie să uite repede de orice dorinţă de 

afirmare.  

● Compar performanţa în teatru cu performanţa în tenis. Sunt un mare iubitor al 

tenisului, joc dar şi urmăresc marile turnee. O admir pe Simona Halep, o jucătoare care e 

un exemplu foarte interesant pentru artişti. Artiştii trebuie să înveţe de la ea cum să joace 

relaxat şi pentru plăcerea jocului, cu o strategie a fiecărui punct, luat pe rând. Trebuie să fii 

atent la mingea următoare, adică la ce ai de făcut în momentul următor, aşa cum face şi 

Federer, de exemplu, un alt jucător care îmi place. Teatrul este o artă a momentului, a 

prezentului.  

● Trebuie să-ţi asumi eşecurile. Îmbrăţişându-le, înveţi foarte mult. Nimeni nu este 

asigurat împotriva lor şi nici nu trebuie. Eşecul te face să-ţi menţii umanitatea. 

 ● În teatru, într-un proces de repetiţii, e foarte important ca un regizor să fie 

pregătit, dar, în acelaşi timp e foarte important să poată să spună la un moment dat, sincer, 

şi „Nu ştiu!“, fără să piardă încrederea celor din jur. Ei trebuie să continue să aibă 

încredere şi în pofida acestui nu ştiu. Acesta este un moment de graţie în teatru.  

● Nu se poate face teatru astăzi aşa cum ai făcut ieri. Eu am făcut teatru repetând 

anumite piese, uneori foarte diferit, alteori cu formă asemănătoare, dar nu vrând să copiez 

ce am făcut, ci recreând aceeaşi formă aşa cum un dirijor dirijează aceeaşi simfonie cu altă 

orchestră. Deşi notele sunt aceleaşi, totuşi, sună altfel.  

 

Acribia unor vremuri 

 

● Există filmul facerii marelui spectacol de la Grădina Icoanei cu „Furtuna“, în regia 

lui Liviu Ciulei. Am participat ca student în anul al II-lea la aproape toate repetiţiile şi l-

am considerat pe Ciulei unul dintre maeştrii noştri. A fost un proces de neuitat, de la 

realizarea acelui minunat decor până la stilul spectacolului, la scene, imagini şi relaţii 

dintre personaje, cu mari actori: George Constantin, Victor Rebengiuc, Ştefan Bănică, Ion 
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Caramitru, Mircea Diaconu… Foarte rar se poate ajunge la o asemenea echipă cum a fost 

atunci la Teatrul Bulandra.  

 Foto cu Gabor Tompa – Biro Istvan   
 

● Timpul ne presează într-un fel, dar nu ne mai putem permite să repetăm doi sau 

trei ani… A fost o epocă la care nu ne mai putem întoarce. Aşa era cu filmul sovietic: cu 

cât filmai mai mult, cu atât primeai mai mulţi bani. Dar trebuie să şi recunoaştem că opera 

lui Andrei Tarkovsky nu s-ar mai fi putut realiza în condiţiile de astăzi.  

● Un lucru este să repeţi 3, 4 sau 5 luni intens şi altul este să-ţi laşi o lejeritate care 

să-ţi permită să nu vii la repetiţii, să amâni, să nu repeţi săptămâni întregi. Cred că şi o 

perioadă de patru săptămâni se poate transforma într-un atelier important. Spectacolele lui 

Vlad Mugur de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj s-au realizat într-o medie de 6-7 

săptămâni. Noi, care avem această ingrată situaţie de a împărţi scena mare a teatrului cu 

Opera, nu avem opt ore de repetiţii pe zi. Avem doar 3-4 ore de repetiţii.  

Şi spectacolul lui Andrei Şerban cu „Unchiul Vania“ s-a făcut aşa, şi îl avem pe afiş 

de opt ani, cu casa închisă. Biletele online se vând în cinci minute, chiar dacă anunţăm pe 

site că spectacolul se va juca peste două luni. Spectacolul lui Silviu Purcărete, „Cumnata 

lui Pantagruel“ sau „Gianni Schicchi“, montat în 3 săptămâni şi jumătate, un Puccini 

cântat de actori, şi acestea au fost ateliere în adevăratul sens al cuvântului, chiar dacă 

perioada de timp a fost scurtată.  
 

Aplauze pentru tehnicieni 
 

● În 2008 am reuşit, după ani de aşteptare şi de dorinţă profundă să găsesc un spaţiu 

alternativ pentru scena mare de la Cluj, sala Studio. Aici, lucrurile s-au schimbat. Chiar 

dacă perioada nu este de luni de zile de repetiţii, se poate repeta toată ziua şi nu există 

această presiune de a demonta repede decorul, de a preda scena la o anumită oră Operei 

sau unui alt spectacol. Aş menţiona şi extraordinara echipă de tehnicieni care lucrează la 
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teatrul nostru, pentru că sistemul este chiar nebun. O zi arată în felul următor: dimineaţa se 

montează decorul marcat al unui spectacol în curs de repetiţie. La prânz se demontează, 

vine Opera, repetă două-trei ore, demontează şi ei decorul marcat şi seara se joacă un 

spectacol într-un alt decor, care se montează şi se demontează după spectacol. Şi acest 

lucru se întâmplă, în alternanţă, între teatru şi operă.  

● Visul meu pentru Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Napoca ar fi să putem să 

construim o sală independentă de teatru, pe care să n-o mai împărţim cu nimeni.  

● O sală nu trebuie să aibă 870 de locuri, cum este acum, pentru că este foarte greu 

de umplut, chiar şi în oraşele metropolă ale lumii. Poate în Asia, la Seul, s-ar putea face 

asta. Am fost anul trecut cu „Moartea lui Danton“. Acolo vin 1.000 de spectatori seară de 

seară şi umplu sălile. Dar e altceva. Un oraş de 21.000.000 de locuitori nu poate fi 

comparat cu un oraş de 350.000 de locuitori, cât are Clujul.  

● Clujul are o populaţie maghiară de 15-16%. La spectacolele noastre vin, din 

fericire, şi mulţi spectatori români, pentru că noi, începând din anii 90, am tradus textul 

prin traducere simultană. Mai nou, toate spectacolele Teatrului Maghiar sunt titrate în 

limba română, ceea ce este un lucru care ar trebui ştiut, pentru că nu toată lumea din Cluj 

ştie lucrul acesta. Toate spectacolele, fără excepţie, sunt titrate în româneşte. Clujul este un 

oraş multicultural şi toate instituţiile de artă de aici sunt ale tuturor clujenilor.  

● Cred că se poate. Doar dacă suntem pregătiţi şi suntem determinaţi de fiecare dată 

să ne asumăm riscul să facem ceva ce nu ştim şi nu să ne sprijinim pe ceea ce deja ştim.  

 

INFO Teatrul Nottara, Bucureşti  

Noul locatar De Eugène Ionesco  

Traducerea: Vlad Russo și Vlad Zografi Regia: Gábor Tompa  

Asistenţă regie: Mirela Sandu  

Decorul: Helmut Stürmer  

Costumele și asistență decor: Corina Grămoșteanu  

Cu: Ada Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă, Francisco Alfonsín  

 

Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă dintr-un 

oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de repede încât ajungem 

să nu mai ştim cine suntem, piesa lui Eugène Ionesco, Noul locatar, pare să vorbească 

chiar despre noi. Un locatar într-o locuinţă nouă pentru el, dar mult prea veche pentru 

Portăreasă, doi hamali şi multe, foarte multe bagaje. Un spectacol despre adaptare şi 

despre neputinţa de a renunţa la amintirile de lângă şi din noi, în drumul nostru spre marea 

şi eterna mutare. Şi totuşi, cu ce rămânem în afara amintirilor? E greu de acceptat ideea, de 

aici şi comicul…  

 

 

 

Un articol de Dan Boicea  

Dan Boicea este redactor-şef al Ziarului Metropolis  
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19. Știri Today 
din data de 2 iulie 2014,  

http://stiri.today/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-cu-spectacolul-noul-

locatar-de-gabor-tompa/ 

 

 
 

Teatrul Nottara îşi închide stagiunea cu spectacolul „Noul locatar“, de  Gábor 

Tompa 

 

 

Stagiunea 2013-2014 a Teatrului Nottara se încheie în acest weekend cu două 

reprezentaţii, pe 5 şi pe 6 iulie, de la 19.00, ale spectacolului „Noul locatar“, în regia lui 

Gábor Tompa, după textul lui Eugène Ionesco, prezentat în avanpremieră.  

http://stiri.today/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-cu-spectacolul-noul-locatar-de-gabor-tompa/
http://stiri.today/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-cu-spectacolul-noul-locatar-de-gabor-tompa/
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Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Alături de el, îi veţi revedea în 

această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, Ion Grosu, Gabriel Răuţă. 

