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Disputa, la Festivalul Internaţional al Ţărilor Balcanice Balkan 
Breeze, Turcia 
 

1. Arad Events 
din data de 04 Martie 2019 

https://aradevents.ro/2019/03/04/disputa-la-festivalului-teatrelor-
din-tarile-balcanice/ 
 

 
 

 
“Disputa”, la Festivalului Teatrelor din Țările Balcanice 

 
Spectacolul se va juca în zilele de 23 şi 24 martie, pe scena Ahmet Vefik Pasa 
Theater din Bursa. 

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad este invitat, şi în acest an, la Festivalul 
Internaţional al Ţărilor Balcanice „Balkan Breeze”, care se desfăşoară la Bursa 
(Turcia), în perioada 8 – 26 martie. 

Festivalul Internațional al Ţărilor Balcanice are loc în fiecare primăvară în Bursa, 
cel de-al patrulea oraş ca importanţă din Turcia, situat in nord-vestul Anatoliei, în 
regiunea Marmara. 
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Actorii Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat și Alex Mărgineanu, alături de 
colegii lor bucureșteni: Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Cristina Juncu și Răzvan 
Bănică, formează distribuția comediei „Disputa” de Pierre de Marivaux, în regia 
lui Vlad Massaci, producție care se va juca în zilele de 23 şi 24 martie, pe scena 
Ahmet Vefik Pasa Theater din Bursa. 

Din echipa acestei producții fac parte: Iuliana Vîlsan (scenografie), Vlaicu Golcea 
(muzică), Florin Fieroiu (coregrafie), Doru Mareș (traducere) și Lucian Moga 
(light design). 

La editia din anul 2018 a festivalului de la Bursa, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” a 
participat cu spectacolul „Oraşul nostru”, în regia lui Cristian Ban. 

De-a lungul timpului, teatrul arădean a fost prezent la festivalul de la Bursa cu 
spectacolele „Orchestra Titanic” de Hristo Boytchev, în regia lui Alexander 
Hausvater, „Casa Bernardei Alba” de Federico Garcia Lorca, în regia lui Mihai 
Măniuţiu şi “Săptămâna luminată”, în regia lui Nicolae Brânzeu. 

La ediţia din acest an a Festivalului Internațional al Ţărilor Balcanice „Balkan 
Breeze” de la Bursa vor participa trupe ale unor teatre de stat şi trupe ale unor 
companii independente din: Macedonia, Slovacia, Bosnia–Herzegovina, 
Romania, Bulgaria şi Turcia. 

 

de: Corina Hutan 
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2. Radio România Cultural 
din data de 10 Martie 2019 

https://radioromaniacultural.ro/romanii-in-lume-constantin-
silvestri/ 

 

Românii in lume  

 
 
ICR „Dimitrie Cantemir“ de la Istanbul susține participarea Teatrului „Nottara“ 
din Bucureşti şi a Teatrului Clasic „Ioan Slavici“ din Arad cu 
spectacolul Disputa la Festivalul „International Balkan Countries Theatre 
Festival“, care va avea loc în perioada 8-25 Martie 2019, laTeatrul Regional 
Ahmet Vefik Pașa. 

 

Sursa: Radio România Cultural 
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3. Amos News 
din data de 18 Martie 2019, ora 08:53 
https://www.amosnews.ro/teatre-invitate-la-international-balkan-
countries-theatre-festival-din-bursa-2019-03-18 
 

 
 

Teatre invitate la "International Balkan Countries Theatre 
Festival" din Bursa 

 

 
Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de la Istanbul susţine prezenţa a 
două teatre din România la "International Balkan Countries Theatre Festival" din 
Bursa, care se desfăşoară în perioada 8 - 25 Martie 2019. 

Astfel, spectacolul cu piesa "Disputa", de Pierre de Marivaux, o coproducţie a 
Teatrului "Nottara "din Bucureşti şi a Teatrului Clasic "Ioan Slavici"din Arad se 
va juca, în două reprezentaţii, în zilele de 23 şi 24 martie 2019, pe scena Teatrului 
Regional Ahmet Vefik Paşa. 

Bazat pe textul "La Dispute", scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci şi îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamţu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
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Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar 
muzica originală îi aparţine lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecţia 
oficială a Festivalului Naţional de Teatru - FNT 2018. 

Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul este la cea de-a 4-a 
colaborare cu Festivalul Internaţional de Teatru al Ţărilor Balcanice, eveniment 
organizat de Teatrul de Stat Bursa, din Republica Turcia. Localitatea este 
cunoscută ca cea de-a patra ca importanţă din Turcia. Bursa este situat în nord-
vestul Anatoliei, în regiunea Marmara şi este oraşul unde a luat naştere teatrul de 
umbre tradiţional turc Karagoz şi Hacivat. 

Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul caută să diversifice 
oferta culturală românească prin recomandarea, în fiecare an, a unor companii de 
teatru din România, cu spectacole inedite şi bine structurate care atrag ca un 
magnet şi prezintă un larg interes. 

Coproducţia românească, selectată anul acesta de către comisia de evaluare a 
festivalului, se bucură de recenzii excelente în presa de specialitate din România, 
criticii de teatru lăudând ingeniozitatea îmbinării scenariului cu actul regizoral, 
"aproape coreografic", precum şi complexitatea decorului. 

