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1. Radio România București FM 
din data de 15 Martie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/03/15/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-15-martie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 15 Martie 
 
 
”Figaro”, după ”Nunta lui Figaro” de Beaumarchais, spectacol în regia lui Mihai 
Lungeanu, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. Din distribuție: Alexandru 
Repan, Dani Popescu, Isabela Neamțu, Răzvan Bănică, Ioana Calotă, Ada Navrot, 
Cristian Şofron, Ion Haiduc. 

 
 

de: Andreia Bârsan 
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2. Cultural21.ro 
din data de 19 Martie 2019 
https://cultural21.ro/2019/03/19/figaro-god-damn/ 
 

 
 

Figaro… God, damn! 

 

Am fost săptămâna trecută la o premieră foarte mișto la Nottara. Un spectacol 
despre care auzisem că ar fi fain și pe care am zis să merg să-l văd așa, la prima 
lui întâlnire cu publicul… Da, despre Figaro vorbesc . Un Figaro super simpatic, 
deopotrivă clasic și modern. Plin de energie, de culoare și de învățăminte despre 
acest sentiment viclean numit iubire… 
 
Mi-a plăcut spectacolul. De la introducerea frumoasă în poveste pe care o face 
domnul Alexandru Repan și până la happy end-ul de care m-am bucurat 
nespus… Figaro are de toate. Are prospețime și efervescență. Are ritm. Ritm bun, 
aș zice. Are muzică din aia cu fainoșag, vorba reclamei. Că doar s-a ocupat Tibor 
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Cári de asta  Și mai are și costume la fel de reușite. Și un decor pe cât de simplu, 
pe atât de ingenios. Decor ce face subtil trecerea de la clasic la modern și scoate 
foarte frumos în evidență povestea. O poveste care ar putea foarte bine să se 
întâmple chiar în vremurile noastre. O poveste despre iubire, onestitate, prietenie, 
cinste, loialitate și trucuri șmecherești, spusă cu multă vervă și cu mult talent de 
o gașcă de actori ce fac ca totul să pară… ei bine, normal, natural, firesc  
 
Mi-a plăcut mult ce-au făcut oamenii ăștia pe scenă. I-am văzut bucurându-se 
sincer de spectacol, de fiecare minut petrecut pe scândură, și habar nu am când au 
zburat cele două ore și zece minute… Mi-a plăcut energia lui Răzvan Bănică în 
chip de Figaro. La fel cum mi-a plăcut simțul ludic și aerul ștrengăresc din 
jocul Ioanei Calotă. Și felul în care Dani Popescu a ales să-l contureze pe 
domnul conte. Și eleganța pe care Isabela Neamțu o insuflă, ca de fiecare dată, 
personajului ei. Și super simpaticul Antonio cel al lui Cristian Nicolaie.Și 
interpretarea fără de cusur a domnului Ion Haiduc… Mi-au plăcut toți, ce să 
mai… 
 
Figaro e, cred eu, un gen de spectacol de care e mare nevoie în teatrul românesc. 
Teatru simplu, elegant, frumos. Teatru care spune o poveste, care oglindește o 
societate – și încă una foarte actuală! – și bucură sufletul. Un spectacol curat, care 
te face să râzi și îți dă și un pic de gândit. Un spectacol de văzut cu toată familia, 
de la care e imposibil să nu pleci cu zâmbetul pe buze… God, damn! 

  

de: Mădălina Mihai 
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3. Leviathan.ro 
din data de 03 Aprilie 2019 

https://leviathan.ro/figaro-acest-personaj-firesc-al-tuturor-
vremurilor-de-mirela-nicolae/ 
 

 
 

”Figaro, acest personaj firesc al tuturor vremurilor” de Mirela 
Nicolae 

 

 
Imagine din spectacolul ”Figaro” după ”Nunta lui Figaro” de Beaumarchais, 

Teatrul ”Nottara” din București 
 
Muzeul Smithsonian realiza în urmă cu trei-patru ani, o excepţională expoziţie 
despre viaţa decadentă a aristocraţilor din secolul al XVIII-lea. Erau reconstituite 
încăperile vremii şi garderoba oamenilor. Noutatea întreprinderii consta în 
expunerea manechinelor în dinamică, prin aranjarea lor în poziţii şi posturi 
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specifice perioadei amintite. Vizitatorii nu aveau neapărată nevoie de ghidaj; era 
suficient ca aceştia să privească ”tablourile tridimensionale” din fiecare încăpere. 
Se puteau plimba printre femei geloase sau nepăsătoare, bărbaţi seducători ai 
nevestelor-amfitrioane, amanţi aflaţi în budoarul doamnelor. Manechinele erau 
aranjate astfel încât să prezinte şi pasiunea aristocraţilor pentru jocurile de noroc, 
bârfa şi indiscreţia celor mărunţi ori pe-a celor importanţi. 