Decorul este semnat de Helmut Stürmer, iar costumele de Corina Grămoşteanu, care a 

făcut şi asistenţă pentru decor. „Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne 

mutăm în permanenţă dintr-un oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se 

întâmplă atât de repede încât ajungem să nu mai ştim cine suntem, piesa lui Eugène 

Ionesco, „Noul locatar“, pare să vorbească chiar despre noi. Un locatar într-o locuinţă nouă 

pentru el, dar mult prea veche pentru Portăreasă, doi hamali şi multe, foarte multe bagaje. 

Un spectacol despre adaptare şi despre neputinţa de a renunţa la amintirile de lângă şi din 

noi, în drumul nostru spre marea şi eterna mutare. Şi totuşi, cu ce rămânem în afara 

amintirilor? E greu de acceptat ideea, de aici şi comicul...“, se arată în descrierea 

spectacolului din acest weekend. Premiera acestei noi producţii va avea loc în luna 

septembrie, făcând parte din stagiunea viitoare a Teatrului Nottara.  
 

 
 

Scenă din spectacolul „Noul locatar“, de Gabor Tompa, după piesa lui Eugene Ionesco 

 

 

de Corina Zorzor 

 

Via: Adevarul 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-isi-inchide-stagiunea-spectacolul-noul-locatar--gabor-tompa-1_53b41bf40d133766a8141fac/index.html
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20. Știri Today 
din data de 2 iulie 2014,  

http://www.diacaf.com/cultura/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-

ionescu-in-avanpremiera-la_9880136.html 

 

 
 

Spectacolul "Noul locatar" de Eugene Ionescu, în avanpremieră la Teatrul Nottara 

 
Spectacolul "Noul locatar" de Eugene Ionescu, în regia lui Tompa Gabor, va fi 

prezentat în avanpremieră pe 5 și 6 iulie, de la ora 19,00, la Sala Horia Lovinescu a 

Teatrului Nottara, în încheierea stagiunii 2013-2014. 

Premiera pentru presă a acestei noi producții va avea loc în luna septembrie, 

informează organizatorii. 

Articol publicat pe www.agerpres.ro 
 

http://www.diacaf.com/cultura/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la_9880136.html
http://www.diacaf.com/cultura/spectacolul-noul-locatar-de-eugene-ionescu-in-avanpremiera-la_9880136.html
http://www.diacaf.com/out/?i=9880136
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DOSAR DE PRESĂ 

Premieră Noul locatar, 20 șI 21 Septembrie 2014 
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1. Revista Teatrală Radio  
din data de 17 septembrie 2014,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=11110 

 

 
 

„Noul locatar”, un spectacol de Tompa Gábor la „Nottara” 

 
 

Toamna începe la Teatrul „Nottara” din București cu premiera pentru presă a 

producţiei Noul locatar de Eugène Ionesco, un spectacol de Tompa Gábor. 

  
Joi, 18 septembrie 2014, la ora 11.00, va avea loc conferinţa de presă organizată cu 

această ocazie. La întâlnirea care va avea loc la Teatrul „Nottara”, în „Caffé Nott” (la etaj) 

vor participa: Marinela Ţepuş (teatrolog, directorul Teatrului Nottara), Tompa Gábor, 

regizor, Vlad Russo, traducător, şi întreaga distribuţie a spectacolului: Francisco 

Alfonsín, Ada Navrot, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=11110


 56 

 
Tompa Gábor 

Sâmbătă, 20 septembrie și duminică, 21 septembrie 2014, de la ora 

19.00, la Sala „Horia Lovinescu”, vor avea loc primele două reprezentaţii, din această 

stagiune, ale producţiei Noul locatar de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo și Vlad 

Zografi), un spectacol de Tompa Gábor. Decorul este semnat de Helmut Stürmer, iar 

costumele au fost realizate de Corina Grămoșteanu, care a făcut și asistență pentru decor. 

  

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Alături de el, îi veţi revedea în 

această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, în rolul Portăresei, Ion Grosu 

şi Gabriel Răuţă, în rolurile celor doi hamali. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/09/sigla-teatrul-nottara.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/09/sigla-teatrul-nottara.jpg
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2. The Epoch Times 
din data de 22 septembrie 2014,  

http://epochtimes-romania.com/news/oamenii-au-obiectele-sau-obiectele-au-

oamenii-regal-la-teatrul-nottara---223652 

 

 
 

Oamenii deţin obiectele, sau obiectele deţin oamenii? Regal la Teatrul Nottara 

 Nu ştiu dacă vi s-a întâmplat vreodată să realizaţi că, de multe ori, obiectele care vă 

înconjoară nu sunt numai obiecte în sine ci şi receptori de emoţii şi amintiri. Ceşcuţa de 

cafea de la mama, setul de pahare primit cadou la măritiş, macrameul făcut de bunica, 

cămaşa spălată de o mie de ori la maşină dar care "încă păstrează parfumul" primului iubit, 

cu toţii ne înconjurăm de lucruri care şi-au pierdut conturul şi utilitatea şi au devenit, pe 

nesimţite, "teleportoare" emoţionale care ne poartă în trecut, sau mai bine spus, spre 

senzaţiile şi sentimentele vremurilor apuse, pe care ne-am dori, sfâşietor de mult, să le 

trăim măcar preţ de o clipă, din nou. 

Obiectele devin furnizori de emoţii şi, în schimbul acelor câteva clipe de trăire 

(opreşte-te, clipă, eşti prea frumoasă, sună cunoscut?) îţi iau o bucăţică de suflet în schimb. 

Finalmente, obiectul ajunge să-şi înghită posesorul, să-i ia viaţa, în schimbul supei de 

emoţii de care Omul a ajuns dependent. 

http://epochtimes-romania.com/news/oamenii-au-obiectele-sau-obiectele-au-oamenii-regal-la-teatrul-nottara---223652
http://epochtimes-romania.com/news/oamenii-au-obiectele-sau-obiectele-au-oamenii-regal-la-teatrul-nottara---223652
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O astfel de lume în care obiectele înlocuiesc viaţa şi îl posedă pe proprietar prezintă 

în aceste zile Teatrul Nottara, prin piesa Noul Locatar. 

Pusă în scenă de regizorul Gabor Tompa şi interpretată admirabil de actorii 

Francisco Alfonsin Sanchez - Locatarul, Ada Navrot - portăreasa, Ion Grosu şi Gabriel 

Răuţă - hamalii, piesa Noul Locatar aduce pe scenă un univers al alienării, un univers în 

care, pentru a-l cita pe Ionesco descriindu-şi propria creaţie, "doar obiectele mai fac câte 

ceva, precum mesele pentru spiritism care s-ar mişca, ascultând de ultima proiecţie a 

energiei nervoase extraconştiente". 

Desigur, şi oamenii mai mişcă, fie controlaţi de obiecte, fie mişcând obiecte, cărând 

obiecte, aserviţi lor. Locatarul care nu arată niciun strop de emoţie sau empatie faţă de 

portăreasa care-l linguşeşte, ameninţă, roagă, şantajează şi faţă de cei doi hamali zdrobiţi 

de greutatea obiectelor doldora de amintiri, trăieşte în schimb o adevărată beţie a simţurilor 

printre obiectele lui. 

Spre final însă, aşa cum afirma Ionesco, doar obiectele mai sunt în mişcare (becul 

care se legănă, masa de spiritism care se roteşte) în timp ce oamenii rămân în încremenire, 

incapabili să mai facă ceva. Odată investite cu viaţă, lucrurile preiau controlul, fiinţele din 

jurul lor devenindu-le nefolositoare. 

Cumva Locatarul ştie şi pregăteşte momentul în care obiectele îl vor fi lăsat o 

carcasă goală, sugând tot spiritul din el. La mutarea în casa pe care o va umple până la 

refuz, Locatarul îşi fixează locul unde o să-şi atârne funia de care de care se va spânzura 

şi-şi trasează iniţiatic, dedesubt, cercul în care se va refugia până ce-i şi va da obştescul 

sfârşit, dăruind funiei ultima fărâmă din energia lui. Cercul reprezintă probabil universul 

lui interior, un spaţiu la fel de dezumanizat, în care oamenii nu au voie să intre, şi pe care 

şi-l umple, previzibil, cu un obiect - un fotoliu pe care locatarul autist şi rece în relaţia cu 

oamenii, îl mângâie cu emoţia unui îndrăgostit. 

Noul locatar, prin ochii unui pshilog 

Am avut plăcerea de a viziona piesa în compania unui pshilog. În viziunea 

specialistului, "putem găsi mai multe nivele de interpretare în piesa lui Ionesco: 

retragerea din lume şi din viaţă şi autoconservarea între obiectele dragi, semnificanţi ai 

amintirilor, pentru a dormi între câţiva parapeţi, ca într-un cocon protectiv şi care îl 

izolează de lume, de sunete, de gesturi, însingurarea unui om care nu se lasă atins, cu care 
nu se putea vorbi decât punctual şi prin indicaţii.  

