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1. Sputnik.md 
din data de 23 Ianuarie 2019 
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Actorii români vor prezenta în Rusia o piesă după nuvela lui 

Gogol 
 
 
Actorii teatrului român „Nottara” vor prezenta la un festival din Pskov, 
Rusia, o piesă după nuvela scriitorului Nikolai Gogol. 
 
BUCUREȘTI, 22 ian – Sputnik. Pe 9 și 10 februarie, actorii teatrului “Nottara” 
din România vor prezenta spectacolul “Căsătoria” (după nuvela lui Nikolai 
Gogol) la festivalul de teatru „Aleksandr Pușkin” din Pskov, Rusia. Piesa este 
regizată de Petr Șereșevski. 
 



 
 

“E o poveste despre cum, în ziua de azi, oamenii sunt atât de îndepărtați unul de 
celălalt, încât nu-și mai doresc niciun fel de contact. Nu mai sunt capabili să se 
deschidă. Sociofobia este boala lumii de azi. A unei lumi smintite, în care lumea 
virtuală e mai apropiată și mai confortabilă decât orice comunicare umană, în care 
femeile și bărbații își confundă locurile. Sufletul omului, ca și acum două sute de 
ani, e însetat după căldură și dragoste, dar frica de toți ceilalți se dovedește a fi 
mai puternică”, potrivit unei descrieri făcute de regizorul Șereșevski. 

Spectacolul va fi prezentat în limba română, cu subtitrare în rusă. 

 
 
 

Sursa: sputnik.md 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



2. Teatrul Nottara 
din data de 23 Ianuarie 2019 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=350 
 

 
 
Căsătoria 
        pleacă la Pskov! 
 

Producţie Teatrului Nottara, cu Cǎsǎtoria dupǎ N.V. Gogol, este rezultatul 
prolificului Laborator de Teatru DENS, desfǎşurat în septembrie 2018. 
Provocarea acestui tip de experiment teatral este ralizarea unui spectacol într-o 
sǎptǎmânǎ de lucru intens, cu mijloacele disponibile şi marea energie a actorilor 
aleşi pentru proiecte. La finalul scurtei perioade re repetiţii, publicul allege dintre 
spectacolele definitivate în acest scurt interval, iar câştigǎtorul intrǎ în repertoriul 
stagiunii urmǎtoare. Aşa s-a întâmplat cu Cǎsǎtoria, care pe 8.02 pleacǎ la Pskov. 

Festivalul de Teatru din acest oraş istoric a fost iniţiat în 1994, fiind centrat la 
început pe montǎri ale textelor lui Puşkin, pentru ca ulterior sǎ îşi extindǎ gama 
repertorialǎ, în sensul interesului arǎtat montǎrilor modern ale textelor ruseşti 
clasice. 



Căsătoria, în regia lui Piotr Șereșevski, este o reinterpretare în cheie modernă a 
poveștii lui Gogol, în care rolurile masculine și cele feminine sunt inversate - fata 
de măritat din povestea lui Gogol este, în spectacolul regizorului rus, „băiatul de 
măritat”, dar interpretarea nu se face în travesti, identitatea de gen fiind păstrată. 
Acest joc imaginat de Șereșevski își propune să accentueze anumite aspecte 
valabile și în timpul lui Gogol, și în prezent: nevoia de afecțiune, de comunicare 
reală cu celălat, dar și teama de singurătate și de respingere, dublată de frica 
asumării responsabilității. 

Piotr Iurevici Șereșevski s-a născut în anul 1972 la Leningrad. Este scenarist, 
dramaturg, regizor de teatru și de film. A absolvit Academia de Artă Teatrală din 
Sankt-Petersburg, Facultatea de Regie. Și-a făcut ucenicia la Teatrul Național din 
Londra. A montat peste 50 de spectacole pe texte foarte variate, în diverse teatre 
din Petersubrg și din alte orașe din Rusia. A scris 4 piese de teatru, 5 scenarii de 
film, povestiri. Are numeroase nominalizări la Premiile Naționale „Masca de 
Aur“, inclusiv în anul 2017, la șapte categorii pentru spectacolul Unchiul 
Vania de A.P. Cehov, care a fost și premiat la Festivalul Regional „Primăvara 
Teatrală“. 

