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1. Bookhub.ro 
din data de 26 Iunie 2019 
https://bookhub.ro/al-patrulea-an-de-experiment-teatral-laboratorul-
de-teatru-dens-editia-a-iv-a-28-iunie-5-iulie/ 
 

 
 

 
Al patrulea an de experiment teatral Laboratorul de Teatru DENS – 

ediția a IV-a (28 iunie – 5 iulie) 

Cinci zile de lucru intens, trei regizori ruși, actori de la Teatrul Nottara și 
colaboratori, texte din dramaturgia rusă contemporană – cel mai provocator 
eveniment teatral al anului, Laboratorul de Teatru DENS, ajuns la cea de-a patra 
ediție, organizat de Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, oferă 
din nou cadrul ideal pentru ieșirea din rutină și pentru experiment. Laboratorul, 
inițiat în 2016, sub coordonarea lui Oleg Loevski – critic, profesor, producător de 
teatru, director artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru 
Copii și Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din 
Ekaterinburg –,propune anul acesta, în perioada 28 iunie – 5 iulie, un nou 
experiment teatral, pornind de la trei texte din dramaturgia rusă contemporană, 
semnate de Iaroslava Pulinovici, Mihail Durnekov și Iulia Pospelova. 
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La fiecare ediție, regizorii invitați sunt personalități din mediul teatral rus și 
internațional, câștigători ai prestigioaselor Premii Masca de Aur sau profesori la 
cele mai renumite facultăți de teatru din Rusia. Regizorii care vor lucra cu actorii 
români anul acesta – Boris Pavlovici, Ruslan Malikov și Dmitri Volkostrelov – 
sunt artiști care vin cu o viziune proaspătă asupra lucrului la un spectacol, îmbină 
clasicul și experimentul și au experiență în diferite medii artistice, ca dramaturgi, 
scenariști, regizori, actori. Boris Pavlovici (n. 1980) este absolvent al 
Universității de Teatru din Sankt-Petersburg, iar în prezent este coordonatorul 
proiectelor social-educaționale la Teatrul Dramatic G.A. Tovstonogov din Sankt 
Petersburg. A montat spectacole pe texte clasice (Molière, Lope de Vega, Jean 
Cocteau, A. Pușkin) și contemporane, în diverse teatre din Sankt Petersburg, 
Tallin, Saratov, Kirov etc. Are două nominalizări la Premiile Masca de Aur pentru 
un spectacol montat la Teatrul din Kirov. Ruslan Malikov (n. 1972), regizor, 
scenarist și producător de teatru, a transformat Centrul Cultural al Universității 
din Moscova în teatru, unde a și montat mai multe spectacole. A fost membru în 
echipele de organizare a celor mai importante concursuri de dramaturgie din 
Rusia,Liubimovka și Noua dramă,și a lucrat pentru mai multe seriale de 
televiziune și a montat spectacole de teatru, în special piese contemporane, în 
teatre din  Moscova, la Teatrul Națiunilor, la Teatrul Praktica sau la 
Teatr.doc. Dmitri Volkostrelov (n. 1982) este regizor și actor, a fost studentul lui 
Lev Dodin la Universitatea de Artele Spectacolului din Sankt Petersburg, iar în 
2011 a înființat, la Sankt Petersburg, compania independentă „teatr post”, care nu 
are un spațiu propriu, dar joacă în cluburi, muzee, conace boierești etc. spectacole 
experimentale pe texte de Pavel Priajko sau Ivan Vîrîpaev. 
 

 
 

Laboratorul de Teatru DENS s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes 
proiecte ale Teatrului Nottara: la prima ediție, toate cele trei spectacole rezultate 
în urma Laboratorului,Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, în regia 
Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în regia lui Andreas Merz-
Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, au 
intrat în repertoriul teatrului,ediția următoare, câștigătorul a fost Roman Feodori, 
cel mai tânăr regizor rus cu patru Premii Masca de Aur, și s-a întors în 2018, 
pentru a monta MOLIÈRE/ERÉILOM, o poveste inedită despre viața și opera lui 
Moliere, care fost recent invitat de onoare la  Festivalul Nauruz din Kazan. Anul 
trecut, au fost invitați patru regizori ruși din generația matură (Aleksandr Ogariov, 
Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion Serzin), care au lucrat pe texte rusești 
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scrise în trei secole diferite. Spectacolul lui Piotr Șereșevski, Căsătoria, a avut 
deja o participare internațională, la Festivalul Pușkin din Pskov, iar Elena 
Nevejina, al cărei spectacolFiul cel Mare de A. Vampilov a ieșit câștigător, va 
veni în toamnă pentru a-l monta în regim normal. 
 
Laboratorul de Teatru DENS este un proiect unic în mediul teatral din România 
și prin atenția îndreptată asupra spectatorilor, care primesc un rol active, votul lor 
fiind hotărâtor în alegerea montării care va intra în repertoriul Teatrului în 
viitoarea stagiune,singuracondiție pentru a deveni spectator-votant fiind aceea de 
a viziona toate cele trei reprezentații. 

* 

Marți, 2 iulie 2019, de la ora 14:30, la CafeNott, va avea loc o conferință de presă, 
la care sunt invitați Oleg Loevski și regizorii, alături de unii dintre actorii din 
distribuții. După conferință, când va începe partea a doua a repetițiilor, vă invităm 
să asistați și la procesul de lucru, pentru o experiență autentică a Laboratorului de 
Teatru DENS. 
 
Cele trei schițe de spectacol sunt programate, la cele două săli ale teatrului, pe 4 
iulie (ora 18.00 și 20.15) și 5 iulie (ora 19.00). 
 

Sursa: bookhub.ro 
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2. Jurnalul.ro 
din data de 27 Iunie 2019, ora 17:44 
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/al-patrulea-an-de-experiment-
teatral-laboratorul-de-teatru-dens-814268.html 
 

 
 

Al patrulea an de experiment teatral: Laboratorul de Teatru 
DENS 

 
Cinci zile de lucru intens, trei regizori ruși, actori de la TeatrulNottara și 
colaboratori, texte din dramaturgia rusă contemporană – cel mai provocator 
eveniment teatral al anului, Laboratorul de Teatru DENS, ajuns la cea de-a 
patra ediție, organizat de Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, 
oferă din nou cadrul ideal pentru ieșirea din rutină și pentru experiment. 
Laboratorul, inițiat în 2016, sub coordonarea lui Oleg Loevski – critic, profesor, 
producător de teatru, director artistic, membru al Asociației Internaționale a 
Teatrelor pentru Copii și Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru 
Tineret din Ekaterinburg –,propune anul acesta, în perioada 28 iunie – 5 iulie, un 
nou experiment teatral, pornind de la trei texte din dramaturgia rusă 
contemporană, semnate de Iaroslava Pulinovici, Mihail Durnekov și Iulia 
Pospelova. 
 