Noul locatar, ireproşabil ca ţinută şi bun simţ, atent şi bine educat, ascunde în 

spatele nevrozei sale obsesionale, o întreagă istorie de viaţă. Se mută într-un apartament 

în care îşi aduce toată istoria de viaţă, şi înghesuie într-o cămăruţă toate amintirile, toate 

evenimentele vieţii care nu trebuiau uitate. Şi, fiindcă afectele erau toate izolate, nefiind 



 59 

posibilă nici un fel de legătură umană afectivă, fie cu menajera, fie cu hamalii, toate 

afectele s-au risipit în obiectele de mobilier de care se ataşase ca de persoane. Afectul 

există, însă este expulzat în tot ce îl înconjura, obiecte care trebuiau aranjate punctual, fix 

în anumite locuri, simetric, atent, bine orientat spaţial, măsurat şi chibzuit, strict 

obsesional. 

Mutarea pe care Noul Locatar o face dintr-un loc în altul, dintr-un apartament în 

altul aici, este echivalentă şi cu mutarea interioară, dintr-un spaţiu intern în altul, de la o 

vârstă la alta, de la o etapă la alta. Stranietatea piesei vine şi din faptul că devii, ca 

spectator, martorul unei existente în care persoana îşi traieşte viaţa încărcată material, 

atâta materialitate care ajunge să blocheze holul, blocul, curtea, oraşul, în acest gol – 

plin, de fapt lipsind afectul, relaţia interumană, sensul existenţei până la urmă. 

Singurătatea unei vieţi materiale, în care “relaţia” cu obiectele înlocuieşte relaţia cu 

oamenii, cu D-zeu. Pare cunoscut nu ?", scrie pshilogul Oana Laura Nica. 

Pe cei care au multe obiecte în casă, în inimi şi-n bagaje, obiecte de care cu greu s-ar 

despărţi, îi invităm cu drag să se ducă la teatru. Nottara îi aşteaptă cu un regal. 

Pe cei care preferă să se sufoce, lent, printre obiecte, prietena mea, psihologul, le 

poate recomanda oricând un coleg. 

 

de Loredana Diacu 
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3. Yorick.ro 
din data de 19 septembrie 2014,  

http://yorick.ro/noul-locatar-in-premiera-oficiala-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

„Noul locatar“, în premieră oficială la Teatrul Nottara 

 

 

Pe 20 și 21 septembrie, la ora 19.00, Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara din 

București va găzdui premiera oficială a spectacolului „Noul locatar“ de Eugène Ionescu, în 

regia lui Tompa Gabor, directorul general al Teatrului Maghiar de Stat Cluj. 

http://yorick.ro/noul-locatar-in-premiera-oficiala-la-teatrul-nottara/
http://yorick.ro/noul-locatar-in-premiera-oficiala-la-teatrul-nottara/
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În rolul principal publicul îl poate vedea pe actorul spaniol Francisco Alfonsín. Din 

distribuție mai fac parte actorii Ada Navrot, Gabriel Răuță și Ion Grosu. Decorul 

spectacolului este semnat de Helmut Stürmer, iar costumele sunt create de Corina 

Grămoșteanu, care semnează și asistența de scenografie. 

„Ne aflăm la sfârşitul unei lumi: dispare cultura, dispar bibliotecile, cărţile, tablourile şi 

mobilele moştenite din familie. Cei de vârsta mea au primit din generaţie în generaţie o 

moştenire culturală. Încă mai am cărţi, mobilă sau obiecte moştenite de la străbunici. În 

această epocă a iPhone-urilor se pierd toate aceste lucruri. Piesa Noul locatar este, aş zice, 

înrudită cu Livada de vişini a lui A.P. Cehov, care vorbeşte despre dispariţia acestei forme 

de cultură. Un fapt destul de îngrijorător… Dispar gustul pentru citit, pentru arta adevărată. 

Dispare o dimensiune a sufletului uman şi suntem nevoiţi să ne punem din nou întrebările: 

ce căutăm aici, ce facem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm?”, scria Gábor Tompa în 

caietul program al spectacolului. 

Spectacolul a avut avanpremiera în luna iulie. Cu această ocazie, criticul de teatru 

George Banu scria în revista „Dilema veche”: „Ionesco și spectacolul lui Tompa/Stürmer 

acordă o dimensiune parabolică situației expuse. Noul locatar e un utopist ce imaginează 

lumea condusă după regulile spiritului, o lume supusă și controlată. Dincolo de valoarea 

privată a narațiunii, concluzia conduce la sensuri generale, umane, sensuri rebele, căci aici 

planurile se prăbușesc și rezultatele le contrazic.” 

 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/
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4. Adevărul.ro 
din data de 19 septembrie 2014, ora19.19 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/premierele-toamnei-noul-locatar--eugen-

ionescu-poposeste-teatrul-nottara-bucuresti-

1_541c545c0d133766a843dd9f/index.html 

 

 
 

PREMIERELE TOAMNEI „Noul locatar“ al lui Eugen Ionescu poposeşte la Teatrul 

Nottara din Bucureşti 

 

 
 

Toamna începe la Teatrul Nottara cu premiera pentru presă a spectacolului „Noul 

locatar“, scris de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo şi Vlad Zografi).Primele două 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/premierele-toamnei-noul-locatar--eugen-ionescu-poposeste-teatrul-nottara-bucuresti-1_541c545c0d133766a843dd9f/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/premierele-toamnei-noul-locatar--eugen-ionescu-poposeste-teatrul-nottara-bucuresti-1_541c545c0d133766a843dd9f/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/premierele-toamnei-noul-locatar--eugen-ionescu-poposeste-teatrul-nottara-bucuresti-1_541c545c0d133766a843dd9f/index.html
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reprezentaţii din stagiunea 2014-2015 ale acestei producţii teatrale vor avea loc pe 20 şi pe 

21 septembrie 2014, de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 

Rolul principal, în spectacolul "Noul locatar" este interpretat de Francisco Alfonsín, 

un actor spaniol care a jucat atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Marea Britanie. 

Alături de el, îi vom revedea în această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, 

în rolul Portăresei, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă, în rolurile celor doi hamali.  

Eugène Ionesco, dramaturg francez, martor al celor mai zbuciumate perioade ale 

secolului XX (cele două Războaie Mondiale), a înţeles cât de absurdă devine existenţa 

omului sub imperiul fricii şi al non-comunicării. În piesele sale scriitorul a reuşit să cultive 

un sens metafizic, care îi salvează personajele de la dezumanizarea totală, conferindu-le o 

stranietate aparte dar şi oarecare candoare. 

 Acesta este şi cazul personajului principal din Noul locatar. Mutarea lui într-un nou 

apartament ia proporţii apocaliptice. Spectacolul înfăţişează bogăţia lumii interioare a 

personajelor, reflectând-o în exterior şi prin multitudinea de obiecte, care aglomerează 

spaţiul până la sufocare.  

Piesa "Noul locatar" a fost scrisă în trei zile, pe când însuşi autorul se muta, de la un 

număr la altul, pe aceeaşi stradă. Este un text mai puţin montat, care însă a avut câteva 

realizări memorabile, printre care şi cea de la Northern Stage Ensemble din Newcastle în 

anul 2004, în regia aceluiaşi Gábor Tompa.  

Mă bucur să reîntâlnesc o piesă pe care am mai făcut-o în Anglia, împreună cu 

Helmut Stürmer şi cu Francisco Alfonsín; el a fost şi acolo străin – este o alegere 

conştientă pentru că, pentru mine, acest personaj, Noul locatar, este un străin. Străin, 

pentru mine, nu înseamnă doar o persoană aflată în altă ţară, ci, în sens metafizic şi, chiar 

şi fizic; se pare că de multe ori suntem străini în propria noastră ţară, în propria noastră 

familie sau în propriul trup.   

 
"Noul locatar” este o piesă specială în opera ionesciană, care nu seamănă nici cu 

“Rinocerii”, nici cu “Cântăreaţa cheală” sau cu seria care îl are printre personaje pe 

Bérenger. Mi se pare una dintre cele mai poetice piese ale sale, în care apare acel suflu al 

morţii ce străbate toate textele sale. (…) Piesa pare minimalistă şi chiar repetitivă de la un 
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moment dat, dar de aici decurge o structură muzicală specială. (…) Discutam cu toţii, că 

fiecare s-a mutat, la un moment dat, dintr-un loc în altul, din mic în mare sau dintr-o ţară 

în alta, dar cred că aici este vorba de ceva mai important; este vorba, probabil, despre 

acea mutare pe o altă lume şi despre ce ne rămâne la sfârşitul acestei mutări, în care se 

sintetizează întreaga viaţă, când, deşi înconjuraţi de obiectele adunate de-a lungul întregii 

noastre vieţi, ne rămân, de fapt, doar amintirile. (…) Actualitatea acestui text constă în 

faptul că se pare că a apărut o schimbare în acea tradiţie pe care eu am avut şansa să o 

trăiesc, atunci când obiectele de valoare – bibliotecile, obiectele de artă şi de cultură – 

erau moştenite din moşi strămoşi, din tată-n fiu. Acest obicei pare să se schimbe şi să 

devină fragil în această lume a tehnologiei şi a modernităţii, a declarat regizorul Gábor 

Tompa (foto).  