Comedia lui Beaumarchais, ”Nunta lui Figaro”, spune cam aceleaşi poveşti din 
expoziţia nord-americană. Cu ajutorul magiei regizorale le rosteşte în buclă 
temporală de 235 de ani. Râdem şi azi de indecenţa gândurilor şi-a faptelor pe 
care le vedem la vicioşii contemporani ai dramaturgului francez. Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais, inspirat de ideile iluministe promovate 
de Jean Jacques-Rousseau, Voltaire, Montesquieu sau Denis Diderot, râde de 
noi toţi pentru că, aşa cum bine remarcă prin gura personajelor sale, ”forma este 
cea care contează”. 

Nu cred că ne dăm seama, dar evoluţia emoţională a umanităţii e departe de a fi 
spectaculoasă. Atunci, ca şi acum, oamenii plâng şi râd de bucuria sau necazul 
altuia; accesul la o viaţă mai bună se face prin compromisuri faţă de castele 
privilegiate; avantajele şi dreptatea sunt de partea celor bogaţi, puterea rămâne 
apanajul ”elitei” murdărită de vicii, opulenţă, lăcomie. Doar actorii sunt alţii. 

Iluminismul visat de Voltaire, Montesquieu, Diderot, Hume, Swift, 
Beuamarchais s-a topit undeva, pe traseul sinuos al caracterelor mărunte care fac 
din lume un fascinant ospiciu. 

Biserica tinde să-şi piardă din autoritate, raţiunea domină mersul lucrurilor şi pe-
al întâmplărilor, averea şi banii sunt cele mai de preţ însuşiri, aroganţele 
puternicilor zilei se îndesesc devenind necontrolabile. 

”Nunta lui Figaro”, piesa publicată de Beaumarchais în 1784, poate fi unul din 
textele accesibile care să-i dea publicului nostru un start nou în modul de gândire 
şi vieţuire. 
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Regizorul Mihai Lungeanu a sesizat oportunitatea reimaginând la Teatrul 
”Nottara” din București, într-o formă modernă, comedia iluministă în care 
proastele obiceiuri sunt expuse în toată splendoarea lor. Ca într-o expoziţie. 

”Figaro”, un spectacol de peste două ore, te absoarbe în interiorul său din 
momentul ridicării cortinei. E un joc în care colaborarea dintre actori, maşinişti, 
scenograf, creatoare de costume şi regizor se îndreaptă spre culmile societăţii 
promovate de însuşi dramaturgul francez: iluminismul. Sau, poate, iluminarea. 

Replicile, unele rescrise şi adaptate, sunt rostite alert, iar scenele se derulează cu 
o repeziciune din ce în ce mai mare. Spectacolul lui Mihai Lungeanu, fără a se 
abate vreo clipă de la mesajul autorului francez, creează senzaţia unui film derulat 
înainte şi înapoi prin mişcarea scenică şi jocul de lumini, prin muzica degrabă 
însoţitoare a vorbelor. 

Ȋn cinematografie există anumite elemente care leagă secvenţele una de cealaltă. 
Se numesc racorduri şi pot fi de acţiune, de stare, de îmbrăcăminte sau de lumină. 
Culorile hainelor şi-ale pantofilor din spectacolul ”Figaro” se leagă de la un 
personaj la altul, creează punţi sau intră în antiteză unele cu celelalte. Iluminarea 
scenei se face respectând stările emoţionale ale personajelor şi hainelor pe care le 
poartă; decorul se deschide sau se contorsionează în funcţie de replici şi de mersul 
poveştii. 