La fiecare ediție, regizorii invitați sunt personalități din mediul teatral rus și 
internațional, câștigători ai prestigioaselor Premii Masca de Aur sau profesori la 
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cele mai renumite facultăți de teatru din Rusia. Regizorii care vor lucra cu actorii 
români anul acesta – Boris Pavlovici, Ruslan Malikov și Dmitri Volkostrelov – 
sunt artiști care vin cu o viziune proaspătă asupra lucrului la un spectacol, îmbină 
clasicul și experimentul și au experiență în diferite medii artistice, ca dramaturgi, 
scenariști, regizori, actori. Boris Pavlovici (n. 1980) este absolvent al 
Universității de Teatru din Sankt-Petersburg, iar în prezent este coordonatorul 
proiectelor social-educaționale la Teatrul Dramatic G.A. Tovstonogov din Sankt 
Petersburg. A montat spectacole pe texte clasice (Molière, Lope de Vega, Jean 
Cocteau, A. Pușkin) și contemporane, în diverse teatre din Sankt Petersburg, 
Tallin, Saratov, Kirov etc. Are două nominalizări la Premiile Masca de Aur pentru 
un spectacol montat la Teatrul din Kirov. Ruslan Malikov (n. 1972), regizor, 
scenarist și producător de teatru, a transformat Centrul Cultural al Universității 
din Moscova în teatru, unde a și montat mai multe spectacole. A fost membru în 
echipele de organizare a celor mai importante concursuri de dramaturgie din 
Rusia,Liubimovka și Noua dramă,și a lucrat pentru mai multe seriale de 
televiziune și a montat spectacole de teatru, în special piese contemporane, în 
teatre din  Moscova, la Teatrul Națiunilor, la Teatrul Praktica sau la 
Teatr.doc. Dmitri Volkostrelov (n. 1982) este regizor și actor, a fost studentul lui 
Lev Dodin la Universitatea de Artele Spectacolului din Sankt Petersburg, iar în 
2011 a înființat, la Sankt Petersburg, compania independentă „teatr post”, care nu 
are un spațiu propriu, dar joacă în cluburi, muzee, conace boierești etc. spectacole 
experimentale pe texte de Pavel Priajko sau Ivan Vîrîpaev. 
 
Laboratorul de Teatru DENS s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes 
proiecte ale Teatrului Nottara: la prima ediție, toate cele trei spectacole rezultate 
în urma Laboratorului, Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, în regia 
Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în regia lui Andreas Merz-
Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, au 
intrat în repertoriul teatrului,ediția următoare, câștigătorul a fost Roman Feodori, 
cel mai tânăr regizor rus cu patru Premii Masca de Aur, și s-a întors în 2018, 
pentru a monta MOLIÈRE/ERÉILOM, o poveste inedită despre viața și opera lui 
Moliere, care fost recent invitat de onoare la  Festivalul Nauruz din Kazan. Anul 
trecut, au fost invitați patru regizori ruși din generația matură (Aleksandr Ogariov, 
Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion Serzin), care au lucrat pe texte rusești 
scrise în trei secole diferite. Spectacolul lui Piotr Șereșevski, Căsătoria, a avut 
deja o participare internațională, la Festivalul Pușkin din Pskov, iar Elena 
Nevejina, al cărei spectacol Fiul cel Mare de A. Vampilov a ieșit câștigător, va 
veni în toamnă pentru a-l monta în regim normal. 
 
Laboratorul de Teatru DENS este un proiect unic în mediul teatral din România 
și prin atenția îndreptată asupra spectatorilor, care primesc un rol active, votul lor 
fiind hotărâtor în alegerea montării care va intra în repertoriul Teatrului în 
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viitoarea stagiune,singuracondiție pentru a deveni spectator-votant fiind aceea de 
a viziona toate cele trei reprezentații. 
 
Marți, 2 iulie 2019, de la ora 14:30, la CafeNott, va avea loc o conferință de presă, 
la care sunt invitați Oleg Loevski și regizorii, alături de unii dintre actorii din 
distribuții. După conferință, când va începe partea a doua a repetițiilor, vă invităm 
să asistați și la procesul de lucru, pentru o experiență autentică a Laboratorului 
de Teatru DENS. 
 
Cele trei schițe de spectacol sunt programate, la cele două săli ale teatrului, pe 4 
iulie (ora 18.00 și 20.15) și 5 iulie (ora 19.00). 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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3. Revista Culturală Leviathan 
din data de 28 Iunie 2019 

https://leviathan.ro/stiri-laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-iv-a-
28-iunie-5-iulie-2019-bucuresti/ 
 

 
Știri: Laboratorul de Teatru DENS – ediția a IV-a (28 iunie – 5 

iulie 2019, București) 
 

Al patrulea an de experiment teatral 

Conferință de presă marți, 2 iulie, ora 14.30, la CafeNott 

Cinci zile de lucru intens, trei regizori ruși, actori de la Teatrul ”Nottara” din 
București și colaboratori, texte din dramaturgia rusă contemporană – cel mai 
provocator eveniment teatral al anului, Laboratorul de Teatru DENS, ajuns la 
cea de-a patra ediție, organizat de Primăria Municipiului București, 
prin Teatrul ”Nottara”, oferă din nou cadrul ideal pentru ieșirea din rutină și 
pentru experiment. Laboratorul, inițiat în 2016, sub coordonarea lui Oleg 
Loevski – critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al 
Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din Rusia, director 
adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg –, propune anul acesta, în 
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perioada 28 iunie – 5 iulie 2019, un nou experiment teatral, pornind de la trei 
texte din dramaturgia rusă contemporană, semnate de Iaroslava Pulinovici, 
Mihail Durnekov și Iulia Pospelova. 