"Dacă Marivaux ar fi trăit în secolul XXI şi nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi 
făcut un film cu un experiment care ia naştere în laboratorul unei mari universităţi. 
Şi "cercetătorii britanici" ne-ar mai fi luminat o dată cum devin raporturile între 
femei şi bărbaţi. Pe pariu că totul s-ar fi terminat cu o conferinţă despre gender 
studies? Aşa, în universul lui Marivaux, în locul cercetătorilor, găsim un prinţ care 
izolează, încă de la naştere, patru copii. Până la vârsta tinereţii şi, implicit, a 
tumultului erotic, nu-i lasă să interacţioneze cu nimeni, în afară de dădaca lor. 
Cărui gen, feminin sau masculin, îi sunt caracteristice nestatornicia şi 
infidelitatea? Aceasta este premisa de la care pleacă cel mai mare autor francez 
de comedii al secolului său." - notează Cristina Rusiecki, consultant artistic 
Teatrul "Nottara". 

International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfăşoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Turcia şi a Direcţiei Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 

În 2019, festivalul internaţional reuneşte companii de teatru din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia. 

 
 

Sursa: amosnews.ro 
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4. News Team  
din data de 19 Martie 2019 

https://newsteam.ro/ultima-ora/teatre-invitate-la-international-
balkan-countries-theatre-festival-din-bursa-nottara-din-bucuresti-
si-ioan-slavici-din-arad/19/03/2019/ 
 

 
 

Teatre invitate la ”International Balkan Countries Theatre 
Festival” din Bursa: „Nottara” din Bucureşti şi „Ioan Slavici” din 

Arad 
 
Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de la Istanbul susţine prezenţa a 
două teatre din România la "International Balkan Countries Theatre Festival" din 
Bursa, care se desfăşoară în perioada 8 - 25 Martie 2019. 

Astfel, spectacolul cu piesa "Disputa", de Pierre de Marivaux, o coproducţie a 
Teatrului "Nottara "din Bucureşti şi a Teatrului Clasic "Ioan Slavici"din Arad se 
va juca, în două reprezentaţii, în zilele de 23 şi 24 martie 2019, pe scena Teatrului 
Regional Ahmet Vefik Paşa. 

Bazat pe textul "La Dispute", scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci şi îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamţu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
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Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar 
muzica originală îi aparţine lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecţia 
oficială a Festivalului Naţional de Teatru - FNT 2018. 

Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul este la cea de-a 4-a 
colaborare cu Festivalul Internaţional de Teatru al Ţărilor Balcanice, eveniment 
organizat de Teatrul de Stat Bursa, din Republica Turcia. Localitatea este 
cunoscută ca cea de-a patra ca importanţă din Turcia. Bursa este situat în nord-
vestul Anatoliei, în regiunea Marmara şi este oraşul unde a luat naştere teatrul de 
umbre tradiţional turc Karagoz şi Hacivat. 

Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul caută să diversifice 
oferta culturală românească prin recomandarea, în fiecare an, a unor companii de 
teatru din România, cu spectacole inedite şi bine structurate care atrag ca un 
magnet şi prezintă un larg interes. 

Coproducţia românească, selectată anul acesta de către comisia de evaluare a 
festivalului, se bucură de recenzii excelente în presa de specialitate din România, 
criticii de teatru lăudând ingeniozitatea îmbinării scenariului cu actul regizoral, 
"aproape coreografic", precum şi complexitatea decorului. 

"Dacă Marivaux ar fi trăit în secolul XXI şi nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi 
făcut un film cu un experiment care ia naştere în laboratorul unei mari universităţi. 
Şi "cercetătorii britanici" ne-ar mai fi luminat o dată cum devin raporturile între 
femei şi bărbaţi. Pe pariu că totul s-ar fi terminat cu o conferinţă despre gender 
studies? Aşa, în universul lui Marivaux, în locul cercetătorilor, găsim un prinţ care 
izolează, încă de la naştere, patru copii. Până la vârsta tinereţii şi, implicit, a 
tumultului erotic, nu-i lasă să interacţioneze cu nimeni, în afară de dădaca lor. 
Cărui gen, feminin sau masculin, îi sunt caracteristice nestatornicia şi 
infidelitatea? Aceasta este premisa de la care pleacă cel mai mare autor francez 
de comedii al secolului său." - notează Cristina Rusiecki, consultant artistic 
Teatrul "Nottara". 

International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfăşoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Turcia şi a Direcţiei Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 

În 2019, festivalul internaţional reuneşte companii de teatru din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia. 

 
de: Alina Petroiu 
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5. Arad Online 
din data de 19 Martie 2019, ora 08:45 

http://www.aradon.ro/teatrul-aradean-din-nou-in-turcia/2217121 
 

 
 
 

Teatrul arădean, din nou în Turcia 
 

 
 

Teatrul Clasic „Ioan Slavici” va participa, din nou, la Festivalul 
Internaţional de Teatru al Ţărilor Balcanice. 
 

Aceștia vor participa la festival cu spectacolul „Disputa”, de Pierre Marivaux, o 
coproducție a teatrului arădean cu Teatrul Nottara din București. Vor avea loc 
două reprezentații, pe 23 și 24 martie, pe scena Teatrului Regional „Ahmet Vefik 
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Pașa” din orașul turc Bursa. Bazat pe textul “La Dispute”, scris de Pierre de 
Marivaux în 1744, spectacolul este regizat de Vlad Massaci şi îi aduce laolaltă pe 
Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamţu, 
Anca Bejenaru, Diana Roman, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Scenografia este 
semnată de Iuliana Vîlsan, iar muzica originală îi aparţine lui Vlaicu Golcea. Piesa 
a fost inclusă în selecţia oficială a Festivalului Naţional de Teatru – FNT 2018. 