De pildă, Suzanne (Suzon) poartă conduri roz, iar Figaro, gri. Conteza Rosine are 
încălţările de culoarea ciclamei învârtoşate iar soţul său, contele Almaviva, poartă 
pantofi de un albastru-gri metalizat. Asemănătoare sunt şi hainele lor: cuplurile 
aflate la început de drum trăiesc, visează şi se îmbracă în culori pastelate, 
apropiate de puritatea sentimentelor, neumbrite de plictiseala obişnuinţei. 
Cuplurile care-au gustat din cupa căsniciei optează pentru o îmbrăcăminte 
potrivită cu tonul relaţiilor lor: sobre, înnegurate. 
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Obsesiv şi obsedant, cel mai evident racord pentru public, este racordul verbal: 
”Normal, natural, firesc”. După fiecare rostire a acestei replici, acţiunea se 
precipită, scenele se modifică radical. Normal, natural şi firesc e doar Figaro, cel 
a cărui nuntă trebuie amânată sau anulată de stăpânul său, mustind de dorinţă la 
adresa logodnicei Suzon. Nunta trebuie împiedicată de guvernanta Marcelline, 
doritoare de măritiş, dovedită a fi chiar mama bărbierului. Nunta trebuie oprită de 
unchiul Suzannei, Antonio, suspicios şi mereu ”afumat”, a cărui fiică, Fanchette, 
generoasă cu nurii săi, încâlceşte intriga şi mai tare. Nunta trebuie distrusă de 
meschinul medic Bartholo, chiar tatăl mirelui şi de judele pus în situaţia de-a 
decide asupra altei cununii. 

”Nunta lui Figaro” se negociază pe-o scenă prea mică pentru decorurile 
multifuncţionale şi pline de mesaj create de Victor Diaconu, în costumele 
minunat croite de Liliana Cenean. Plăcerea de a privi scenele stârneşte hohote de 
râs şi face din această montare una remarcabilă. Harul actoricesc al Ioanei 
Calotă însoteşte personajul Suzannei, forţa personalităţii Adei Navrot punctează 
scenele tensionate, iar experienţa şi talentul lui Ion Haiduc şi Dani Popescu dau 
drumul aplauzelor la scenă deschisă. 

Iar Figaro… Figaro este normal, natural, firesc întruchipat de tânărul Răzvan 
Bănică, mai mult decât potrivit pentru comedia de situaţie, asemeni colegului 
său, Ciprian Chiricheş. 

Probabil, scenele cele mai reuşite sunt cele de la judecată şi din grădina contelui, 
în locul de sub castanii umbroşi, în care lampioanele tremură de dorinţa de-a 
dezvălui farsele puse la cale. Uşile din schela-decor care se închid şi se deschid în 
permanenţă sunt pline de înţelesuri la adresa Secolului Luminilor şi al lumilor mai 
puţin luminate care i-au urmat. 

Montarea de la Teatrul ”Nottara” se dezvăluie spectatorilor pe niveluri de 
înţelegere şi nu cred c-am văzut vreo faţă dezamăgită în momentul chemării 
actorilor la rampă. 
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Și poate că e ”normal, natural, firesc” să fie aşa: să vedem expoziţii, spectacole, 
filme în care vulgaritatea poate fi prezentată în mod inteligent, iar senzaţiile să fie 
dobândite ca urmare a bunului gust. 

”Figaro” după ”Nunta lui Figaro” de Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais. Traducerea şi adaptarea: Mihai Lungeanu. Producţie a 
Teatrului ”Nottara”, martie 2019 
 
Distribuţia: Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais – Alexandru Repan; 
Contele Almaviva – Dani Popescu; Contesa, soţia sa – Isabela Neamţu; Figaro 
– Răzvan Bănică; Suzanne/Suzon – Ioana Calotă; Marcelline – Ada Navrot; 
Bartholo – Cristian Șofron; Bazile – Ion Haiduc; 
 
Antonio – Cristian Nicolaie; Fanchette – Mihaela Subţirică; Cherubin – 
Ciprian Cherecheş/ Theodor Şoptelea; Don Gusman Brid’Oison – Filip 
Ristovski; Pedrille – Vlad Gălăţianu. Personaje mute – Doi valeţi: Cristian 
Baboş, Freddy Paraschiv; Două fete: Diana Câmpeanu, Ionela Bahnaru. 
 
Regia artistică: Mihai Lungeanu. Decorul: Victor Diaconu. Costumele: Liliana 
Cenean. Coregrafia: Mălina Andrei. Muzica: Cári Tibor. Asistenţă regie: 
Alexandra Aga. Asistenţă costume: Maria Dobre. 
 
Durata spectacolului: 2 ore şi 10 minute 
Preţ bilete: de la 20,52 lei la 47,52 lei. 
 
 

de: Mirela Nicolae 
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4. București Business 
din data de 14 Aprilie 2019 
https://www.bucurestibusiness.ro/figaro-dupa-nunta-lui-figaro-la-
teatrul-nottara/ 
 

 
 

„Figaro”, dupa „Nunta lui Figaro”, la Teatrul Nottara 

 
Spectacolul se joacă de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. 

 
Duminică seară, la Nottara, se joacă „Figaro”! HAI LA TEATRU! 