La fiecare ediție, regizorii invitați sunt personalități din mediul teatral rus și 
internațional, câștigători ai prestigioaselor Premii Masca de Aur sau profesori la 
cele mai renumite facultăți de teatru din Rusia. Regizorii care vor lucra cu actorii 
români anul acesta – Boris Pavlovici, Ruslan Malikov și Dmitri Volkostrelov – 
sunt artiști care vin cu o viziune proaspătă asupra lucrului la un spectacol, îmbină 
clasicul și experimentul și au experiență în diferite medii artistice, ca dramaturgi, 
scenariști, regizori, actori. Boris Pavlovici (n. 1980) este absolvent al 
Universității de Teatru din Sankt-Petersburg, iar în prezent este coordonatorul 
proiectelor social-educaționale la Teatrul Dramatic ”G.A. Tovstonogov” din 
Sankt Petersburg. A montat spectacole pe texte clasice (Molière, Lope de Vega, 
Jean Cocteau, A. Pușkin) și contemporane, în diverse teatre din Sankt 
Petersburg, Tallin, Saratov, Kirov etc. Are două nominalizări la Premiile Masca 
de Aur pentru un spectacol montat la Teatrul din Kirov. Ruslan Malikov (n. 
1972), regizor, scenarist și producător de teatru, a transformat Centrul Cultural al 
Universității din Moscova în teatru, unde a și montat mai multe spectacole. A fost 
membru în echipele de organizare a celor mai importante concursuri de 
dramaturgie din Rusia, Liubimovka și Noua dramă, și a lucrat pentru mai multe 
seriale de televiziune și a montat spectacole de teatru, în special piese 
contemporane, în teatre din  Moscova, la Teatrul Națiunilor, la Teatrul Praktica 
sau la Teatr.doc. Dmitri Volkostrelov (n. 1982) este regizor și actor, a fost 
studentul lui Lev Dodin la Universitatea de Artele Spectacolului din Sankt 
Petersburg, iar în 2011 a înființat, la Sankt Petersburg, compania 
independentă ”teatr post”, care nu are un spațiu propriu, dar joacă în cluburi, 
muzee, conace boierești etc. spectacole experimentale pe texte de Pavel 
Priajko sau Ivan Vîrîpaev. 

Laboratorul de Teatru DENS s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes 
proiecte ale Teatrului Nottara: la prima ediție, toate cele trei spectacole rezultate 
în urma Laboratorului, ”Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, în 
regia Evgheniei Berkovici, ”8 femei” de Robert Thomas, în regia lui Andreas 
Merz-Raykov, ”Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin, în regia Alessandrei 
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Giuntini, au intrat în repertoriul teatrului,ediția următoare, câștigătorul a 
fost Roman Feodori, cel mai tânăr regizor rus cu patru Premii Masca de Aur, și 
s-a întors în 2018, pentru a monta ”Molière/Eréilom”, o poveste inedită despre 
viața și opera lui Molière, care fost recent invitat de onoare la Festivalul Nauruz 
din Kazan. Anul trecut, au fost invitați patru regizori ruși din generația matură 
(Aleksandr Ogariov, Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion Serzin), care 
au lucrat pe texte rusești scrise în trei secole diferite. Spectacolul lui Piotr 
Șereșevski, ”Căsătoria”, a avut deja o participare internațională, 
la Festivalul Pușkin din Pskov, iar Elena Nevejina, al cărei spectacol ”Fiul cel 
Mare” de A. Vampilov a ieșit câștigător, va veni în toamnă pentru a-l monta în 
regim normal. 

Laboratorul de Teatru DENS este un proiect unic în mediul teatral din România 
și prin atenția îndreptată asupra spectatorilor, care primesc un rol active, votul lor 
fiind hotărâtor în alegerea montării care va intra în repertoriul Teatrului în 
viitoarea stagiune,singuracondiție pentru a deveni spectator-votant fiind aceea de 
a viziona toate cele trei reprezentații. 

Marți, 2 iulie 2019, de la ora 14.30, la CafeNott, va avea loc o conferință de 
presă, la care sunt invitați Oleg Loevski și regizorii, alături de unii dintre actorii 
din distribuții. După conferință, când va începe partea a doua a repetițiilor, vă 
invităm să asistați și la procesul de lucru, pentru o experiență autentică 
aLaboratorului de Teatru DENS. 

Cele trei schițe de spectacol sunt programate, la cele două săli ale teatrului, pe 4 
iulie (ora 18.00 și 20.15) și 5 iulie (ora 19.00). 

Sursa: Comunicat al Teatrului ”Nottara” din București 
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4. Ziarul Metropolis 
din data de 29 Iunie 2019 
https://www.ziarulmetropolis.ro/al-patrulea-an-de-experiment-teatral-
laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-iv-a-28-iunie-5-iulie/ 
 

 
 

Al patrulea an de experiment teatral Laboratorul de Teatru DENS – 
ediția a IV-a (28 iunie – 5 iulie) 

 
Cinci zile de lucru intens, trei regizori ruşi, actori de la Teatrul Nottara şi 
colaboratori, texte din dramaturgia rusă contemporană – cel mai provocator 
eveniment teatral al anului, Laboratorul de Teatru DENS, ajuns la cea de-a patra 
ediţie, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, oferă 
din nou cadrul ideal pentru ieşirea din rutină şi pentru experiment.  
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Laboratorul, inițiat în 2016, sub coordonarea lui Oleg Loevski – critic, 
profesor, producător de teatru, director artistic, membru al Asociației 
Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din Rusia, director 
adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg –, propune anul acesta, 
în perioada 28 iunie – 5 iulie, un nou experiment teatral, pornind de la trei 
texte din dramaturgia rusă contemporană, semnate de Iaroslava Pulinovici, 
Mihail Durnekov și Iulia Pospelova. 

La fiecare ediție, regizorii invitați sunt personalități din mediul teatral rus și 
internațional, câștigători ai prestigioaselor Premii Masca de Aur sau profesori la 
cele mai renumite facultăți de teatru din Rusia. 
 
Regizorii care vor lucra cu actorii români anul acesta – Boris Pavlovici, Ruslan 
Malikov și Dmitri Volkostrelov – sunt artiști care vin cu o viziune proaspătă 
asupra lucrului la un spectacol, îmbină clasicul și experimentul și au experiență în 
diferite medii artistice, ca dramaturgi, scenariști, regizori, actori. 
 
Boris Pavlovici (n. 1980) este absolvent al Universității de Teatru din Sankt-
Petersburg, iar în prezent este coordonatorul proiectelor social-educaționale la 
Teatrul Dramatic G.A. Tovstonogov din Sankt Petersburg. A montat spectacole pe 
texte clasice (Molière, Lope de Vega, Jean Cocteau, A. Pușkin) și contemporane, 
în diverse teatre din Sankt Petersburg, Tallin, Saratov, Kirov etc. Are două 
nominalizări la Premiile Masca de Aur pentru un spectacol montat la Teatrul din 
Kirov. 

 
 

Ruslan Malikov (n. 1972), regizor, scenarist și producător de teatru, a 
transformat Centrul Cultural al Universității din Moscova în teatru, unde a și 
montat mai multe spectacole. A fost membru în echipele de organizare a celor mai 
importante concursuri de dramaturgie din Rusia, Liubimovka și Noua dramă, și a 
lucrat pentru mai multe seriale de televiziune și a montat spectacole de teatru, în 
special piese contemporane, în teatre din  Moscova, la Teatrul Națiunilor, la 
Teatrul Praktica sau la Teatr.doc. 
 