Din opt țări 

International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfăşoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Turcia şi a Direcţiei Teatrelor 
de Stat de la Ankara. În 2019, festivalul internaţional reuneşte companii de teatru 
din Albania, Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia. 

Ajutați de ICR 

Participarea teatrelor românești se bucură de susținerea Institutului Cultural 
Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul, instituția aflându-se în al patrulea an de 
colaborare cu evenimentul organizat de Teatrul de Stat din Bursa. 

 
de: Eugen Rogojan 
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6. AGERPRES 
din data de 20 Martie 2019, ora 16:43 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/03/20/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--278065 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 
Spectacolul Disputa, invitat la Festivalul Internaţional de Teatru al Ţărilor 
Balcanice, de la Bursa, Turcia 
 
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă participarea 
spectacolului Disputa de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, la 
prestigiosul Festival Internaţional al Ţărilor Balcanice, de la Bursa, Turcia, care 
se desfăşoară în perioada 8 - 25 martie 2019. Spectacolul cu piesa Disputa, o 
coproducţie a Teatrului Nottara din Bucureşti şi a Teatrului Clasic Ioan Slavici 
din Arad va avea două reprezentaţii, în zilele de 23 şi 24 martie, pe scena Teatrului 
Regional Ahmet Vefik Paşa. Participarea la evenimentul din Turcia se realizează 
cu sprijinul Institutului Cultural Român. 
 
Bazat pe textul La Dispute, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul îi are 
în distribuţie pe: Isabela Neamţu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca Bejenaru, 
Cecilia Lucanu-Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. 
Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar muzica originală îi aparţine lui 
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Vlaicu Golcea. Spectacolul a fost inclus în selecţia oficială a Festivalului Naţional 
de Teatru 2018. 
 
Într-o lume în care experimentele sunt la ordinea zilei, în care se clonează fiinţe 
şi viaţa se creează în eprubetă în laborator, o poveste precum cea din Disputa lui 
Marivaux se potriveşte de minune şi nu poţi să nu-ţi spui că dacă Marivaux ar fi 
trăit în secolul XXI, şi nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi făcut un film cu un 
experiment care ia naştere în laboratorul unei mari universităţi. Şi poate c-ar fi 
susţinut şi o conferinţă despre gender studies? Povestea lui, însă, scrisă în urmă 
cu aproape două secole este extrem de modernă şi are un iz de film SF. Un prinţ 
face un experiment şi se joacă puţin cu viaţa unor oameni. Izolează, încă de la 
naştere, patru copii, doi băieţi şi două fete. Şi are grijă să nu interacţioneze cu 
nimeni până la vârsta adolescenţei. Acesta e momentul când îi lasă pentru prima 
dată să se vadă unul cu altul, pentru a le testa emoţiile, instinctul sexual şi 
fidelitatea. Bărbatul sau femeia, cine este mai înclinat spre nestatornicie? Cum se 
naşte atracţia între un bărbat şi o femeie? Şi când începe plictiseala într-o relaţie? 
O poveste clasică, scrisă de unul dintre cei mai mari dramaturgi francezi, care 
astăzi este mai actuală ca oricând, în interpretarea oferită de spectacolul lui Vlad 
Massaci. 
 
International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfăşoară anual sub egida 
Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Turcia şi a Direcţiei Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 
 
În 2019, festivalul internaţional reuneşte companii de teatru din: Albania, 
Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia. 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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7. RadioTopic 
din data de 18 Martie 2019 
https://radiotopic.com/2019/03/18/teatre-romanesti-invitate-la-
international-balkan-countries-theatre-festival-din-turcia/ 
 

 
 
 
 

Teatre românești invitate la ”International Balkan Countries 
Theatre Festival” 

 
 

 

Institutul Cultural Român ”Dimitrie Cantemir” de la Istanbul susține 
prezența a două teatre din România la ”International Balkan Countries Theatre 
Festival” din Bursa, care se desfășoară în perioada 8 – 25 Martie 2019. 
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Astfel, spectacolul cu piesa „Disputa”, de Pierre de Marivaux, o coproducție 
a Teatrului „Nottara ”din Bucureşti şi a Teatrului Clasic „Ioan Slavici”din 
Arad se va juca, în două reprezentații, în zilele de 23 și 24 martie 2019, pe 
scena Teatrului Regional Ahmet Vefik Pașa. 
 
Bazat pe textul „La Dispute”, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci și îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, 
iar muzica originală îi aparține lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecția 
oficială a Festivalului Național de Teatru – FNT 2018. 
 
Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul este la cea de-a 4-a 
colaborare cu Festivalul Internațional de Teatru al Țărilor Balcanice, 
eveniment  organizat de Teatrul de Stat Bursa, din Republica Turcia. Localitatea 
este cunoscută ca cea de-a patra ca importanță din Turcia. Bursa este situat în 
nord-vestul Anatoliei, în regiunea Marmara și este orașul unde a luat naștere 
teatrul de umbre tradițional turc Karagoz și Hacivat. 
 
Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul caută să diversifice 
oferta culturală românească prin recomandarea, în fiecare an, a unor companii de 
teatru din România, cu spectacole inedite și bine structurate care atrag ca un 
magnet și prezintă un larg interes. 
 