 

Marea surpriză a acestei întâlniri a venit din partea doamnei Marie France Ionesco 

care a trimis câteva gânduri auditoriului şi echipei spectacolului Noul locatar, într-o 

scrisoare deschisă, prezentată în traducerea şi lectura domnului Vlad Russo. 

 

 (…)Locatar, aşadar un ocupant temporar, beneficiar, fără să o fi cerut, al unui 

contract efemer pentru un apartament pe care vrea să-l orânduiască pe măsura lui. Ce 

este însă acest straniu apartament? E viaţa omului, fireşte. Viaţa de-a lungul căreia 

acumulează posesiuni derizorii şi inutile, bunuri materiale de tot felul, mobile, bogăţii, ca 

şi bunuri imateriale, tot atât de derizori, cultură, amintiri etc. Numai că toate aceste 

bunuri, care îi oferă aparent linişte şi siguranţă, vor fi, în cele din urmă, mormântul lui, 

mormântul nostru. Nu e vorba câtuşi de puţin aici – aşa cum am citit undeva în presa 

românească – de triumful dezordinii, interpretare reductivă, întrucât este pur 

psihologică… ci de invazia lucrurilor materiale care ne sufocă, şi are loc în dauna celor 

spirituale, în dauna unei spiritualităţi absente, fiindcă a fost îndepărtată, evacuată de 

acumularea materială.(…) Această acumulare, această proliferare aducătoare de moarte 

nu e decât o manifestare a deficitului ontologic concretizat în inflaţia monstruoasă a 

obiectelor, o manifestare a abisului care pune în primejdie apartenanţa noastră la o 

esenţă spirituală de atâtea ori ascunsă din păcate, nevoia noastră de infinit, setea noastră, 

conştientă sau nu, de Dumnezeu, a declarat Marie France Ionesco.  

 

 

de Simona Chiţan  
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5. Info ziare 
din data de 16 septembrie 2014,  

http://www.infoziare.ro/stire/630664/Premier%C4%83+la+Teatrul+Nottara:+

%E2%80%9DNoul+locatar%E2%80%9D+de+Eugen+Ionescu+un+spectacol+

de+G%C3%A1bor+Tompa 

 

 
 

Premieră la Teatrul Nottara: ”Noul locatar” de Eugen Ionescu, un spectacol de 

Gábor Tompa 

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Povestea acestui spectacol - la ora 

17.20, în emisiunea "Drum cu prioritate". 

 

Premieră la Teatrul Nottara: ”Noul locatar” de Eugen Ionescu, un spectacol de 

Gábor Tompa 

Spectacolul "Noul locatar" a mai fost jucat la Londra, tot în montarea lui Tompa 

Gábor , dar a avut un destin nefericit, pentru că au avut loc numai câteva reprezentații, 

spune criticul de teatru Marinela Țepuș, director al Teatrului Nottara din București - 

AUDIO 1. 

http://www.infoziare.ro/stire/630664/Premier%C4%83+la+Teatrul+Nottara:+%E2%80%9DNoul+locatar%E2%80%9D+de+Eugen+Ionescu+un+spectacol+de+G%C3%A1bor+Tompa
http://www.infoziare.ro/stire/630664/Premier%C4%83+la+Teatrul+Nottara:+%E2%80%9DNoul+locatar%E2%80%9D+de+Eugen+Ionescu+un+spectacol+de+G%C3%A1bor+Tompa
http://www.infoziare.ro/stire/630664/Premier%C4%83+la+Teatrul+Nottara:+%E2%80%9DNoul+locatar%E2%80%9D+de+Eugen+Ionescu+un+spectacol+de+G%C3%A1bor+Tompa
http://www.infoziare.ro/stire/630664/Premier%C4%83+la+Teatrul+Nottara:+%E2%80%9DNoul+locatar%E2%80%9D+de+Eugen+Ionescu+un+spectacol+de+G%C3%A1bor+Tompa
http://www.infoziare.ro/stire/630664/Premier%C4%83+la+Teatrul+Nottara:+%E2%80%9DNoul+locatar%E2%80%9D+de+Eugen+Ionescu+un+spectacol+de+G%C3%A1bor+Tompa
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http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16-septembrie-2014.mp3 

Rolul principal este interpretat de actorul spaniol Francisco Alfonsín, care a jucat 

atât în țara natală precum cât şi pe scene din Franţa şi Anglia - AUDIO 2. 

http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-tompa-gabor.mp3 

Îi veţi revedea în această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot - în rolul 

Portăresei - Ion Grosu şi Gabriel Răuţă - în rolurile celor doi hamali. 

Premiera pentru presă a spectacolului "Noul locatar", de Eugen Ionescu, este 

programată sâmbătă, 20 septembrie, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 

A doua reprezentație are loc duminică, 21 septembrie, de la ora 19.00. 

Între invitații care se vor afla în weekend la Teatrul Nottara se află Goerge Banu, 

profesor la Universitatea Sorbonne Nouvelle, președintele de onoare al Asociației 

Internaționale a Criticilor de Teatru. 

Spectacolul "Noul locatar" a fost selectat pentru Festivalul Național de Teatru, care 

va avea loc în București, în luna octombrie - AUDIO 3. 

http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-premiera.mp3 

http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16-septembrie-2014.mp3
http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-tompa-gabor.mp3
http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-premiera.mp3
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6. Radio România Cultural 
din data de 18 septembrie 2014,  

http://www.radioromaniacultural.ro/noul_locatar_premiera_la_nottara-20526 

 

 
 

"Noul locatar" - premiera la Nottara 

 

Stagiunea 2014-2015 incepe in forţă la Teatrul Nottara din Bucureşti, cu o premieră 

semnată de regizorul Tompa Gabor: "Noul locatar" de Eugen Ionescu. Primele două 

http://www.radioromaniacultural.ro/noul_locatar_premiera_la_nottara-20526
http://www.radioromaniacultural.ro/files/21/locatarpresaweb.jpg
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reprezentaţii vor avea loc sâmbătă, 20 septembrie a.c., şi duminică, 21 septembrie a.c., de 

la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. 

Premiera a fost semnalată miercuri, 17 septembrie, printr-o conferinţă de presă la 

care au participat atât creatorii spectacolului, cât şi directoarea Teatrului Nottara, 

teatrologul Marinela Ţepuş. Ascultăm în minutele următoare o declaraţie, în exclusivitate 

pentru RRC a regizorului Tompa Gabor, ilustrată cu secvenţe din spectacol. 

 

Un material de Raluca Radulescu. 
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7. Jurnalul.ro 
din data de 18 septembrie 2014, ora 17.52 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/la-nottara-s-a-instalat-noul-locatar-677849.html 

 

 

La “Nottara” s-a instalat “Noul locatar” 

Primele două reprezentaţii din această stagiune cu producţia Teatrului Nottara 

“Noul locatar” vor avea loc la 20 şi 21 septembrie. Piesa lui Eugène Ionesco, pusă în 

scenă de Gábor Tompa la sfârşitul sezonului trecut, a fost jucată în avanpremieră la 

începutul lui iulie.  

Acum e premiera!  

Şi cu acest prilej, conducerea Teatrului Nottara a organizat joi o conferinţă de 

presă la care a venit echipa de realizatori şi actori. Gábor Tompa – apreciat în 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/la-nottara-s-a-instalat-noul-locatar-677849.html
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România şi în străinătate, atât ca regizor şi manager, cât şi ca pedagog în domeniu, 

consideră că această piesă scurtă, scrisă de Ionesco în doar trei zile, în timp ce se 

muta într-o altă locuinţă (şi ultima) în Paris, e una “foarte specială în opera 

ionesciană” şi nu seamănă cu alte piese ale marelui autor. 

 Spectacolul a şi fost selecţionat în Festivalul Naţional de Teatru din această 

toamnă, ceea ce înseamnă că e o montare frumoasă. Decorul este semnat de Helmut 

Stürmer, care, precum mărturisea şi joi la conferinţă, a făcut un compromis - în ceea 

ce priveşte construcţia spaţiului, un compromis numit “un spaţiu concret care şi-a 

uitat biografia”. E vorba de… senzualitate spaţială! 

A fost prezent la conferinţa de presă şi protagonistul spectacolului, actorul 

spaniol Francisco Alfonsín, care spune textul personajului său – Noul locatar - în mai 

multe limbi. El şi-a exprimat mulţumirea că joacă din nou într-un spectacol de Gábor 

Tompa (a făcut acelaşi rol şi în Anglia), că personajul înseamnă foarte mult pentru el. 