Dmitri Volkostrelov (n. 1982) este regizor și actor, a fost studentul lui Lev Dodin 
la Universitatea de Artele Spectacolului din Sankt Petersburg, iar în 2011 a 
înființat, la Sankt Petersburg, compania independentă „teatr post”, care nu are un 



 13 

spațiu propriu, dar joacă în cluburi, muzee, conace boierești etc. spectacole 
experimentale pe texte de Pavel Priajko sau Ivan Vîrîpaev. 
 
Laboratorul de Teatru DENS s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes 
proiecte ale Teatrului Nottara: la prima ediție, toate cele trei spectacole rezultate 
în urma Laboratorului, Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, în regia 
Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în regia lui Andreas Merz-
Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, au 
intrat în repertoriul teatrului, ediția următoare, câștigătorul a fost Roman Feodori, 
cel mai tânăr regizor rus cu patru Premii Masca de Aur, și s-a întors în 2018, 
pentru a monta MOLIÈRE/ERÉILOM, o poveste inedită despre viața și opera lui 
Moliere, care fost recent invitat de onoare la  Festivalul Nauruz din Kazan.  
 
Anul trecut, au fost invitați patru regizori ruși din generația matură (Aleksandr 
Ogariov, Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion Serzin), care au lucrat pe 
texte rusești scrise în trei secole diferite.  
 
Spectacolul lui Piotr Șereșevski, Căsătoria, a avut deja o participare 
internațională, la Festivalul Pușkin din Pskov, iar Elena Nevejina, al cărei 
spectacol Fiul cel Marede A. Vampilov a ieșit câștigător, va veni în toamnă pentru 
a-l monta în regim normal. 
 
Laboratorul de Teatru DENS este un proiect unic în mediul teatral din România 
și prin atenția îndreptată asupra spectatorilor, care primesc un rol active, votul lor 
fiind hotărâtor în alegerea montării care va intra în repertoriul Teatrului în 
viitoarea stagiune, singura condiție pentru a deveni spectator-votant fiind aceea 
de a viziona toate cele trei reprezentații. 
* 
Marți, 2 iulie 2019, de la ora 14:30, la CafeNott, va avea loc o conferință de presă, 
la care sunt invitați Oleg Loevski și regizorii, alături de unii dintre actorii din 
distribuții. După conferință, când va începe partea a doua a repetițiilor, vă invităm 
să asistați și la procesul de lucru, pentru o experiență autentică a Laboratorului de 
Teatru DENS. 
 
Cele trei schițe de spectacol sunt programate, la cele două săli ale teatrului, pe 4 
iulie (ora 18.00 și 20.15) și 5 iulie (ora 19.00). 
Foto: Laboratorul de Teatru DENS – facebook 
 

de: Petre Ivan 
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5. Jurnalul.ro 
din data de 01 Iulie 2019, ora 11:05  

https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/experiment-teatral-ruso-
roman-la-bucuresti-814527.html 
 

 
 

Experiment teatral ruso-român, la București 

 
Trei regizori ruși, actori români și texte din dramaturgia rusă contemporană 
– cel mai provocator eveniment teatral al anului, Laboratorul de Teatru 
DENS, oferă din nou cadrul ideal pentru ieșirea din rutină și pentru 
experiment. Laboratorul a fost inițiat în 2016, sub coordonarea lui Oleg 
Loevski – critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al 
Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din Rusia, 
director adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg –, și este 
organizat de Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara. 
  
La fiecare ediție, regizorii invitați sunt personalități din mediul teatral rus și 
internațional, câștigători ai prestigioaselor Premii Masca de Aur sau profesori la 
cele mai renumite facultăți de teatru din Rusia. Regizorii care vor lucra cu actorii 
români anul acesta – Boris Pavlovici, Ruslan Malikov și Dmitri Volkostrelov – 
sunt artiști care vin cu o viziune proaspătă asupra lucrului la un spectacol, îmbină 
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clasicul și experimentul și au experiență în diferite medii artistice, ca dramaturgi, 
scenariști, regizori, actori. Boris Pavlovici (n. 1980) este absolvent al 
Universității de Teatru din Sankt Petersburg, iar în prezent este coordonatorul 
proiectelor social-educaționale la Teatrul Dramatic G.A. Tovstonogov din Sankt 
Petersburg. A montat spectacole pe texte clasice (Molière, Lope de Vega, Jean 
Cocteau, A. Pușkin) și contemporane, în diverse teatre din Sankt Petersburg, 
Tallin, Saratov, Kirov. Are două nominalizări la Premiile Masca de Aur pentru un 
spectacol montat la Teatrul din Kirov. Ruslan Malikov (n. 1972), regizor, 
scenarist și producător de teatru, a transformat Centrul Cultural al Universității 
din Moscova în teatru, unde a și montat mai multe spectacole. A fost membru în 
echipele de organizare a celor mai importante concursuri de dramaturgie din 
Rusia, Liubimovka șiNoua dramă, și a lucrat pentru mai multe seriale de 
televiziune și a montat spectacole de teatru, în special piese contemporane, în 
teatre din Moscova, la Teatrul Națiunilor, la Teatrul Praktica sau la 
Teatr.doc. Dmitri Volkostrelov (n. 1982) este regizor și actor, a fost studentul lui 
Lev Dodin la Universitatea de Artele Spectacolului din Sankt Petersburg, iar în 
2011 a înființat, la Sankt Petersburg, compania independentă „teatr post”, care nu 
are un spațiu propriu, dar joacă în cluburi, muzee, conace boierești spectacole 
experimentale pe texte de Pavel Priajko sau Ivan Vîrîpaev. 
  
Spectatorii votează, Nottara montează  
  
Laboratorul de Teatru DENS s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes 
proiecte ale Teatrului Nottara. La prima ediție, toate cele trei spectacole rezultate 
în urma Laboratorului, Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, în regia 
Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în regia lui Andreas Merz-
Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, au 
intrat în repertoriul teatrului. Ediția următoare, câștigătorul a fost Roman Feodori, 
cel mai tânăr regizor rus cu patru Premii Masca de Aur, întors în 2018 pentru a 
monta MOLIÈRE / ERÉILOM, o poveste inedită despre viața și opera lui 
Moliere. Anul trecut, au fost invitați patru regizori ruși din generația matură 
(Aleksandr Ogariov, Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion Serzin), care au 
lucrat pe texte rusești scrise în trei secole diferite. Spectacolul lui Piotr 
Șereșevski, Căsătoria, a avut deja o participare internațională, la 
Festivalul Pușkin din Pskov, iar Elena Nevejina, al cărei spectacol Fiul cel 
Mare de A. Vampilov a ieșit câștigător, va veni în toamnă pentru a-l monta în 
regim normal. 
 