Coproducția românească, selectată anul acesta de către comisia de evaluare a 
festivalului, se bucură de recenzii excelente în presa de specialitate din România, 
criticii de teatru lăudând ingeniozitatea îmbinării scenariului cu actul regizoral, 
”aproape coreografic”, precum și complexitatea decorului. 

„Dacă Marivaux ar fi trăit în secolul XXI și nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi 
făcut un film cu un experiment care ia naștere în laboratorul unei mari universități. 
Și „cercetătorii britanici” ne-ar mai fi luminat o dată cum devin raporturile între 
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femei și bărbați. Pe pariu că totul s-ar fi terminat cu o conferință despre gender 
studies? Așa, în universul lui Marivaux, în locul cercetătorilor, găsim un prinț care 
izolează, încă de la naștere, patru copii. Până la vârsta tinereții și, implicit, a 
tumultului erotic, nu-i lasă să interacționeze cu nimeni, în afară de dădaca lor. 
Cărui gen, feminin sau masculin, îi sunt caracteristice nestatornicia și 
infidelitatea? Aceasta este premisa de la care pleacă cel mai mare autor francez 
de comedii al secolului său.” – notează Cristina Rusiecki, consultant artistic 
Teatrul „Nottara”. 
 
International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfășoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și a Direcției Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 
 
În 2019, festivalul internațional reunește companii de teatru din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia.  / transmite 
ICR Istanbul 
 

de: Michaela Platon 
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8. Bookhub.ro 
din data de 21 Martie 2019 
https://bookhub.ro/spectacolul-disputa-invitat-la-festivalul-
international-de-teatru-al-tarilor-balcanice-de-la-bursa-turcia/ 
 

 
 

Spectacolul „Disputa” invitat la Festivalul International de 
Teatru al Țărilor Balcanice, de la Bursa, Turcia 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță participarea 
spectacolului Disputa de Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, la 
prestigiosul Festival Internațional al Țărilor Balcanice, de la Bursa, Turcia, care 
se desfăşoară în perioada    8 – 25 martie 2019. Spectacolul cu piesa Disputa, o 
coproducţie a Teatrului Nottara din Bucureşti şi a Teatrului Clasic Ioan 
Slavici din Arad va avea două reprezentaţii, în zilele de 23 şi 24 martie, pe scena 
Teatrului Regional Ahmet Vefik Paşa. Participarea la evenimentul din Turcia se 
realizează cu sprijinul Institutului Cultural Român. 
 
Bazat pe textul La Dispute, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul îi are 
în distribuție pe: Isabela Neamţu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca 
Bejenaru,           Cecilia Lucanu-Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu şi 
Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar muzica originală 
îi aparţine lui Vlaicu Golcea. Spectacolul a fost inclus în selecţia oficială a 
Festivalului Naţional de Teatru 2018. 
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Credit foto: Maria Ștefănescu 

 
Într-o lume în care experimentele sunt la ordinea zilei, în care se clonează ființe 
și viața se creează în eprubetă în laborator, o poveste precum cea din Disputa lui 
Marivaux se potrivește de minune și nu poți să nu-ți spui că dacă Marivaux ar fi 
trăit în secolul XXI, și nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi făcut un film cu un 
experiment care ia naștere în laboratorul unei mari universități. Și poate c-ar fi 
susținut și o conferință despre gender studies? Povestea lui, însă, scrisă în urmă 
cu aproape două secole este extrem de modernă și are un iz de film SF. Un prinț 
face un experiment și se joacă puțin cu viața unor oameni. Izolează, încă de la 
naștere, patru copii, doi băieți și două fete. Și are grijă să nu interacționeze cu 
nimeni până la vârsta adolescenței. Acesta e momentul când îi lasă pentru prima 
dată să se vadă unul cu altul, pentru a le testa emoțiile, instinctul sexual și… 
fidelitatea. Bărbatul sau femeia, cine este mai înclinat spre nestatornicie? Cum se 
naște atracția între un bărbat și o femeie? Și când începe plictiseala într-o relație? 
O poveste clasică, scrisă de unul dintre cei mai mari dramaturgi francezi, care 
astăzi este mai actuală ca oricând, în interpretarea oferită de spectacolul lui Vlad 
Massaci. 
 

 
Credit foto: Maria Ștefănescu 

 
International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfăşoară anual sub egida 
Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Turcia şi a Direcţiei Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 

În 2019, festivalul internaţional reuneşte companii de teatru din: Albania, 
Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia. 

 
 
 

Sursa: bookhub.ro 
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9. Agenția de carte  
din data de 18 Martie 2019 
http://www.agentiadecarte.ro/2019/03/teatre-invitate-la-international-
balkan-countries-theatre-festival-din-bursa/ 
 

 
 

Teatre invitate la "International Balkan Countries Theatre 
Festival" din Bursa 

 
 
Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de la Istanbul susţine prezenţa a 
două teatre din România la "International Balkan Countries Theatre Festival" din 
Bursa, care se desfăşoară în perioada 8 - 25 Martie 2019. Astfel, spectacolul cu 
piesa "Disputa", de Pierre de Marivaux, o coproducţie a Teatrului "Nottara "din 
Bucureşti şi a Teatrului Clasic "Ioan Slavici"din Arad se va juca, în două 
reprezentaţii, în zilele de 23 şi 24 martie 2019, pe scena Teatrului Regional Ahmet 
Vefik Paşa. 