 
Spectacolul se joacă de la ora 19.00, la Sala Horia Lovinescu. 
Autorul textului, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, el însuşi un real model 
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pentru personajul creat (ceasornicar, inventator, muzician, politician, refugiat, 
spion, editor, traficant de arme și revoluționar – atât francez, cât și american) şi-a 
pus mari speranţe în nivelul satiric al textului comic. Mai ales într-o vreme când 
puterea discreţionară făcea greu de suportat viaţa supuşilor lipsiţi de orice alt fel 
de sprijin decât un drept la viaţă „firesc, normal, natural”. Contemporaneitatea 
situaţiei nu mai cere lămuriri. Zice Figaro: „să te răzbuni pe cei care-ți strică 
socotelile, stricându-le la  rându-ți pe-ale lor, e un procedeu curent. Aşa că… la 
fel vom proceda și noi!” Desigur, nu e singura dovadă de inteligenţă a 
personajului nostru, care îşi clamează dreptul de a fi… Figaro, adică de a nu 
accepta jocurile subterane care alterează adevărul, de a rămâne onest într-un 
profesionalism dovedit, de a-şi câştiga (şi păstra) o parteneră sentimentală pe 
măsura sa. 

 
Un ritm sugerat încă din subtitlul piesei (La Folle Journee – Ziua nebună) a cerut 
un spaţiu scenografic generos în posibilitatea de a construi permanent cât mai 
multe ipostaze surprinzătoare faţă de indicaţia principală: viitorul dormitor 
conjugal – spaţiu de ecluză între pretenţiile celor doi stăpâni aflaţi în conflict. 
Costumele unei epoci teatrale (mai degrabă decât exact istorice) vor colora o 
permanentă şi alertă mişcare a personajelor implicate (intrări şi ieşiri, apariţii şi 
dispariţii, treceri şi prezenţe – construite pentru a ilustra permanenta stare de 
neîncredere şi de suspiciune, de pândă şi de ascultare, de urmărire şi de 
supraveghere pe care o conduce, discret, din umbră don Basilio, dar pe care o 
practică toată lumea). Muzica inspirată de temele conflictuale (dar şi de culoarea 
personajelor principale) va puncta şi dezvolta, (printr-o repetată trimitere la 
cunoscuta arie a lui Figaro), surprizele care se înlănţuie fără încetare, spre 
menţinerea interesului spectatorului prins între jocul de oglinzi ale propriilor sale 
(de)mascări morale şi satira fără drept de apel proferată în numele celor slabi de 
către un Figaro puternic, chiar dacă supus şi el greşelii, abil (şmecher), chiar dacă 
iubind dreptatea şi onestitatea, îndrăgostit real, chiar dacă (sau tocmai pentru că) 
se dovedeşte un fin cunoscător al firii umane. Introducerea în spectacol a 
personajului Beaumarchais, care îşi construieşte personajul Figaro la vedere, 
povestindu-i biografia plină de evenimente reale (am spune azi mediatice) îşi 
propune să lege cele două perioade istorice într-o atitudine generală de înţelegere 
a unei experienţe de viaţă exemplară şi a unei istorii inconfortabile, care se repetă 
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spre dezamăgirea tuturor. Dar, cum spune Beaumarchais despre Figaro (sau poate 
chiar despre el însuşi): „Ce ciudate-nlănțuiri de fapte! Şi cum de i s-au întâmplat 
tocmai lui toate astea? Și de ce tocmai astea și nu altele? Şi cine i le-a hărăzit? 
Plecat fără să ştie pe-un drum pe care îl va părăsi fără să vrea, l-a străbătut cu 
patimă, însetat de viață și de plăcerile ei… ambițios din mândrie… harnic de 
nevoie… și leneș din plăcere! A văzut de toate, a făcut de toate, a trecut prin toate. 
Cât a fost sărac, l-au disprețuit. Când a fost deștept, l-au urât.  Acum, că are şi 
soție frumoasă, și avere toți vor dori să îi devină prieteni. Asta, atât timp cât nu vor 
uita că are şi nevastă… și bani ! E aşa de plăcut să fii iubit pentru tine însuţi! Şi 
să nu uitaţi: în Franţa, totul se sfârşeşte prin cântec” Mihai Lungeanu, regizor. 