Laboratorul de Teatru DENS este un proiect unic în mediul teatral din România 
și prin atenția îndreptată asupra spectatorilor, care primesc un rol activ, votul lor 
fiind hotărâtor în alegerea montării care va intra în repertoriul teatrului în viitoarea 
stagiune, singura condiție pentru a deveni spectator-votant fiind aceea de a viziona 
toate cele trei reprezentații. 
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Marți, 2 iulie 2019, de la ora 14:30, la CafeNott, va avea loc o conferință de presă, 
la care sunt invitați Oleg Loevski și regizorii, alături de unii dintre actorii din 
distribuții. După conferință, când va începe partea a doua a repetițiilor, vă invităm 
să asistați și la procesul de lucru, pentru o experiență autentică a Laboratorului 
de Teatru DENS. 
 
Cele trei schițe de spectacol sunt programate, la cele două săli ale teatrului, pe 4 
iulie (ora 18.00 și 20.15) și 5 iulie (ora 19.00). 
 
 
 

de: Magdalena Popa.Buluc 
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6. Observatorul cultural 
din data de 01 Iulie 2019  
https://www.observatorcultural.ro/stire/al-patrulea-an-de-experiment-
teatral-laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-iv-a-28-iunie-5-iulie/ 
 

 
 

Al patrulea an de experiment teatral Laboratorul de Teatru 
DENS – ediția a IV-a (28 iunie – 5 iulie) 

 
Cinci zile de lucru intens, trei regizori ruși, actori de la Teatrul Nottara și 
colaboratori, texte din dramaturgia rusă contemporană – cel mai provocator 
eveniment teatral al anului, Laboratorul de Teatru DENS, ajuns la cea de-a patra 
ediție, organizat de Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, oferă 
din nou cadrul ideal pentru ieșirea din rutină și pentru experiment. Laboratorul, 
inițiat în 2016, sub coordonarea lui Oleg Loevski – critic, profesor, producător de 
teatru, director artistic, membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru 
Copii și Tineret din Rusia, director adjunct al Teatrului pentru Tineret din 
Ekaterinburg –, propune anul acesta, în perioada 28 iunie – 5 iulie, un nou 
experiment teatral, pornind de la trei texte din dramaturgia rusă contemporană, 
semnate de Iaroslava Pulinovici, Mihail Durnekov și Iulia Pospelova. 
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La fiecare ediție, regizorii invitați sunt personalități din mediul teatral rus și 
internațional, câștigători ai prestigioaselor Premii Masca de Aur sau profesori la 
cele mai renumite facultăți de teatru din Rusia. Regizorii care vor lucra cu actorii 
români anul acesta – Boris Pavlovici, Ruslan Malikov și Dmitri Volkostrelov – 
sunt artiști care vin cu o viziune proaspătă asupra lucrului la un spectacol, îmbină 
clasicul și experimentul și au experiență în diferite medii artistice, ca dramaturgi, 
scenariști, regizori, actori. Boris Pavlovici (n. 1980) este absolvent al 
Universității de Teatru din Sankt-Petersburg, iar în prezent este coordonatorul 
proiectelor social-educaționale la Teatrul Dramatic G.A. Tovstonogov din Sankt 
Petersburg. A montat spectacole pe texte clasice (Molière, Lope de Vega, Jean 
Cocteau, A. Pușkin) și contemporane, în diverse teatre din Sankt Petersburg, 
Tallin, Saratov, Kirov etc. Are două nominalizări la Premiile Masca de Aur pentru 
un spectacol montat la Teatrul din Kirov. Ruslan Malikov (n. 1972), regizor, 
scenarist și producător de teatru, a transformat Centrul Cultural al Universității 
din Moscova în teatru, unde a și montat mai multe spectacole. A fost membru în 
echipele de organizare a celor mai importante concursuri de dramaturgie din 
Rusia, Liubimovka și Noua dramă, și a lucrat pentru mai multe seriale de 
televiziune și a montat spectacole de teatru, în special piese contemporane, în 
teatre din  Moscova, la Teatrul Națiunilor, la Teatrul Praktica sau la 
Teatr.doc. Dmitri Volkostrelov (n. 1982) este regizor și actor, a fost studentul lui 
Lev Dodin la Universitatea de Artele Spectacolului din Sankt Petersburg, iar în 
2011 a înființat, la Sankt Petersburg, compania independentă „teatr post”, care nu 
are un spațiu propriu, dar joacă în cluburi, muzee, conace boierești etc. spectacole 
experimentale pe texte de Pavel Priajko sau Ivan Vîrîpaev. 

Laboratorul de Teatru DENS s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes 
proiecte ale Teatrului Nottara: la prima ediție, toate cele trei spectacole rezultate 
în urma Laboratorului, Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, în regia 
Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în regia lui Andreas Merz-
Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, au 
intrat în repertoriul teatrului, ediția următoare, câștigătorul a fost Roman Feodori, 
cel mai tânăr regizor rus cu patru Premii Masca de Aur, și s-a întors în 2018, 
pentru a monta MOLIÈRE/ERÉILOM, o poveste inedită despre viața și opera lui 
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Moliere, care fost recent invitat de onoare la  Festivalul Nauruz din Kazan. Anul 
trecut, au fost invitați patru regizori ruși din generația matură (Aleksandr Ogariov, 
Piotr Șereșevski, Elena Nevejina și Semion Serzin), care au lucrat pe texte rusești 
scrise în trei secole diferite. Spectacolul lui Piotr Șereșevski, Căsătoria, a avut 
deja o participare internațională, la Festivalul Pușkin din Pskov, iar Elena 
Nevejina, al cărei spectacol Fiul cel Mare de A. Vampilov a ieșit câștigător, va 
veni în toamnă pentru a-l monta în regim normal. 

Laboratorul de Teatru DENS este un proiect unic în mediul teatral din România 
și prin atenția îndreptată asupra spectatorilor, care primesc un rol active, votul lor 
fiind hotărâtor în alegerea montării care va intra în repertoriul Teatrului în 
viitoarea stagiune, singura condiție pentru a deveni spectator-votant fiind aceea 
de a viziona toate cele trei reprezentații. 