Bazat pe textul "La Dispute", scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci şi îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamţu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar 
muzica originală îi aparţine lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecţia 
oficială a Festivalului Naţional de Teatru - FNT 2018. 
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Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul este la cea de-a 4-a 
colaborare cu Festivalul Internaţional de Teatru al Ţărilor Balcanice, eveniment 
organizat de Teatrul de Stat Bursa, din Republica Turcia. Localitatea este 
cunoscută ca cea de-a patra ca importanţă din Turcia. Bursa este situat în nord-
vestul Anatoliei, în regiunea Marmara şi este oraşul unde a luat naştere teatrul de 
umbre tradiţional turc Karagoz şi Hacivat. 

Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul caută să diversifice 
oferta culturală românească prin recomandarea, în fiecare an, a unor companii de 
teatru din România, cu spectacole inedite şi bine structurate care atrag ca un 
magnet şi prezintă un larg interes. 

Coproducţia românească, selectată anul acesta de către comisia de evaluare a 
festivalului, se bucură de recenzii excelente în presa de specialitate din România, 
criticii de teatru lăudând ingeniozitatea îmbinării scenariului cu actul regizoral, 
"aproape coreografic", precum şi complexitatea decorului. 

"Dacă Marivaux ar fi trăit în secolul XXI şi nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi 
făcut un film cu un experiment care ia naştere în laboratorul unei mari universităţi. 
Şi "cercetătorii britanici" ne-ar mai fi luminat o dată cum devin raporturile între 
femei şi bărbaţi. Pe pariu că totul s-ar fi terminat cu o conferinţă despre gender 
studies? Aşa, în universul lui Marivaux, în locul cercetătorilor, găsim un prinţ care 
izolează, încă de la naştere, patru copii. Până la vârsta tinereţii şi, implicit, a 
tumultului erotic, nu-i lasă să interacţioneze cu nimeni, în afară de dădaca lor. 
Cărui gen, feminin sau masculin, îi sunt caracteristice nestatornicia şi 
infidelitatea? Aceasta este premisa de la care pleacă cel mai mare autor francez 
de comedii al secolului său." - notează Cristina Rusiecki, consultant artistic 
Teatrul "Nottara". 

International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfăşoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Turcia şi a Direcţiei Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 

În 2019, festivalul internaţional reuneşte companii de teatru din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia.   / transmite 
ICR Istanbul 

 

Sursa: agentiadecarte.ro 
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10. Jurnalul.ro 
din data de 22 Martie 2019, ora 07:57 
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/teatrul-un-imens-teritoriu-ce-
cuprinde-lumea-toata-804159.html 
 

 
 

„Teatrul, un imens teritoriu ce cuprinde lumea toată” 

 
Disputa, invitat la Festivalul Internaţional de Teatru al Țărilor Balcanice  
  
    Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță participarea 
spectacolului Disputade Pierre de Marivaux, în regia lui Vlad Massaci, la 
prestigiosul Festival Internațional al Țărilor Balcanice, de la Bursa, Turcia, 
care se desfăşoară în perioada 8 – 25 martie 2019. Spectacolul cu piesa Disputa, 
o coproducţie a Teatrului Nottara din Bucureşti şi a Teatrului Clasic Ioan 
Slavici din Arad va avea două reprezentaţii, în zilele de 23 şi 24 martie, pe 
scena Teatrului Regional Ahmet Vefik Paşa. Participarea la evenimentul din 
Turcia se realizează cu sprijinul Institutului Cultural Român. 
 
    Bazat pe textul La Dispute, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul îi 
are în distribuție pe: Isabela Neamţu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca 
Bejenaru, Cecilia Lucanu-Donat, Alex Mărgineanu, Cristina 
Juncu şi Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar 
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muzica originală îi aparţine lui Vlaicu Golcea. Spectacolul a fost inclus în 
selecţia oficială a Festivalului Naţional de Teatru 2018. 
 
   Într-o lume în care experimentele sunt la ordinea zilei, în care se clonează ființe 
și viața se creează în eprubetă în laborator, o poveste precum cea din Disputa lui 
Marivaux se potrivește de minune și nu poți să nu-ți spui că dacă Marivaux ar fi 
trăit în secolul XXI, și nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi făcut un film cu un 
experiment care ia naștere în laboratorul unei mari universități. Și poate c-ar fi 
susținut și o conferință despre gender studies? Povestea lui, însă, scrisă în urmă 
cu aproape două secole este extrem de modernă și are un iz de film SF. Un prinț 
face un experiment și se joacă puțin cu viața unor oameni. Izolează, încă de la 
naștere, patru copii, doi băieți și două fete. Și are grijă să nu interacționeze cu 
nimeni până la vârsta adolescenței. Acesta e momentul când îi lasă pentru prima 
dată să se vadă unul cu altul, pentru a le testa emoțiile, instinctul sexual și… 
fidelitatea. Bărbatul sau femeia, cine este mai înclinat spre nestatornicie? Cum se 
naște atracția între un bărbat și o femeie? Și când începe plictiseala într-o relație? 
O poveste clasică, scrisă de unul dintre cei mai mari dramaturgi francezi, care 
astăzi este mai actuală ca oricând, în interpretarea oferită de spectacolul lui Vlad 
Massaci. 
 