Iatǎ ce declara regizorul rus Piotr Șereșevski despre experienţa sa bucureşteanǎ, 
ce va fi prezentatǎ şi publicului rus, în februarie: 

“Când te-apuci să montezi un text clasic, care e îndepărtat de tine în timp, încerci 
mereu să găsești o concordanță: cum rezonează acest ieri cu ziua de azi. Și ni s-a 
părut importantă tocmai această senzație de singurătate. E o poveste despre cum, 
în ziua de azi, oamenii sunt atât de îndepărtați unul de celălalt, încât nu-și mai 
doresc niciun fel de contact. Nu mai sunt capabili să se deschidă. Sociofobia este 
boala lumii de azi. A unei lumi smintite, în care lumea virtuală e mai apropiată și 
mai confortabilă decât orice comunicare umană, în care femeile și bărbații își 
confundă locurile. Sufletul omului, ca și acum două sute de ani, e însetat după 
căldură și dragoste, dar frica de toți ceilalți se dovedește a fi mai puternică.” 

  

Le urǎm succes colegilor noştri şi sperǎm sǎ nu se întoarcǎ rǎciţi din iarna 
ruseascǎ! 

 

 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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Căsătoria, selecționat la Festivalul Pușkin din Pskov, Rusia 

 
Spectacolul Căsătoria, în regia lui Piotr Șereșveski, va juca pe scena Academical 
Drama Theatre din Pskov, Rusia, în cadrul Festivalului Pușkin, pe data de 10 
februarie 2019. Spectacolul are o distribuție formată din Andreea Tănase, 
Carmen Lopăzan, Rareș Andrici, Luminița Erga, Laura Anghel și Isabela Neamțu, 
și este rezultat al celei de-a treia ediții a Laboratorului de Teatru DENS 
(septembrie 2018), coordonat de Oleg Loevski și organizat de Teatrul Nottara din 
București. Laboratorul de Teatru DENS, în cadrul căruia regizori ruși lucrează cu 
actori români, este unul dintre cele mai de succes proiecte ale Teatrului Nottara, 
multe dintre spectacolele produse în cadrul Laboratorului intrând în repertoriul 
teatrului. 



 

Căsătoria, în regia lui Piotr Șereșevski, este o reinterpretare în cheie modernă a 
poveștii lui Gogol, în care rolurile masculine și cele feminine sunt inversate – fata 
de măritat din povestea lui Gogol este, în spectacolul regizorului rus, „băiatul de 
măritat”, dar interpretarea nu se face în travesti, identitatea de gen fiind păstrată. 
Acest joc imaginat de Șereșevski își propune să accentueze anumite aspecte 
valabile și în timpul lui Gogol, și în prezent: nevoia de afecțiune, de comunicare 
reală cu celălat, dar și teama de singurătate și de respingere, dublată de frica 
asumării responsabilității. 

 

Piotr Iurevici Șereșevski s-a născut în anul 1972 la Leningrad. Este scenarist, 
dramaturg, regizor de teatru și de film. A absolvit Academia de Artă Teatrală din 
Sankt-Petersburg, Facultatea de Regie. Și-a făcut ucenicia la Teatrul Național din 
Londra. A montat peste 50 de spectacole pe texte foarte variate, în diverse teatre 
din Petersubrg și din alte orașe din Rusia. A scris 4 piese de teatru, 5 scenarii de 
film, povestiri. Are numeroase nominalizări la Premiile Naționale „Masca de 
Aur“, inclusiv în anul 2017, la șapte categorii pentru spectacolul Unchiul 
Vania de A.P. Cehov, care a fost și premiat la Festivalul Regional „Primăvara 
Teatrală“. 

 

 
 
 

Sursa: bookhub.ro 
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Teatrul ‚’Nottara’’, la Festivalul Pușkin 
 
Spectacolul Căsătoria, în regia lui Piotr Șereșveski, va juca pe scena Academical 
Drama Theatre din Pskov, Rusia, în cadrul Festivalului Pușkin, pe data de 10 
februarie 2019.  
 