* 

Marți, 2 iulie 2019, de la ora 14:30, la CafeNott, va avea loc o conferință de presă, 
la care sunt invitați Oleg Loevski și regizorii, alături de unii dintre actorii din 
distribuții. După conferință, când va începe partea a doua a repetițiilor, vă invităm 
să asistați și la procesul de lucru, pentru o experiență autentică a Laboratorului de 
Teatru DENS. 

Cele trei schițe de spectacol sunt programate, la cele două săli ale teatrului, pe 4 
iulie (ora 18.00 și 20.15) și 5 iulie (ora 19.00). 
		

 
Sursa: observatorulcultural.ro 
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7. Credidam 
din data de 03 Iulie 2019  
https://credidam.ro/wp/al-patrulea-an-de-experiment-teatral-
laboratorul-de-teatru-dens-editia-a-iv-a-28-iunie-5-iulie/ 
 

 
 

Al patrulea an de experiment teatral Laboratorul de Teatru 
DENS – ediţia a IV-a (28 iunie – 5 iulie) 

Cinci zile de lucru intens, trei regizori ruşi, actori de la TeatrulNottara şi 
colaboratori, texte din dramaturgia rusă contemporană – cel mai provocator 
eveniment teatral al anului, Laboratorul de Teatru DENS, ajuns la cea de-a 
patra ediţie, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul 
Nottara, oferă din nou cadrul ideal pentru ieşirea din rutină şi pentru 
experiment. Laboratorul, iniţiat în 2016, sub coordonarea lui Oleg Loevski – 
critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru al Asociaţiei 
Internaţionale a Teatrelor pentru Copii şi Tineret din Rusia, director 
adjunct al Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg –,propune anul acesta, 
în perioada 28 iunie – 5 iulie, un nou experiment teatral, pornind de la trei 
texte din dramaturgia rusă contemporană, semnate de Iaroslava Pulinovici, 
Mihail Durnekov şi Iulia Pospelova. 

La fiecare ediţie, regizorii invitaţi sunt personalităţi din mediul teatral rus şi 
internaţional, câştigători ai prestigioaselor Premii Masca de Aur sau profesori la 
cele mai renumite facultăţi de teatru din Rusia. Regizorii care vor lucra cu actorii 
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români anul acesta – Boris Pavlovici, Ruslan Malikov şi Dmitri Volkostrelov – 
sunt artişti care vin cu o viziune proaspătă asupra lucrului la un spectacol, îmbină 
clasicul şi experimentul şi au experienţă în diferite medii artistice, ca dramaturgi, 
scenarişti, regizori, actori. Boris Pavlovici (n. 1980) este absolvent al Universităţii 
de Teatru din Sankt-Petersburg, iar în prezent este coordonatorul proiectelor 
social-educaţionale la Teatrul Dramatic G.A. Tovstonogov din Sankt Petersburg. 
A montat spectacole pe texte clasice (Molière, Lope de Vega, Jean Cocteau, A. 
Puşkin) şi contemporane, în diverse teatre din Sankt Petersburg, Tallin, Saratov, 
Kirov etc. Are două nominalizări la Premiile Masca de Aur pentru un spectacol 
montat la Teatrul din Kirov. Ruslan Malikov (n. 1972), regizor, scenarist şi 
producător de teatru, a transformat Centrul Cultural al Universităţii din Moscova 
în teatru, unde a şi montat mai multe spectacole. A fost membru în echipele de 
organizare a celor mai importante concursuri de dramaturgie din 
Rusia,Liubimovka şi Noua dramă,şi a lucrat pentru mai multe seriale de 
televiziune şi a montat spectacole de teatru, în special piese contemporane, în 
teatre din  Moscova, la Teatrul Naţiunilor, la Teatrul Praktica sau la Teatr.doc. 
Dmitri Volkostrelov (n. 1982) este regizor şi actor, a fost studentul lui Lev Dodin 
la Universitatea de Artele Spectacolului din Sankt Petersburg, iar în 2011 a 
înfiinţat, la Sankt Petersburg, compania independentă „teatr post”, care nu are un 
spaţiu propriu, dar joacă în cluburi, muzee, conace boiereşti etc. spectacole 
experimentale pe texte de Pavel Priajko sau Ivan Vîrîpaev. 

Laboratorul de Teatru DENS s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes 
proiecte ale Teatrului Nottara: la prima ediţie, toate cele trei spectacole rezultate 
în urma Laboratorului, Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, în regia 
Evgheniei Berkovici, 8 femei de Robert Thomas, în regia lui Andreas Merz-
Raykov, Burlaci şi burlăciţe de Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, au 
intrat în repertoriul teatrului, ediţia următoare, câştigătorul a fost Roman Feodori, 
cel mai tânăr regizor rus cu patru Premii Masca de Aur, şi s-a întors în 2018, 
pentru a monta MOLIÈRE/ERÉILOM, o poveste inedită despre viaţa şi opera lui 
Moliere, care fost recent invitat de onoare la  Festivalul Nauruz din Kazan. Anul 
trecut, au fost invitaţi patru regizori ruşi din generaţia matură (Aleksandr Ogariov, 
Piotr Şereşevski, Elena Nevejina şi Semion Serzin), care au lucrat pe texte ruseşti 
scrise în trei secole diferite. Spectacolul lui Piotr Şereşevski, Căsătoria, a avut 
deja o participare internaţională, la Festivalul Puşkin din Pskov, iar Elena 
Nevejina, al cărei spectacol Fiul cel Mare de A. Vampilov a ieşit câştigător, va 
veni în toamnă pentru a-l monta în regim normal. 

Laboratorul de Teatru DENS este un proiect unic în mediul teatral din România 
şi prin atenţia îndreptată asupra spectatorilor, care primesc un rol active, votul lor 
fiind hotărâtor în alegerea montării care va intra în repertoriul Teatrului în 
viitoarea stagiune, singura condiţie pentru a deveni spectator-votant fiind aceea 
de a viziona toate cele trei reprezentaţii. 
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Cele trei schiţe de spectacol sunt programate, la cele două săli ale teatrului, pe 4 
iulie (ora 18.00 şi 20.15) şi 5 iulie (ora 19.00). 

 
 

Sursa: credidam.ro 
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8. Click! 
din data de 05 Iulie 2019, ora 20:03  
https://www.click.ro/vedete/romanesti/ianis-hagi-venit-la-teatru-ca-sa-
si-vada-sora-pe-scena 
 

 
 

Ianis Hagi a venit la teatru ca să-și vadă sora pe scenă 

 
Ianis,	alături	de	actorul	Ion	Haiduc	

 
Fostul mare fotbalist Gică Hagi ( 54 de ani) e tare mândru de cei doi copii ai săi, 
Kira (23 de ani) și Ianis (20 de ani). Dacă Ianis i-a călcat pe urme tatălui său, pe 
teren, Kira a absolvit cu brio Academia de Film din New York, cea mai importantă 
școală în producția de filme din lume.  