Alte trei roluri sunt realizate de actorii de la “Nottara” Ada Navrot, Ion Grosu şi 

Gabriel Răuţă. 

Managerul teatrului, Marinela Ţepuş, a ţinut să spună la conferinţă, că acest 

spectacol este foarte important pentru teatrul pe care îl conduce şi că vor fi aduse la 

rampă şi alte montări semnate de prestigioşi creatori. Bunăoară, în noiembrie va 

avea loc o premieră cu un spectacol în direcţia de scenă a lui Victor Ioan Frunză. 

 

 

Autor: Maria Sârbu 

http://jurnalul.ro/autor/maria-sarbu.html
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8. Libnet.ro 
din data de 19 septembrie 2014, ora 19.19 

http://www.libnet.ro/cultura/premierele-toamnei-noul-locatar-lui-eugen-

ionescu-poposestela-teatrul-nottara-din-bucuresti-toamna-incepe-

teatrulnottaracu-premiera-pentru-presa-spectacolului-noullocatar-scris-eugene-

ionesco-traducerea-vlad-russo-zografi-primele--2607871.html 

 

 
 

PREMIERELE TOAMNEI Noul locatar al lui Eugen Ionescu poposestela Teatrul 

Nottara din Bucuresti 
 

Toamna incepe la TeatrulNottaracu premiera pentru presa a spectacolului 

Noullocatar, scris de Eugene Ionesco (traducerea: Vlad Russo si Vlad Zografi).Primele 

doua reprezentatii din stagiunea 2014-2015 ale acestei productii teatrale vor avea loc pe 

20 si pe 21 septembrie 2014, de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu a TeatruluiNottara. 

 

http://www.libnet.ro/cultura/premierele-toamnei-noul-locatar-lui-eugen-ionescu-poposestela-teatrul-nottara-din-bucuresti-toamna-incepe-teatrulnottaracu-premiera-pentru-presa-spectacolului-noullocatar-scris-eugene-ionesco-traducerea-vlad-russo-zografi-primele--2607871.html
http://www.libnet.ro/cultura/premierele-toamnei-noul-locatar-lui-eugen-ionescu-poposestela-teatrul-nottara-din-bucuresti-toamna-incepe-teatrulnottaracu-premiera-pentru-presa-spectacolului-noullocatar-scris-eugene-ionesco-traducerea-vlad-russo-zografi-primele--2607871.html
http://www.libnet.ro/cultura/premierele-toamnei-noul-locatar-lui-eugen-ionescu-poposestela-teatrul-nottara-din-bucuresti-toamna-incepe-teatrulnottaracu-premiera-pentru-presa-spectacolului-noullocatar-scris-eugene-ionesco-traducerea-vlad-russo-zografi-primele--2607871.html
http://www.libnet.ro/cultura/premierele-toamnei-noul-locatar-lui-eugen-ionescu-poposestela-teatrul-nottara-din-bucuresti-toamna-incepe-teatrulnottaracu-premiera-pentru-presa-spectacolului-noullocatar-scris-eugene-ionesco-traducerea-vlad-russo-zografi-primele--2607871.html


 72 

Toamna începe la Teatrul Nottara cu premiera pentru presă a spectacolului „Noul 

locatar“, scris de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo şi Vlad Zografi).Primele două 

reprezentaţii din stagiunea 2014-2015 ale acestei producţii teatrale vor avea loc pe 20 şi pe 

21 septembrie 2014, de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 

Rolul principal, în spectacolul "Noul locatar" este interpretat de Francisco Alfonsín, 

un actor spaniol care a jucat atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Marea Britanie. 

Alături de el, îi vom revedea în această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot, 

în rolul Portăresei, Ion Grosu şi Gabriel Răuţă, în rolurile celor doi hamali.  

Eugène Ionesco, dramaturg francez, martor al celor mai zbuciumate perioade ale 

secolului XX (cele două Războaie Mondiale), a înţeles cât de absurdă devine existenţa 

omului sub imperiul fricii şi al non-comunicării. În piesele sale scriitorul a reuşit să cultive 

un sens metafizic, care îi salvează personajele de la dezumanizarea totală, conferindu-le o 

stranietate aparte dar şi oarecare candoare. 

 Acesta este şi cazul personajului principal din Noul locatar. Mutarea lui într-un nou 

apartament ia proporţii apocaliptice. Spectacolul înfăţişează bogăţia lumii interioare a 

personajelor, reflectând-o în exterior şi prin multitudinea de obiecte, care aglomerează 

spaţiul până la sufocare.  

Piesa "Noul locatar" a fost scrisă în trei zile, pe când însuşi autorul se muta, de la un 

număr la altul, pe aceeaşi stradă. Este un text mai puţin montat, care însă a avut câteva 

realizări memorabile, printre care şi cea de la Northern Stage Ensemble din Newcastle în 

anul 2004, în regia aceluiaşi Gábor Tompa.  

Mă bucur să reîntâlnesc o piesă pe care am mai făcut-o în Anglia, împreună cu 

Helmut Stürmer şi cu Francisco Alfonsín; el a fost şi acolo străin – este o alegere 

conştientă pentru că, pentru mine, acest personaj, Noul locatar, este un străin. Străin, 

pentru mine, nu înseamnă doar o persoană aflată în altă ţară, ci, în sens metafizic şi, chiar 

şi fizic; se pare că de multe ori suntem străini în propria noastră ţară, în propria noastră 

familie sau în propriul trup.   

 
"Noul locatar” este o piesă specială în opera ionesciană, care nu seamănă nici cu 

“Rinocerii”, nici cu “Cântăreaţa cheală” sau cu seria care îl are printre personaje pe 
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Bérenger. Mi se pare una dintre cele mai poetice piese ale sale, în care apare acel suflu al 

morţii ce străbate toate textele sale. (…) Piesa pare minimalistă şi chiar repetitivă de la un 

moment dat, dar de aici decurge o structură muzicală specială. (…) Discutam cu toţii, că 

fiecare s-a mutat, la un moment dat, dintr-un loc în altul, din mic în mare sau dintr-o ţară 

în alta, dar cred că aici este vorba de ceva mai important; este vorba, probabil, despre 

acea mutare pe o altă lume şi despre ce ne rămâne la sfârşitul acestei mutări, în care se 

sintetizează întreaga viaţă, când, deşi înconjuraţi de obiectele adunate de-a lungul întregii 

noastre vieţi, ne rămân, de fapt, doar amintirile. (…) Actualitatea acestui text constă în 

faptul că se pare că a apărut o schimbare în acea tradiţie pe care eu am avut şansa să o 

trăiesc, atunci când obiectele de valoare – bibliotecile, obiectele de artă şi de cultură – 

erau moştenite din moşi strămoşi, din tată-n fiu. Acest obicei pare să se schimbe şi să 

devină fragil în această lume a tehnologiei şi a modernităţii, a declarat regizorul Gábor 

Tompa (foto).  

 

Marea surpriză a acestei întâlniri a venit din partea doamnei Marie France Ionesco 

care a trimis câteva gânduri auditoriului şi echipei spectacolului Noul locatar, într-o 

scrisoare deschisă, prezentată în traducerea şi lectura domnului Vlad Russo. 

 

 (…)Locatar, aşadar un ocupant temporar, beneficiar, fără să o fi cerut, al unui 

contract efemer pentru un apartament pe care vrea să-l orânduiască pe măsura lui. Ce 

este însă acest straniu apartament? E viaţa omului, fireşte. Viaţa de-a lungul căreia 

acumulează posesiuni derizorii şi inutile, bunuri materiale de tot felul, mobile, bogăţii, ca 

şi bunuri imateriale, tot atât de derizori, cultură, amintiri etc. Numai că toate aceste 

bunuri, care îi oferă aparent linişte şi siguranţă, vor fi, în cele din urmă, mormântul lui, 

mormântul nostru. Nu e vorba câtuşi de puţin aici – aşa cum am citit undeva în presa 

românească – de triumful dezordinii, interpretare reductivă, întrucât este pur 

psihologică… ci de invazia lucrurilor materiale care ne sufocă, şi are loc în dauna celor 

spirituale, în dauna unei spiritualităţi absente, fiindcă a fost îndepărtată, evacuată de 

acumularea materială.(…) Această acumulare, această proliferare aducătoare de moarte 

nu e decât o manifestare a deficitului ontologic concretizat în inflaţia monstruoasă a 

obiectelor, o manifestare a abisului care pune în primejdie apartenanţa noastră la o 

esenţă spirituală de atâtea ori ascunsă din păcate, nevoia noastră de infinit, setea noastră, 

conştientă sau nu, de Dumnezeu, a declarat Marie France Ionesco.  