    International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfăşoară anual sub egida 
Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Turcia şi a Direcţiei Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 
 
   În 2019, festivalul internaţional reuneşte companii de teatru din: Albania, 
Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia. 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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11. Glasul Aradului 
din data de 22 Martie 2019, ora 12:56 
http://glsa.ro/teatrul-aradean-reprezentat-din-nou-la-un-festival-
international-din-turcia/ 
 

 
 
Teatrul arădean, reprezentat din nou la un festival internațional 

din Turcia 
 
La finalul acestei săptămâni, actorii arădeni vor participa la un important festival 
de teatru din Turcia. Este vorba de International Balkan Countries Theatre 
Festival, care se ține anual în Bursa și la care participă importante teatre din 
regiunea Balcanilor. 

Spectacolul selectat de juriul anul acesta este „Disputa”, de Pierre de Marivaux, 
o coproducție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad și a Teatrului „Nottara” 
din București. Acest spectacol va fi jucat de două ori la Bursa, în 23 și 24 martie, 
pe scena Teatrului Regional Ahment Vefik Pașa. 

„Revenim la Bursa cu bucurie. Festivalul este unul important, care reunește pe 
aceeași scenă trupe și producții din țările din zona balcanică. Pe afișul de anul 
acesta sunt înscrise spectacole ale teatrelor din Albania, Bulgaria, Grecia, 
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Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia. Faptul că nu este prima oară 
când suntem selectați aici ne confirmă că teatrul nostru are ceva de spus și la 
nivel internațional”, a declarat Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici”. 

Bazat pe textul „La Dispute”, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci și îi aduce laolaltă pe actorii Zoltan Lovas, Călin 
Stanciu, Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana 
Roman, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana 
Vîlsan, iar muzica originală îi aparține lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă și 
în selecția oficială a Festivalului Național de Teatru-FNT 2018, iar pe scena 
International Balkan Countries Theatre Festival este susținută de Institutul 
Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istambul. 

Rămâne de spus că International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa se 
desfășoară sub egida Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și 
a Direcției Teatrelor de Stat de la Ankara. 

 
 

de: Giorgiana Stoica 
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12. ICR.ro 
din data de 22 Martie 2019 
https://www.icr.ro/roma/nottara-din-bucuresti-si-ioan-slavici-din-arad-
teatre-invitate-la-international-balkan-countries-theatre-festival-din-
bursa-34240 
 

 
 

„Nottara” din Bucureşti şi „Ioan Slavici” din Arad, teatre invitate 
la „International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa 

 
Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” de la Istanbul susține 
prezența a două teatre din România la „International Balkan Countries Theatre 
Festival” din Bursa, care se desfășoară în perioada 8 – 25 Martie 2019. Astfel, 
spectacolul cu piesa „Disputa”, de Pierre de Marivaux, o coproducție 
a Teatrului „Nottara ”din Bucureşti şi a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din 
Arad se va juca, în două reprezentații, în zilele de 23 și 24 martie 2019, pe 
scena Teatrului Regional Ahmet Vefik Pașa. 

Bazat pe textul „La Dispute”, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci și îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, 
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iar muzica originală îi aparține lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecția 
oficială a Festivalului Național de Teatru - FNT 2018. 

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul este la cea de-a 4-a 
colaborare cu Festivalul Internațional de Teatru al Țărilor Balcanice, eveniment 
organizat de Teatrul de Stat Bursa, din Republica Turcia. Localitatea este 
cunoscută a patra ca importanță din Turcia. Bursa este situat în nord-vestul 
Anatoliei, în regiunea Marmara și este orașul unde a luat naștere teatrul de umbre 
tradițional turc Karagoz și Hacivat. 

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul caută să diversifice 
oferta culturală românească prin recomandarea, în fiecare an, a unor companii de 
teatru din România, cu spectacole inedite și bine structurate care atrag ca un 
magnet și prezintă un larg interes. 

Coproducția românească, selectată anul acesta de către comisia de evaluare a 
festivalului, se bucură de recenzii excelente în presa de specialitate din România, 
criticii de teatru lăudând ingeniozitatea îmbinării scenariului cu actul regizoral, 
”aproape coreografic”, precum și complexitatea decorului. 

„Dacă Marivaux ar fi trăit în secolul XXI și nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi 
făcut un film cu un experiment care ia naștere în laboratorul unei mari 
universități. Și „cercetătorii britanici” ne-ar mai fi luminat o dată cum devin 
raporturile între femei și bărbați. Pe pariu că totul s-ar fi terminat cu o conferință 
despre gender studies? Așa, în universul lui Marivaux, în locul cercetătorilor, 
găsim un prinț care izolează, încă de la naștere, patru copii. Până la vârsta 
tinereții și, implicit, a tumultului erotic, nu-i lasă să interacționeze cu nimeni, în 
afară de dădaca lor. Cărui gen, feminin sau masculin, îi sunt caracteristice 
nestatornicia și infidelitatea? Aceasta este premisa de la care pleacă cel mai mare 
autor francez de comedii al secolului său.” – notează Cristina Rusiecki, 
consultant artistic Teatrul „Nottara”. 

International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfășoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și a Direcției Teatrelor 
de Stat de la Ankara.  

În 2019, festivalul internațional reunește companii de teatru din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia.  