Joi seară, fratele ei, Ianis, a venit la Teatrul “Nottara”, ca să-și vadă sora într-un 
spectacol pus în scenă în doar cinci zile. El a fost dat în vileag de actorul Ion 
Haiduc, care s-a și fotografiat cu fiul “regelui fotbalului”. 
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Kira (23 de ani) 

”A venit aseară la «Nottara» să o vadă pe sora lui, Kira Hagi, în spectacol, dar a 
dat de mine! Mi-a zis că dacă dau jos un kil, două, mă ia cu el la Barcelona! Cred 
că mă duc!”, a scris pe Facebook, actorul Ion Haiduc. După mariajul eșuat cu 
prima soție, Leni, Gică Hagi s-a căsătorit, în 1995, cu Marilena, cumnata lui Gică 
Popescu.  

de: Tatiana Solomon 
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9. Sport.ro 
din data de 05 Iulie 2019, ora 20:03  
https://www.sport.ro/virale/hagi-a-tresarit-cand-a-auzit-ca-fata-lui-se-
marita-a-fost-doar-o-replica-la-teatru.html 
 

 
 

Hagi a tresarit cand a auzit ca fata lui se marita! A fost doar o 
replica la teatru 

Hagi a tresarit cand a auzit ca fata lui se marita! A fost doar o replica la 
teatru. 
 
Kira Hagi a jucat la Nottara, intr-o piesa pusa in scena in doar 5 zile. Piesa e 
regizata de un rus. 
 
Kira a avut galerie mare - mama, bunica, matusa si fratele Ianis au fost in sala. Si 
Ianis a primit aplauze pentru reprezentatia de la EURO. 
 
 

Sursa: sport.ro 
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10. Observatorul cultural 
din data de 12 Iulie 2019  
https://www.observatorcultural.ro/articol/dens-de-la-intens/ 
 

 
 

DENS – de la intens 
 
DENS presupune experiment, inovație, joacă în cel mai benefic mod. Pentru că 
rutina și blazarea sînt boli care ating chiar și mediul artistic, din cînd în cînd, este 
nevoie de proiecte care retrezească bucuria de a juca, curiozitatea de a descoperi 
lucruri – despre tine și despre ceilalți –, dorința de a comunica și de a învăța prin 
joc. Laboratorul de teatru DENS, organizat de Teatrul Nottara, a ajuns anul acesta 
la a IV-a ediție (28 iunie – 5 iulie) și este genul de proiect în care poți învăța în 
cinci zile cît alții în cinci ani. Coordonat de Oleg Loevski, o personalitate în lumea 
teatrală din Rusia, critic, profesor, producător de teatru, director adjunct al 
Teatrului pentru Tineret din Ekaterinburg, Laboratorul aduce în fiecare ani 
regizori ruși, din toate generațiile, care propun metode de lucru experimentale 
actorilor participanți (de la Teatrul Nottara, dar și din alte teatre din țară și din 
mediul independent). Cîteva dintre spectacolele rezultate din Laborator au avut 
deja participări internaționale: MOLIÈRE/ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, 
cel mai tînăr regizor cu patru premii Masca de Aur, a fost invitat de onoare la 
Festivalul Nauruz din Kazan, iar Căsătoria, în regia lui Piotr Șereșesvki, a fost 
invitat la Festivalul Pușkin din Pskov. 
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Este un tip de muncă intensă – de aici și denumirea de DENS –, ce merge dincolo 
de text și ajunge, de fapt, la o tehnică foarte subtilă de psihologie a relațiilor 
interumane. Indiferent de temele alese în fiecare an, structura Laboratorului se 
bazează pe cîteva coordonate fixe: repetițiile trebuie să se desfășoare pe parcursul 
a cinci zile, iar actorii, la premieră, să știe textul. La finalul Laboratorului, publicul 
votează schița de spectacol preferată, aceasta urmînd să se monteze în regim 
normal în stagiunea viitoare. Textele propuse se fac cunoscute actorilor la prima 
întîlnire cu regizorii. Din acest moment, începe nebunia – și este o încîntare să 
observi cum această joacă ce devine contracronometru scoate la iveală resurse 
nebănuite de creativitate. Iar stresul este în sfîrșit folosit ca un instrument pozitiv. 
„La un prim contact cu acest gen de laborator, spune Oleg Loevski, actorii nu 
înțeleg nimic în prima zi, în a doua zi încep să asculte, iar în a treia zi își dau 
seama că poimîine au premiera. Singura metodă folosită este stresul. Iar stresul 
își face treaba.“ Într-un astfel de laborator, un rol esenţial îl joacă translatorii (anul 
acesta, Raluca Rădulescu, Bogdan Budeş şi Mariana Gavriciuc), care trebuie să 
se mişte în acelaşi ritm cu regizorul, să îi fie voce şi umbră. 

Anul acesta, Laboratorul a avut cea mai experimentală direcție, în sensul că 
regizorii invitați, reprezentanți ai teatrului postdramatic, s-au îndepărtat de 
abordarea clasică în care povestea prima și au lucrat la filigran pe ceea ce 
înseamnă gest, percepție, psihologie. 

Ruslan Malikov – regizor care lucrează în special piese contemporane, în teatre 
din  Moscova, la Teatrul Națiunilor, la Teatrul Praktica sau la Teatr.doc, teatru 
unde a realizat cele mai de impact proiecte ale sale – a lucrat pe o piesă semnată 
de cea  mai cunoscută dramaturgă contemporană în Rusia, Iaroslava 
Pulinovici, Janna (la Teatrul Nottara s-a mai montat o piesă a 
Iaroslavei, Somnambulism, regizată de Alexandru Mâzgăreanu). O poveste despre 
dorința de a avea totul, despre incapacitatea de găsi generozitate în iubire și despre 
cum dezamăgirea naște moștri, Janna regizată de Malikov, schiță care a și fost 
votată cîștigătoare de public (avînd cea mai numeroasă distribuţie, de 13 actori: 
Ioana Calotă-Philippide, Crenguţa Hariton, Laura Anghel, Raluca Jugănaru, 
Daniela Minoiu, Isabela Neamţu, Corina Dragomir, Laura Vasiliu, Kira Hagi, 
Mircea Teodorescu,  Şerban Gomoi, Liviu Cheloiu, Răzvan Bănică), oferă un 
personaj central mai nuanțat și mai complex, prin propunerea inedită de a fi jucată 
de opt actrițe, potențînd astfel tumultul său interior, durerea care o dezvăluie în 
toate vulnerabilitățile sale. Janna sîntem noi toți – regizorul a integrat în spectacol 
şi poveşti personale ale actriţelor, contopindu-le în acest multipersonaj al Jannei, 
extrem de emoţionant şi de profund. 