Cu o distribuție formată din Andreea Tănase, Carmen Lopăzan, Rareș Andrici, 
Luminița Erga, Laura Anghel și Isabela Neamțu, spectacolul este rezultat al celei 
de-a treia ediții a Laboratorului de Teatru DENS (septembrie 2018), coordonat de 
Oleg Loevski și organizat de Teatrul Nottara din București. Laboratorul de Teatru 
DENS, în cadrul căruia regizori ruși lucrează cu actori români, este unul dintre 
cele mai de succes proiecte ale Teatrului Nottara, multe dintre spectacolele 
produse în cadrul Laboratorului intrând în repertoriul teatrului. 
 

 



Căsătoria, în regia lui Piotr Șereșevski, este o reinterpretare în cheie modernă a 
poveștii lui Gogol, în care rolurile masculine și cele feminine sunt inversate – fata 
de măritat din povestea lui Gogol este, în spectacolul regizorului rus, „băiatul de 
măritat”, dar interpretarea nu se face în travesti, identitatea de gen fiind păstrată. 
Acest joc imaginat de Șereșevski își propune să accentueze anumite aspecte 
valabile și în timpul lui Gogol, și în prezent: nevoia de afecțiune, de comunicare 
reală cu celălat, dar și teama de singurătate și de respingere, dublată de frica 
asumării responsabilității. 

 

Piotr Iurevici Șereșevski s-a născut în anul 1972 la Leningrad. Este scenarist, 
dramaturg, regizor de teatru și de film. A absolvit Academia de Artă Teatrală din 
Sankt-Petersburg, Facultatea de Regie. Și-a făcut ucenicia la Teatrul Național din 
Londra. A montat peste 50 de spectacole pe texte foarte variate, în diverse teatre 
din Petersubrg și din alte orașe din Rusia. A scris 4 piese de teatru, 5 scenarii de 
film, povestiri. Are numeroase nominalizări la Premiile Naționale „Masca de 
Aur“, inclusiv în anul 2017, la șapte categorii pentru spectacolul Unchiul 
Vania de A.P. Cehov, care a fost și premiat la Festivalul Regional „Primăvara 
Teatrală“. 

 

 
 

de: Maria Capelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Radio România București FM  
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Spectacole de teatru în București, 7 februarie 
 
19:30 

”Căsătoria” după N.V. Gogol, regia: Piotr Șereșevski, spectacol la Teatrul 
Nottara, Sala George Constantin. În distribuție: Andreea Tănase, Carmen 
Lopăzan, Rareș Andrici, Isabela Neamțu, Luminiţa Erga, Laura Anghel. 

 
 

de: Andreia Bârsan 
 
 
 



6. pln.24.ru 
din data de 11 Februarie 2019 
http://m.pln24.ru/prpt/?gallery=2314 
 

 
 

Спектакль «Женитьба» театра Nottara (Румыния) 
 
Румынский театр Nottara выступил в рамках XXVI Пушкинского 
театрального фестиваля со спектаклем «Женитьба» по мотивам пьесы Н.В. 
Гоголя. Постановка была представлена на малой сцене Псковского 
драмтеатра. Фото Андрея Кокшарова 

 
 

Sursa: pln24.ru 
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Spectacole de teatru în București, 20 Martie 
 
”Căsătoria” după N.V. Gogol, regia: Piotr Șereșevski, spectacol la Teatrul 
Nottara, Sala George Constantin. În distribuție: Andreea Tănase, Carmen 
Lopăzan, Rareș Andrici, Isabela Neamțu, Luminiţa Erga, Laura Anghel. 