Sursa: icr.ro 
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13. LiveArad.ro 
din data de 22 Martie 2019 
https://www.livearad.ro/prezenta-aradeana-in-international-balkan-
countries-theatre-festival-din-turcia/ 
 

 
 

Prezență arădeană în „International Balkan Countries Theatre 
Festival” din Turcia 

 
„International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa, Turcia. Acesta este 
festivalul la care actorii arădeni vor fi prezenți la finalul acestei săptămâni. 
Spectacolul selectat de juriul manifestării este „Disputa”, de Pierre de Marivaux, 
o coproducție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad și a Teatrului „Nottara 
”din Bucureşti. Spectacolul se joacă de două ori: în 23 și 24 martie pe scena 
Teatrului Regional Ahmet Vefik Pașa. 

“Revenim la Bursa cu bucurie. Festivalul este unul important care reunește pe 
aceeași scenă trupe și producții din țările din zona balcanică. Pe afișul de anul 
acesta sunt înscrise spectacole ale teatrelor din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia. Faptul că nu este prima oară 
când suntem selectați aici, ne confirmă că teatrul nostru are ceva de spus și la 
nivel internațional.” – spune Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici”. 
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Bazat pe textul „La Dispute”, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci și îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar 
muzica originală îi aparține lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecția 
oficială a Festivalului Național de Teatru – FNT 2018. 

Prezența spectacolului „Disputa” pe scena „International Balkan Countries 
Theatre Festival” este susținută de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” 
de la Istanbul. 

„International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfășoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și a Direcției Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 

 
de: Adrian Topor 
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14. ARQ,ro 
din data de 22 Martie 2019 
https://www.arq.ro/prezenta-aradeana-in-international-balkan-
countries-theatre-festival-din-turcia/26960 
 

 
 

Prezență arădeană în „International Balkan Countries Theatre 
Festival” din Turcia 

 
„International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa, Turcia. Acesta este 
festivalul la care actorii arădeni vor fi prezenți la finalul acestei săptămâni. 
Spectacolul selectat de juriul manifestării este „Disputa”, de Pierre de Marivaux, 
o coproducție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad și a Teatrului „Nottara 
”din Bucureşti. Spectacolul se joacă de două ori: în 23 și 24 martie pe scena 
Teatrului Regional Ahmet Vefik Pașa. 

“Revenim la Bursa cu bucurie. Festivalul este unul important care reunește pe 
aceeași scenă trupe și producții din țările din zona balcanică. Pe afișul de anul 
acesta sunt înscrise spectacole ale teatrelor din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia. Faptul că nu este prima oară 
când suntem selectați aici, ne confirmă că teatrul nostru are ceva de spus și la 
nivel internațional.” – spune Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici”. 
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Bazat pe textul „La Dispute”, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci și îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar 
muzica originală îi aparține lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecția 
oficială a Festivalului Național de Teatru – FNT 2018. 

Prezența spectacolului „Disputa” pe scena „International Balkan Countries 
Theatre Festival” este susținută de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” 
de la Istanbul. 

„International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfășoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și a Direcției Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 

 
 

de: arq.ro 
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15. Actualități Arad  
din data de 22 Martie 2019 
https://www.actualitati-arad.ro/actorii-aradeni-joaca-la-international-
balkan-countries-theatre-festival-din-turcia/ 
 

 
 
Actorii arădeni joacă la „International Balkan Countries Theatre 

Festival” din Turcia 
 

 

„International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa, Turcia. Acesta 
este festivalul la care actorii arădeni vor fi prezenți la finalul acestei 
săptămâni. 

Spectacolul selectat de juriul manifestării este „Disputa”, de Pierre de Marivaux, 
o coproducție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad și a Teatrului „Nottara 
”din Bucureşti. Spectacolul se joacă de două ori: în 23 și 24 martie pe scena 
Teatrului Regional Ahmet Vefik Pașa. 
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„Revenim la Bursa cu bucurie. Festivalul este unul important care reunește pe 
aceeași scenă trupe și producții din țările din zona balcanică. Pe afișul de anul 
acesta sunt înscrise spectacole ale teatrelor din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia. Faptul că nu este prima oară 
când suntem selectați aici, ne confirmă că teatrul nostru are ceva de spus și la nivel 
internațional.” – spune Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici”. 

Bazat pe textul „La Dispute”, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci și îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar 
muzica originală îi aparține lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecția 
oficială a Festivalului Național de Teatru – FNT 2018. 

Prezența spectacolului „Disputa” pe scena „International Balkan Countries 
Theatre Festival” este susținută de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” 
de la Istanbul. 

„International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfășoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și a Direcției Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 

(actualitati-arad.ro vă oferă integral comunicatul transmis de Teatrul Clasic 
„Ioan Slavici“Arad. Actualitati-arad.ro nu îşi asumă în niciun fel 
răspunderea pentru conţinutul comunicatelor, oferind numai suportul 
tehnic pentru publicarea acestora.) 

 
 

Sursa: actualitati-arad.ro 
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16. Agenția de presă Europa News 
din data de 18 Martie 2019, ora 08:26 
http://www.europa-news.ro/dou-teatre-din-romnia-la-international-
balkan-countries-theatre-festival-din-bursa 
 

 
 

Două teatre din România, la "International Balkan Countries 
Theatre Festival" din Bursa 

 

 
 

Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" de la Istanbul susţine prezenţa a 
două teatre din România la "International Balkan Countries Theatre Festival" din 
Bursa, care se desfăşoară în perioada 8 - 25 Martie 2019. 