„Pentru mine, teatrul este ca un instrument prin care eu cunosc lumea și prin care 
pot să împărtășesc aceste viziuni asupra lumii“, spune Malikov. „În viață te lovești 
foarte mult de momente în care nu-ți place ce se întîmplă sau de momente în care 
te bucuri și apoi îți dai seama că nu ai cum să păstrezi pentru totdeauna acele 
momente. Teatrul îmi permite să înțeleg aceste lucruri și să le privesc din mai 
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multe unghiuri. Știu diferențele dintre stilurile de teatru, dar în momentul în care 
vreau să vorbesc despre ceva prin teatru, mă folosesc de toate metodele pe care 
acesta mi le oferă. Mi se pare că teatrul vine cu niște resurse extraordinare pe care 
nu le folosim sută la sută, poate doar 60 la sută. Teatrul a făcut un drum lung pînă 
aici, mi se pare important să folosim toate tehnicile și să descoperim altele 
inovative. Iar dacă pornim de la ideea că deja nu se mai poate inventa nimic nou, 
scopul este să combinăm diverse limbaje pentru a încerca să înțelegem 
evenimentele care ne înconjoară. Eu fac și teatru social, proiecte sociale, fac teatru 
documentar, în care personajele sînt oameni reali, fac teatru cu surdo-muți, cu 
oameni care au avut probleme cu drogurile etc. Am început lucrul la o piesă care 
se numește Oameni vii, în care acțiunea e în realitatea noastră și în cea virtuală, 
care acum este alături de noi și mulți călătoresc prin ea.“ 

Celelalte două propuneri de spectacol merg şi mai mult pe direcţia teatrului 
postdramatic, în care nu acţiunea contează, oferind o construcţie devised, în care 
experienţele personale ale actorilor sînt transfigurate într-un act artistic. Se merge 
pe analiza minimalistă a unui obiect, a unui  gest, a unei mişcări, creînd un flux 
de energie şi tensiune cu spectatorul, acesta nemaiputînd rămîne într-o postură 
pasivă. La acest gen de teatru, nu poţi pur şi simplu urmări povestea relaxat, nu 
este un teatru de entertainment, ci de implicare. Provocarea adusă de Boris 
Pavlovici, cu Aici, Moscova de Iulia Pospelova,  este de a încerca să creeze punţi 
de comunicare pornind de la un text în care nu există dialog. Este un monolog al 
Svetlanei, fiica lui Stalin, a cărei voce este redată de patru actriţe (Mihaela 
Subţirica, Andreea Tănase, Carmen Lopăzan, Alexandra Aga, singura prezenţă 
masculină fiind a lui Filip Ristovski), patru voci diferite reflectînd stări diferite 
ale acestui personaj prins într-o lume de coşmar, înconjurat numai de moarte şi 
distrugere. Boris Pavlovici a studiat la Sankt Petersburg şi anul acesta a primit cel 
mai important premiu de teatru din Rusia, Masca de Aur (pentru cel mai bun 
spectacol de sală studio), aproape toate spectacolele lui fiind nominalizate la 
Masca de Aur. În spectacolele sale lucrează cu actori profesionişti, dar şi cu 
oameni ce nu au legătură cu mediul artistic, precum şi cu copii autişti. Unul dintre 
cele mai apreciate proiecte ale sale a fost Apartamentul – este vorba despre un 
apartament real, în centrul oraşului Sankt Petersburg, în care oamenii veneau și 
regizorul  le propunea să stea de vorbă între ei, gazdele acestui apartament fiind 
oameni cu autism. „Ce mă interesează pe mine în teatru este comunicarea, în ce 
măsură, atunci cînd ne întîlnim, chiar să comunicăm, cum putem comunica prin 
teatru. Grație piesei Iuliei Pospelova, în care nu este dialog, doar un monolog de 
la început pînă la capăt, am putut cerceta modalități diferite de a intra în contact, 
de a comunica.“ 

 



 29 

Dmitri Volkostrelov, al treilea regizor din Laborator, vine tot din șocala de la 
Petersburg şi a fost studentul lui Lev Dodin, deşi spune că teatrul făcut de el nu 
are nici o legătură cu stilul lui Dodin: „Teatru ca Dodin poate face doar Dodin“, 
spune el. Dima conduce teatrul post, înființat de el, multe dintre spectacolele 
montate devenind evenimente în viața culturală din Rusia. A primit deja Premiul 
Masca de Aur, pentru un spectacol realizat împreuna cu scenografa Ksenia 
Peretruhina. A realizat un spectacol care a durat 7 minute, Soldatul, discuţiile de 
după durînd întotdeauna peste o oră – de altfel, la fel s-a întîmplat şi cu spectacolul 
montat la Nottara, Lucruri de Mihail Durnenkov, care a suscitat discuţii de peste 
o oră. „Teatrul e locul în care creăm un sens realității în care ne aflăm. Împreună 
cu Ksenia am avut o expoziție care se numea Repetiția libertății. Am senzația că 
aceste două cuvinte împreună reprezintă sensul teatrului, care este locul în care 
putem să repetăm libertatea. Pentru mine laboratorul e locul în care poți să faci 
cercetare, să verifici anumite lucruri, pe care din diverse motive nu poți să le faci 
cînd montezi un spectacol. Poți cu adevărat să exprimentezi, să cauți ceva nou, 
nou pentru actori, pentru tine însuți și pentru spectatori.“ În Lucruri, Volkostrelov 
s-a jucat cu vorbele, dar şi cu lucruri – fiecare din cei patru actori (Vlad Bălan, 
Marina Palii, Raluca Gheorghiu, Bogdan Costea) a venit cu o poveste personală 
despre un lucru (o cană, o statuetă etc.), descris în cele mai mici amănunte. 
Repetiţia obsesivă a numelor de lucruri de care sîntem înconjuraţi a dus la un nivel 
de desemantizare – de la un punct încolo, descrierea s-a desprins de obiectul 
semnificat, frizînd absurdul. Absurdul nostru cel de toate zilele, în care ne lăsăm 
definiţi de obiecte. 

În urma unui astfel de Laborator, rămîi nu doar cu trei schiţe de spectacol, ci şi cu 
nişte întîlniri – cu oameni care îţi pot deschide perspective la care nici nu te 
gîndeai, dar şi cu tine însuţi. 

 
 

de: Silvia Dumitrache 
 
 
 