 

 

 

Sursă: Adevărul 

http://jurnalul.ro/autor/maria-sarbu.html
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9. PresaOnline.com 
din data de 20septembrie 2014, ora 1.42 

http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/teatrul-nottara-are-un-nou-locatar-

3072375.html 

 

 
 

Teatrul Nottara are un „Nou locatar” 

Spectacolul cu piesa „Noul locatar” de Eugene Ionesco, în regia lui Gabor Tompa, 

va fi prezentat la Teatrul Nottara, în premieră, astăzi şi mâine. Regizorul Gabor Tompa a 

spus despre piesa scrisă de Eugene Ionesco că este „una dintre cele mai scurte”. 

 

„Noul locatar” este o piesă specială în opera ionesciană, „este una scrisă practic în 

trei zile, dacă nu mă înşel tot în septembrie, nu ştiu în ce an, atunci când Eugene Ionesco s-

a mutat pentru ultima oară în Paris. (...) Este una dintre cele mai scurte piese, cu foarte 

http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/teatrul-nottara-are-un-nou-locatar-3072375.html
http://www.presaonline.com/stiri/diaspora/teatrul-nottara-are-un-nou-locatar-3072375.html
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puţin text, singurul personaj care are mai mult text fiind portăreasa. Personajul principal 

are foarte puţin text şi repetitiv la un moment dat, de unde vine şi structura muzicală 

specială a acestui text”, a declarat Gabor Tompa. 

Francisco Alfonsin a jucat atât pe scene din ţara sa natală, cât şi în Franţa şi Marea 

Britanie şi a declarat că este o mare plăcere şi privilegiu pentru el să facă parte dintr-un 

spectacol regizat de Gabor Tompa. „Să joc în acest spectacol este foarte plăcut pentru 

mine, iar acest personaj înseamnă foarte mult”, a afirmat actorul. 

Traducerea textului a fost realizată de Vlad Russo şi Vlad Zografi. Primul a citit în 

conferinţa de presă o scrisoare a fiicei autorului francez, Marie France Ionesco, în care 

aceasta, după ce-şi prezintă scuze pentru neparticiparea la eveniment, prezintă în câteva 

cuvinte piesa „Noul locatar”: „Dragi prieteni ai teatrului. Fiindcă din nefericire nu putem fi 

astăzi împreună, greva de la Air France nu putea pica mai prost, permiteţi-mi măcar să fiu 

cu gândul alături de voi şi să vă adresez câteva cuvinte despre «Noul locatar». Este vorba 

de invazia lucrurilor materiale care ne sufocă, în dauna celor spirituale, în dauna unei 

spiritualităţi absente fiindcă a fost îndepărtată, evacuată, îngropată de acumularea 

materială. Această temă a acumulării obiectelor, a lucrurilor materiale ce reprezintă 

triumful neesenţialului, triumful neantului care ne paralizează, este o temă ionesciană prin 

excelenţă”. 

Regizorul Gábor Tompa a mai precizat că îl bucură reîntâlnirea cu Teatrul Nottara, 

în care venea foarte des, pe vremea când era student, la repetițiile lui Dan Micu, care 

însemnau ceva foarte special. „Noul locatar” este o piesă pe care Gábor Tompa mai făcut-o 

în Anglia împreună cu Hermut Sturmer și Francisco Alfonsin Sanchez. Este o alegere 

conștientă deoarece pentru regizor, personajul principal, acest nou locatar este un străin. 

„Cuvântul «străin» nu are doar conotația unei  persoane de o altă naționalitate. Noi suntem 

deseori străini în propria noastră țară, familie și uneori și în propriul nostru trup”, a afirmat 

regizorul. 

Simbioza dintre regizor și scenograful Hermut Stürmer a funcţionat, piesa fiind un 

amestec de realism, în același timp cu o notă metafizică. 

Distribuţia spectacolului este întregită, pe lângă Francisco Alfonsin şi Ada Navrot, 

de actorii Ion Grosu şi Gabriel Răuţă. 

 

 

Autor: Loreta Popa 

http://www.evz.ro/author/loreta.popa
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10. EVZ 
din data de 20septembrie 2014,  

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-are-un-nou-locatar.html 

 

 
 

Teatrul Nottara are un „Nou locatar” 

 
 

Spectacolul cu piesa „Noul locatar” de Eugene Ionesco, în regia lui Gabor 

Tompa, va fi prezentat la Teatrul Nottara, în premieră, astăzi şi mâine. Regizorul 

Gabor Tompa a spus despre piesa scrisă de Eugene Ionesco că este „una dintre cele 

mai scurte”. 

http://www.evz.ro/teatrul-nottara-are-un-nou-locatar.html
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"Noul locatar” este o piesă specială în opera ionesciană, „este una scrisă practic în trei zile, 

dacă nu mă înşel tot în septembrie, nu ştiu în ce an, atunci când Eugene Ionesco s-a mutat 

pentru ultima oară în Paris. (...) Este una dintre cele mai scurte piese, cu foarte puţin text, 

singurul personaj care are mai mult text fiind portăreasa. Personajul principal are foarte 

puţin text şi repetitiv la un moment dat, de unde vine şi structura muzicală specială a 

acestui text”, a declarat Gabor Tompa. 

Francisco Alfonsin a jucat atât pe scene din ţara sa natală, cât şi în Franţa şi Marea 

Britanie şi a declarat că este o mare plăcere şi privilegiu pentru el să facă parte dintr-un 

spectacol regizat de Gabor Tompa. „Să joc în acest spectacol este foarte plăcut pentru 

mine, iar acest personaj înseamnă foarte mult”, a afirmat actorul. 

Traducerea textului a fost realizată de Vlad Russo şi Vlad Zografi. Primul a citit în 

conferinţa de presă o scrisoare a fiicei autorului francez, Marie France Ionesco, în care 

aceasta, după ce-şi prezintă scuze pentru neparticiparea la eveniment, prezintă în câteva 

cuvinte piesa „Noul locatar”: „Dragi prieteni ai teatrului. Fiindcă din nefericire nu putem fi 

astăzi împreună, greva de la Air France nu putea pica mai prost, permiteţi-mi măcar să fiu 

cu gândul alături de voi şi să vă adresez câteva cuvinte despre «Noul locatar». Este vorba 

de invazia lucrurilor materiale care ne sufocă, în dauna celor spirituale, în dauna unei 

spiritualităţi absente fiindcă a fost îndepărtată, evacuată, îngropată de acumularea 

materială. Această temă a acumulării obiectelor, a lucrurilor materiale ce reprezintă 

triumful neesenţialului, triumful neantului care ne paralizează, este o temă ionesciană prin 

excelenţă”. 

Regizorul Gábor Tompa a mai precizat că îl bucură reîntâlnirea cu Teatrul Nottara, 

în care venea foarte des, pe vremea când era student, la repetițiile lui Dan Micu, care 

însemnau ceva foarte special. „Noul locatar” este o piesă pe care Gábor Tompa mai făcut-o 

în Anglia împreună cu Hermut Sturmer și Francisco Alfonsin Sanchez. Este o alegere 

conștientă deoarece pentru regizor, personajul principal, acest nou locatar este un străin. 

„Cuvântul «străin» nu are doar conotația unei  persoane de o altă naționalitate. Noi suntem 

deseori străini în propria noastră țară, familie și uneori și în propriul nostru trup”, a afirmat 

regizorul. 

Simbioza dintre regizor și scenograful Hermut Stürmer a funcţionat, piesa fiind un 

amestec de realism, în același timp cu o notă metafizică. 

Distribuţia spectacolului este întregită, pe lângă Francisco Alfonsin şi Ada Navrot, 

de actorii Ion Grosu şi Gabriel Răuţă. 

 

 

Autor: Loreta Popa 

http://www.evz.ro/author/loreta.popa
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11. Radio România Internațional 

din data de 28 septembrie 2014, ora 13.00 

http://www.rri.ro/fr_fr/un_nouveau_locataire_au_theatre_nottara_de_bucarest-

22808 

 

 
 

Un "Nouveau locataire" au Théâtre Nottara de Bucarest 
 

Souvenirs pour le grand départ, dans un texte inédit d'Eugène Ionesco.  

 
l'affiche du "Nouveau locataire", au Théâtre Nottara de Bucarest 

http://www.rri.ro/fr_fr/un_nouveau_locataire_au_theatre_nottara_de_bucarest-22808
http://www.rri.ro/fr_fr/un_nouveau_locataire_au_theatre_nottara_de_bucarest-22808
http://www.rri.ro/files/Foto%20Franceza/DIVERSE/Afis-Noul-locatar.jpg
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Des objets qui arrivent, qui s'accumulent, qui s'entassent, qui débordent, qui 

remplissent des maisons, des rues et toute une ville. Des objets en tout genre qui masquent 

l'essentiel d'une vie, l'essentiel caché par des formes vides, par un passé, certes, 

nostalgique et confortable, mais pas moins dérisoire pour l'instant présent. Tel est l'enjeu 

du "Nouveau locataire" d'Eugène Ionesco qui vient de sortir devant le public au Théâtre 

Nottara de Bucarest. Un spectacle non-conventionnel pour plus d'une raison, dont, par 

exemple, le fait que le protagoniste s'exprime en plusieurs langues, sans pour autant parler 

ni comprendre le roumain... 