 
Regia: Mihai Lungeanu 

 
Distribuția:  
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais – Alexandru Repan 
Contele Almaviva, mare coregidor al Andaluziei – Dani Popescu 
Contesa, soția sa – Isabela Neamțu 
Figaro, valet de cameră al contelui și paznic al castelului – Răzvan Bănică 
Suzanne, prima cameristă a contesei și logodnica lui Figaro -Ioana Calotă 
Marcelline, guvernantă – Ada Navrot 
Bartholo, medic în Sevilla – Cristian Şofron 
Bazile, profesor de clavecin al contesei – Ion Haiduc 
Antonio, grădinarul castelului, tatăl Fanchettei – Cristian Nicolaie 
Fanchette, fiica lui Antonio -Mihaela Subţirică 
Cherubin, primul paj al contelui -Ciprian Chiricheș / Theodor Șoptelea 
Don Gusman Brid’Oison, locotenentul reședinței – Filip Ristovski 
Pedrille, hăitașul contelui – Vlad Gălăţianu 
Doi valeți – Cristian Baboș / Freddy Paraschiv 
Două fete – Diana Cîmpeanu /Ionela Bahnaru 

Muzica: Tibor Cári 
Costumele: Liliana Cenean 
Coregrafia: Mălina Andrei 
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Decorul: Victor Diaconu 
Asistenţa de regie: Alexandra Aga 
Traducerea şi adaptarea: Mihai Lungeanu 
Asistenta costume: Maria Dor  

foto: nottara.ro 

 
 

Sursa: bucurestibusiness.ro 
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5. Ana Maria Onisei 
din data de 17 Aprilie 2019 

https://anamariaonisei.ro/bridget-jones-uri-culturale-cele-mai-
frumoase-recomandari-ale-saptamanii-se-sting-toate-luminile-
pentru-concert-cu-ochii-larg-inchisi/ 
 

 
 

Bridget Jones-uri culturale: Cele mai frumoase recomandări ale 
săptămânii.  

 
„Figaro” se joacă pe 5 mai la Teatrul Nottara. 
 

 

 
de: Ana Maria Onisei 
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6. evz.ro 
din data de 02 Mai 2019 
https://evz.ro/reprezentatiile-artistice-ale-sfarsitului-de-
saptamana.html 
 

 
 

Reprezentațiile artistice ale sfârșitului de săptămână 

 
●Duminică, 5 mai, de la ora 19.00, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, va 
avea loc premierea piesei de teatru „Figaro”, în regia lui Mihai Lungeanu. „Un 
ritm sugerat încă din subtitlul piesei - „La Folle Journee” – Ziua nebună, a cerut 
un spaţiu scenografic generos în posibilitatea de a construi permanent cât mai 
multe ipostaze surprinzătoare faţă de indicaţia principală: viitorul dormitor 
conjugal – spaţiu de ecluză între pretenţiile celor doi stăpâni aflaţi în conflict”, 
mărturisește regizorul. 

 
de: Cristian Tănase 
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7. Curierul Național 
din data de 31 Mai 2019 
https://www.curierulnational.ro/calendar-174/ 
 

 
 

Calendar 
 
La Teatrul Nottara, sala Horia Lovinescu, Bucureşti, de la 19.00, ”Figaro”. 
Distribuție: Alexandru Repan, Dani Popescu, Isabela Neamțu, Răzvan Bănică, 
Ioana Calotă, Ada Navrot, Cristian Şofron, Ion Haiduc, Cristian Nicolaie, Mihaela 
Subţirică. Regie: Mihai Lungeanu. Scenografie: Victor Diaconu. Coregrafie: 
Mălina Andrei. Durată: 2h 10m. 

 
 

Sursa: curierulnational.ro 
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8. Curierul Național 
din data de 31 Octombrie 2019 

https://www.curierulnational.ro/calendar-279/ 
 

 
 

Calendar 
Mâine 
 
La Teatrul Nottara – sala Horia Lovinescu, de la 19.00, ”Figaro”. Distribuție: 
Alexandru Repan, Dani Popescu, Isabela Neamțu, Răzvan Bănică, Ioana Calotă, 
Ada Navrot, Cristian Şofron, Ion Haiduc, Cristian Nicolaie, Mihaela Subţirica. 
Regie: Mihai Lungeanu. Scenografie: Victor Diaconu. Coregrafie: Mălina 
Andrei. Durată: 2h 10m. 
 

Sursa: curierulnational.ro 
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9. Radio România București fm 
din data de 1 Noiembrie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/11/01/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-1-noiembrie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 1 noiembrie 
 
19:00 

”Figaro”, după ”Nunta lui Figaro” de Beaumarchais, spectacol în regia lui Mihai 
Lungeanu, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. Din distribuție: Alexandru 
Repan, Dani Popescu, Isabela Neamțu, Răzvan Bănică, Ioana Calotă, Ada Navrot, 
Cristian Şofron, Ion Haiduc. 

 
de: Andreia Bârsan 

 