 
 
 

de: Andreia Bârsan 
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Casatoria dupa Gogol – Teatrul Nottara 

 

 
Casatoria 

dupa N.V. Gogol 
Regia: Piotr Șereșevski 

Distributia: 
Ivan Rotilt – Andreea Tanase 
Ilia Dimbu – Carmen Lopazan 
Agate Gainat – Rareș Andrici 
Ivan Omleta – Isabela Neamtu 

Baltazar Mestecau – Luminita Erga 



Nikanor Nespalatu – Laura Anghel 
Traducerea si adaptarea: Bogdan Budes 

Video: Bogdan Budes 
Se joaca la Sala George Constantin Constantin a Teatrului Nottara din Bucuresti 

 

Casatoria – Opinie LaTeatru.EU 

  

In matematica exista o regula nescrisa, pe care multi matematicieni evita s-o 
mentioneze, le e rusine cu ea: 2 sau mai multe greseli pot duce, uneori, la 
rezultatul corect. Matematicienii, desi admit acest lucru, considera ca este doar 
rodul intamplarii. Ca, uneori, este o chestiune asemanatoare superstitiei: o 
statistica prost interpretata. 

Pe baza acestei legi matematice au aparut o gramada de glume. Preferata mea este 
cea cu nebunii. Se duce cineva la casa de nebuni, vrand sa puna intrebari simple. 
Pune intrebarea banala “Cat fac 2+2”. Primul nebun raspunde 15. Al doilea 
raspunde marti. Al treilea nu stie. Al patrulea raspunde convins: 4 (PATRU). 
Mirat, vizitatorul intreaba cum a ajuns acel pacient la rezultat. La care nebunul, 
foarte convins, spune: am inmultit 15 cu marti. 

Desi multi spun ca domeniul artistic nu este nici pe departe stiinta exacta, ca nu 
exista rezultat corect sau gresit, eu chiar mi-am adus aminte de aceasta regula 
nescrisa a matematicii atunci cand am vazut spectacolul Casatoria de la Teatrul 
Nottara. 

In aparenta, totul era gresit, era invers, era cu fundul in sus. Nimic nu parea a fi 
in regula, nimic nu parea a fi corect. Toate deciziile regizorale si teatrale pareau, 
cel putin la prima vedere, gresite. Complet gresite. Doar ca suma acestor decizii 
complet gresite era un rezultat … corect. 

Ca sa va dau un exemplu sportiv, imaginati-va o echipa de fotbal formata din 11 
fotbalisti mediocri, 11 fotbalisti care nu ar avea, individual, loc la nicio alta echipa 
buna, dar care per total, ca echipa, formeaza un intreg coerent, care are rezultate. 
Ei sunt buni ca echipa, chiar daca individual nu sunt deloc in regula. 

Nu va explic exact care-s acele decizii regizorale gresite, va sugerez doar sa cititi 
cu atentie distributia. Nu, nu este nimic gresit la ea. Fix aceasta este distributia. 



Legat de Casatoria in sine, cred ca asa m-as comporta eu inainte de propria mea 
nunta. As fugi, mi-as da seama ca urmeaza sa fac o mare eroare. M-as speria, as 
intra in panica. Poate din acest motiv vreau sa evit, pe cat posibil, acel moment. 

Nu-mi place Casatoria ca institutie, dar ideea piesei Casatoria imi place. A piesei, 
a textului, zic. Punerea ei in scena mi se pare gresita din toate punctele de vedere. 
Atat de gresita incat, per total, am ajuns s-o indragesc nespus. 

Iar daca aveti impresia ca acest articol este gresit, ca nu asa trebuia scris despre 
spectacolul Casatoria, sa stiti ca aveti dreptate. Si voi aveti dreptate, asa cum si 
regizorul a avut dreptate. 

Cu totii gresim, mai mult sau mai putin. Doar ca unii dintre noi uneori ajung, 
printr-o suita de greseli, la rezultatul corect. Cum se numesc acele persoane va las 
pe voi sa stabiliti. 

Eu, unul, sunt Emil Calinescu si sunt blogger. Nu am scris o cronica ori o recenzie 
a spectacolului Casatoria, ci am scris niste impresii personale. Daca va plac sau 
nu aceste impresii, daca v-au facut sa vedeti spectacolul ori, dimpotriva, va gonesc 
de la o eventuala reprezentatie, este strict problema voastra. 

 
 

de: Emil Călinescu 