Débat avec Gábor Tompa, metteur en scène, un des repères absolus de la profession 

en Roumanie, et Francisco Alfonsin, comédien et protagoniste du "Nouveau locataire" 

 

 

 

de Andrei Popov  

http://www.rri.ro/fr_fr/un_nouveau_locataire_au_theatre_nottara_de_bucarest-22808
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11. EuropaFM 
din data de 16 septembrie 2014, ora 13.19 

http://www.europafm.ro/stiri/vedete/premiera-la-teatrul-nottara-noul-locatar-

de-eugen-ionescu-un-spectacol-de-g-bor-tompa~n77991/ 

 

 
 

Premieră la Teatrul Nottara: ”Noul locatar” de Eugen Ionescu, un spectacol de 

Gábor Tompa 

 

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atât pe scene din ţara natală, cât şi în Franţa şi Anglia. Povestea acestui spectacol - la ora 

17.20, în emisiunea "Drum cu prioritate". 

Spectacolul "Noul locatar" a mai fost jucat la Londra, tot în montarea lui Tompa 

Gábor , dar a avut un destin nefericit, pentru că au avut loc numai câteva reprezentații, 

spune criticul de teatru Marinela Țepuș, director al Teatrului Nottara din București - 

AUDIO 1. 

http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16-septembrie-

2014.mp3 
 

Rolul principal este interpretat de actorul spaniol Francisco Alfonsín, care a jucat 

atât în țara natală precum cât şi pe scene din Franţa şi Anglia - AUDIO 2. 

http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-tompa-

gabor.mp3 
 

http://www.europafm.ro/stiri/vedete/premiera-la-teatrul-nottara-noul-locatar-de-eugen-ionescu-un-spectacol-de-g-bor-tompa~n77991/
http://www.europafm.ro/stiri/vedete/premiera-la-teatrul-nottara-noul-locatar-de-eugen-ionescu-un-spectacol-de-g-bor-tompa~n77991/
http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16-septembrie-2014.mp3
http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16-septembrie-2014.mp3
http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-tompa-gabor.mp3
http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-tompa-gabor.mp3
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Îi veţi revedea în această montare pe actorii Teatrului Nottara: Ada Navrot - în rolul 

Portăresei - Ion Grosu şi Gabriel Răuţă - în rolurile celor doi hamali. 

Premiera pentru presă a spectacolului "Noul locatar", de Eugen Ionescu, este 

programată sâmbătă, 20 septembrie, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 

A doua reprezentație are loc duminică, 21 septembrie, de la ora 19.00. 

Între invitații care se vor afla în weekend la Teatrul Nottara se află Goerge Banu, 

profesor la Universitatea Sorbonne Nouvelle, președintele de onoare al Asociației 

Internaționale a Criticilor de Teatru. 

Spectacolul "Noul locatar" a fost selectat pentru Festivalul Național de Teatru, care 

va avea loc în București, în luna octombrie - AUDIO 3. 
http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-

premiera.mp3 
 

 

cu Ciprian Dinu 

http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-premiera.mp3
http://www.europafm.ro/%26files/charts/poze_stiri/16sept-tepus-premiera.mp3
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12. SensoTv 
din data de 16 septembrie 2014, ora 13.19 

http://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-5503/noul-locatar-de-eug%C3%A8ne-

ionesco-premiera-la-nottara 

 

 
 

Noul locatar de Eugène Ionesco, premiera la Nottara 

 

Noua stagiune a Teatrului Nottara a debutat cu premiera productiei Noul locatar de 

Eugène Ionesco, un spectacol de Gábor Tompa. 

Teatrologul Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara, regizorul Gábor Tompa, 

Vlad Russo, traducatorul textului, alaturi de intreaga distributie a spectacolului: Francisco 

Alfonsín (Spania), Ada Navrot, Ion Grosu si Gabriel Rauta au prezentat acest proiect cu 

ocazia unei conferinte de presa.  

 Foto: Mihaela Marin 
 

http://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-5503/noul-locatar-de-eug%C3%A8ne-ionesco-premiera-la-nottara
http://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-5503/noul-locatar-de-eug%C3%A8ne-ionesco-premiera-la-nottara
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Noul locatar de Eugène Ionesco (traducerea: Vlad Russo si Vlad Zografi) este 

regizat de Gábor Tompa, decorul fiind semnat de Helmut Stürmer, iar costumele de Corina 

Gramosteanu, care a facut si asistenta pentru decor. 

 Foto: Mihaela Marin 

Rolul principal este interpretat de Francisco Alfonsín, un actor spaniol care a jucat 

atat pe scene din tara natala, cat si in Franta si Anglia. Alaturi de el, ii puteti revedea in 

aceasts montare pe actorii Ada Navrot, in rolul Portaresei, Ion Grosu si Gabriel Rauta, in 

rolurile celor doi hamali. 

 

 

Realizator: Oana Georgescu 
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13. Raluca Uluiteanu 
din data de 25 septembrie 2014, ora 13.19 

http://www.ralucauluiteanu.eu/noul-locatar/ 

 

 
 

Noul locatar 
de Eugene Ionesco 

 

Regia: Gabor Tompa 

 

Distributia: 

Noul locatar – Francisco Alfonsin 

Portareasa – Ada Navrot 

Hamali: Ion Grosu si Gabriel Rauta 

Teatrul Nottara 

 

http://www.ralucauluiteanu.eu/noul-locatar/
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Nu sunt o fana a teatrului absurd al lui Eugene Ionesco. Insa piesa Noul locatar mi-

a placut. Este un spectacol care vorbeste despre viata si despre amintirile pe care le 

adunam fiecare in viata. Strangem amintiri, colectionam obiecte si ne e teama sa ne 

indepartam de trecut, de lucrurile care inseamna ceva pentru noi, de amintirile prin care 

inca traim. Fiecare amintire are locsorul ei bine stabilit There! There! There!. Si nu mai 

avem loc in prezent de toate aceste amintiri, nu ne putem adapta lumii in care traim si cu 

atat mai putin nu ne putem construi un viitor frumos. 

 
Un locatar in noua sa locuinta si foarte foarte multe bagaje. Pentru portareasa 

locuinta este mult prea veche, o cunoaste mult prea bine, ba chiar are si ceva amintiri 

legate de fostii proprietari. Dar noul locatar nu asculta de proprietareasa, el are gandurile 

sale, ideile sale si vrea sa faca lucrurile in felul sau. Nu se poate adapta comunitatii din 

care face parte in prezent. In noua sa locuinta el da indicatii hamalilor: fiecare obiect este 

foarte pretios si trebuie sa aiba mare grija. Fiecare obiect are un loc al sau, dar sunt mult 

prea multe obiecte, mult prea multe amintiri si nu mai incap in noua sa locuinta. Ce se 

intampla in acest moment cu toate obiectele? Ce se intampla cand amintirile pe care le 

avem nu mai au loc in viata noastra? 
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Francisco Alfonsin este cunoscut pentru personajul Paco din filmul En tu ausencia, 

premiat in 2008 la ‘Festivalul International de Film de la Vancouver’. 

Pe Ana Navrot am vazut-o recent, in cadrul Festivalului Caragiale, intr-un 

spectacol frumos al Teatrului Nottara: Comedie de moda veche, de Alexei Arbuzov. 

Pe Gabriel Rauta il stiu de la “Comedy Show” (La Scena). L-am mai vazut pe 

scena Teatrului Nottara in Hangita, de Carlo Goldoni si in Metoda, de Jordi Galceran. 

Dar parca nu il vedeam jucand intr-un spectacol de teatru absurd. A reusit sa ma surprinda 

placut prin echilibru si siguranta de sine. 

Pe Ion Grosu il vad pentru prima oara pe scena Teatrului Nottara. In schimb l-am 

vazut in filme: Pozitia copilului; 4 luni, 3 saptamani si 2 zile; Binecuvantata fii, 

inchisoare!  

  

Noul locatar este un spectacol reusit, usor comic, un spectacol despre viata, 

adaptabilitate si amintiri. 

 
 

 

de Raluca Uluiteanu 

 

http://raluka-fa-teauzit.blogspot.ro/2012/03/hangita.html
http://raluka-fa-teauzit.blogspot.ro/2013/11/la-teatrul-nottara.html
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14. Raluca Uluiteanu 
NR. 492 din 11 Noiembrie 2014,  

http://revistacultura.ro/nou/2014/11/o-cutie-intr-o-cutie-intr-o-alta-cutie/ 
 

 
 

O cutie într-o cutie, într-o altă cutie… 
 

În cadrul ediţiei a doua din FEST(in) pe Bulevard, organizat de „Nottara“, teatrul 

gazdă a propus producţia Noul locatar de Eugen Ionescu, în regia lui Tompa Gábor, o 

reluare a vechiului său succes de la Newcastle, Marea Britanie. Şi în spectacolul 

bucureştean, protagonistul rămâne acelaşi, spaniolul Francisco Alfonsín, ca şi semnatarul 

scenografiei, Helmut Stürmer.  

Acesta creează un decor elegant, cenuşiu, cu pereţi cu irizări argintii, într-o nuanţă 

neutră, care aneantizează culorile existenţei. Nuanţa se va regăsi şi în masca în care sunt 

vopsite feţele hamalilor, dar şi a personajului principal. În unitatea cromatică a 

universului gri-argintiu impusă de scenograf, culorile momentelor trăite în priză directă 

se estompează pentru a deveni egale, paloare trecută a evenimentelor şi întâmplărilor din 

care a fost compusă existenţa. E nuanţa duratei, a unui continuum temporal pe care doar 

obiectele răsărite din memoria afectivă (căluţi, trenuleţul copilăriei etc.), o 

personalizează. Un depozit la nivelul speciei care însumează existenţe individuale, ca şi 

epoci întregi, toate învârtindu-se într-o singură direcţie: extincţia.  

În viziunea lui Tompa Gábor, Noul locatar reface un algoritm permanent: existenţă 

goală la început – exact cum e camera în care se mută personajul principal –, plină de 

aşteptări şi de suspans, demnă de investigat cu lupa; înglodată de experienţe la sfârşit, 

acumulare de întâmplări şi de obiecte care se rotesc indistinct, cu acuitatea, deopotrivă cea 

a micilor momente personale şi a marilor epoci, ştearsă de consumarea în timp. Noul 

http://revistacultura.ro/nou/2014/11/o-cutie-intr-o-cutie-intr-o-alta-cutie/
http://revistacultura.ro/nou/2014/11/o-cutie-intr-o-cutie-intr-o-alta-cutie/


 88 

locatar este spectacolul memoriei care se estompează, a duratei care fanează viaţa. 

Tempoul e lung, ritmurile lente, lipsite de incandescenţa viului, căci la sfârşit frenezia 

momentelor şi a imediatului s-a transformat în amintiri-mărturii, în obiecte care inundă 

individul şi specia, depozite lipsite de viaţă ale perioadelor trecute. La final, scena se va 

umple până la sufocare de instrumente, „probe“ ale ritmurilor trecute. Obiectele năvălesc 

în cameră dintr-un depozit personal şi cultural, mărturii ale parcursului speciei, depăşite, 

având acum doar valoare emoţională. Toate îl vor închide pe noul locatar în cutia cu formă 

şi durată fixă a existenţei lui efemere. 

 În excelentul interviu, …trecerea noastră, ultima noastră mutare, acordat Crenguţei 

Manea în numărul 6 din spetembrie 2014 al Caietelor Teatrului „Nottara“, Tompa Gábor 

subliniază: „Încă de la primele discuţii cu Helmut Stürmer am stabilit că Noul locatar 

înseamnă nu numai o schimbare de domiciliu a unui personaj, ci şi o mutare a noastră 

dintr-o lume în alta: trecerea noastră, ultima noastră mutare, în care obiectele care ne 

înconjoară sunt, de fapt, amintirile care ne rămân la sfârşitul drumului pe care l-am parcurs 

în această lume. Mi-am dat seama că obiectele au o semnificaţie personală, dar ele reflectă 

şi condiţia intelectualului în lume. (…) Anumite acte de cultură, cum ar fi cititul, nu mai 

sunt la modă. În epoca digitalizării vieţii, s-a creat o prăpastie foarte mare şi în 

comunicare, dar şi în aprofundarea unor mesaje şi forme culturale. Oamenii primesc 

informaţii într-un timp extrem de scurt, dar ele sunt superficiale. Şi le este suficient.“ 

 În această epocă, regizorul nu se sfieşte să aducă pe scenă, cu umor, tablourile 

„strămoşilor“ Beckett, Don Quijote şi Sancho Panza, Eugen Ionescu şi să-şi structureze 

ritmul scenelor după fragmente muzicale rămase în memoria lumii. 

    foto: Mihaela Marin 

 

Zgomotul nociv al lumii 

Dar toate au în spate un parcurs început cu suspans, cu scena goală, populată doar de 

zgomotul subtil al străzii. În lunga secvenţă non-verbală de la debut, cineva aruncă o 

legătură de chei pe fereastră, urmate, la scurt timp, de o femeie îmbrăcată în rochie neagră 

cu buline albe. Femeia, parte a zgomotului de fond al existenţei, fredonează până la 

apariţia Noului locatar, un tip cu balon, pălărie, instrument muzical şi accent străin (marcă 
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a discomfortului adaptării la lume), în toate limbile pe care le vorbeşte: engleză, franceză, 

română. El este centrul, perspectiva interioară în jurul căreia se organizează lucrurile, pe 

când ea, Portăreasa, suma larmei agresive a interconexiunilor umane. În expresiva 

interpretare a Adei Navrot, femeia vorbeşte repede, dovedindu-se, fără excepţie, invazivă 

şi hiperactivă.  

Coliziunea între nociva gălăgie a lumii şi universul interior pe care Noul locatar se 

străduieşte să şi-l apere cu străşnicie, cerându-i să închidă fereastra, va rămâne pregnantă, 

indiferent de perioada din parcursul personal. Regizorul accentuează contrastul, căci el 

tace, pe când ea turuie încontinuu, ţipă, ameninţă, mai ales când el îi respinge serviciile. 

Chiar şi după dispariţia femeii de pe scenă, când fereastra se va deschide, în video, va 

apărea din nou, fără sonor, prim-planul Portăresei vorbind mult şi agitat. Invaziunea în 

universul interior nu are limite. 

  

Circul şi eternitatea 

În genul său preferat, teatrul absurdului, Tompa Gábor nu renunţă la unul dintre 

instrumentele sale preferate: circul. În Noul locatar, mişcările, situaţiile, relaţiile preluate 

din recuzita acestuia împlinesc armonia sensurilor. De la scenele simple, ca aceea în care 

personajul principal aprinde lumina, iar Portăreasa o stinge, semn al aceleiaşi coliziuni 

între eu şi lume, până la mişcările hamalilor care cară, cu eforturi exagerate, o ulcică, semn 

al suitei de poticneli presupuse de orice existenţă, circul îi oferă regizorului o largă 

panoplie de mijloace, mai cu seamă în numeroasele scene non-verbale, unde cuvintele sunt 

suplinite de mimică. Îndepărtarea de pregnanţa momentelor individuale, dilatarea 

perspectivei temporale pentru a accede la un mecanism general, inevitabil absurd la 

Ionescu, sunt recognoscibile în paşii ficşi ai hamalilor. Înţepeniţi în cercul rigid al 

stereotipurilor, ei vor relua la infinit aceleaşi mişcări. 

 

 foto: Mihaela Marin 
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 În fresca absurdului, Noul locatar face şi el paşi largi, de circ, şi o sumă de gesturi 

la limita maniacalului. Studiază pereţii cu lupa, în plin derizoriu al momentului, e atent la 

unghiul în care sunt aşezate obiectele şi îi tot pune pe cei doi hamali să le mute. Dar nu aici 

şi acum este tema spectacolului, ci raportul cu dimensiunea temporală largă, după cum o 

dovedeşte mersul ca pe sârmă, în ritm de tic-tac, al celor doi hamali, când cară pendulele. 

De altfel, contrastul dintre cele două perspective, imediatul viu şi infinitul impasibil, se 

regăseşte şi în conceperea celor două personaje: în timp ce hamalul lui Gabriel Răuţă este 

adorabil, vesel, uman şi jucăuş, cel al lui Ion Grosu îşi va păstra o morgă egală, neclintită. 

 Circul îi oferă lui Tompa Gábor recuzita cu ajutorul căreia reface traseul de la 

parcursul individual, însoţit de emoţii şi ataşamente, cu Noul locatar care îşi va deschide 

cutia cu instrumentul, pentru a găsi încă una şi încă una – diferite straturi apuse ale 

existenţei –, la aglomeraţia de instrumente care sufocă scena şi memoria contemporanilor. 

Căci, după mărturia personajelor, obiectele vor umple întregul ambient: casa, scările, 

oraşul, subteranele. Şi tot prin mijloacele jucăuşe ale circului, în schimbul tipic de pălării 

dintre cele trei personaje, va fi redată, la final, pe fundalul întrerupt al unui monolog din 

Viaţa e vis, şi aneantizarea particularităţilor în anvergura duratei care transcende 

momentele individuale, egalizând totul. 

 Diferit de spectacolele de azi, cele ale dramaturgiei imediatului, Noul locatar de la 

„Nottara“ propune întoarcerea la o estetică clasică, de pe vremea când opera de artă avea 

priză la sens, iar teatrul se afla în căutarea semnificaţiilor adânci. Era acea vreme când 

metaforele teatrului invitau la dezlegarea unui plăcut rebus intelectual. 

 

  foto: Mihaela Marin 
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