Astfel, spectacolul cu piesa "Disputa", de Pierre de Marivaux, o coproducţie a 
Teatrului "Nottara "din Bucureşti şi a Teatrului Clasic "Ioan Slavici"din Arad se 
va juca, în două reprezentaţii, în zilele de 23 şi 24 martie 2019, pe scena Teatrului 
Regional Ahmet Vefik Paşa. 
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Bazat pe textul "La Dispute", scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci şi îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamţu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar 
muzica originală îi aparţine lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecţia 
oficială a Festivalului Naţional de Teatru - FNT 2018. 

Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul este la cea de-a 4-a 
colaborare cu Festivalul Internaţional de Teatru al Ţărilor Balcanice, eveniment 
organizat de Teatrul de Stat Bursa, din Republica Turcia. Localitatea este 
cunoscută ca cea de-a patra ca importanţă din Turcia. Bursa este situat în nord-
vestul Anatoliei, în regiunea Marmara şi este oraşul unde a luat naştere teatrul de 
umbre tradiţional turc Karagoz şi Hacivat. 

Institutul Cultural Român "Dimitrie Cantemir" din Istanbul caută să diversifice 
oferta culturală românească prin recomandarea, în fiecare an, a unor companii de 
teatru din România, cu spectacole inedite şi bine structurate care atrag ca un 
magnet şi prezintă un larg interes. 

Coproducţia românească, selectată anul acesta de către comisia de evaluare a 
festivalului, se bucură de recenzii excelente în presa de specialitate din România, 
criticii de teatru lăudând ingeniozitatea îmbinării scenariului cu actul regizoral, 
"aproape coreografic", precum şi complexitatea decorului. 

"Dacă Marivaux ar fi trăit în secolul XXI şi nu în secolul al XVIII-lea, sigur ar fi 
făcut un film cu un experiment care ia naştere în laboratorul unei mari universităţi. 
Şi "cercetătorii britanici" ne-ar mai fi luminat o dată cum devin raporturile între 
femei şi bărbaţi. Pe pariu că totul s-ar fi terminat cu o conferinţă despre gender 
studies? Aşa, în universul lui Marivaux, în locul cercetătorilor, găsim un prinţ care 
izolează, încă de la naştere, patru copii. Până la vârsta tinereţii şi, implicit, a 
tumultului erotic, nu-i lasă să interacţioneze cu nimeni, în afară de dădaca lor. 
Cărui gen, feminin sau masculin, îi sunt caracteristice nestatornicia şi 
infidelitatea? Aceasta este premisa de la care pleacă cel mai mare autor francez 
de comedii al secolului său." - notează Cristina Rusiecki, consultant artistic 
Teatrul "Nottara". 

International Balkan Countries Theatre Festival din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfăşoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii şi Turismului din Republica Turcia şi a Direcţiei Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 

În 2019, festivalul internaţional reuneşte companii de teatru din Albania, 
Bulgaria, Grecia, Muntenegru, România, Serbia, Slovacia şi Turcia. 

Sursa: europa-news.ro 
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17. Realitatea de Arad 
din data de 23 Martie 2019 

https://realitateadearad.net/index.php/2019/03/23/arad-teatrul-
clasic-ioan-slavici-din-arad-la-un-mare-festival-balcanic-de-teatru-
din-bursa-turcia-sambata-si-duminica-prezinta-disputa-
coproductia-cu-teatrul-nottara-bucuresti/ 
 

 
 

 
Arad: Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Arad, la un mare festival 

balcanic de teatru din Bursa, Turcia. Sâmbătă și duminică, 
prezintă „Disputa”, coproducția cu Teatrul „Nottara” București 

 
Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad participă și la ediția din acest an la 
International Balkan Countries Theatre Festival, din Bursa, Turcia. 
 
Arădenii vor juca pe scena Teatrului Regional Ahmet Vefik Pașa, sâmbătă și 
dumincă (23 si 24 martie), când vor prezenta spectacolul „Disputa”, de Pierre de 
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Marivaux, o coproducție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad și a Teatrului 
„Nottara ”din Bucureşti. 
 
Festivalul de la Bursa, care reunește trupe de teatru din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia, a ajuns la cea de 6a ediție, 
dintre care teatrul din Arad a participat la 5 ediții. 
 
Prezența spectacolului „Disputa” pe scena „International Balkan Countries 
Theatre Festival” este susținută de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” 
de la Istanbul. 
 
„International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfășoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și a Direcției Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 
 
Sursa foto: Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 
 
 

de: Boitiu Ciprian 
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18. GhidulArădean.ro 
din data de 24 Martie 2019 
https://www.ghidularadean.ro/tiparire_stire.php?id=27010 
 

 
 

Prezență arădeană în „International Balkan Countries Theatre 
Festival” din Turcia 

 
 

„International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa, Turcia. Acesta este 
festivalul la care actorii arădeni vor fi prezenți la finalul acestei săptămâni. 
Spectacolul selectat de juriul manifestării este „Disputa”, de Pierre de Marivaux, 
o coproducție a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad și a Teatrului „Nottara 
”din Bucureşti. Spectacolul se joacă de două ori: în 23 și 24 martie pe scena 
Teatrului Regional Ahmet Vefik Pașa. 

“Revenim la Bursa cu bucurie. Festivalul este unul important care reunește pe 
aceeași scenă trupe și producții din țările din zona balcanică. Pe afișul de anul 
acesta sunt înscrise spectacole ale teatrelor din Albania, Bulgaria, Grecia, 
Muntenegru, România, Serbia, Slovacia și Turcia. Faptul că nu este prima oară 
când suntem selectați aici, ne confirmă că teatrul nostru are ceva de spus și la 
nivel internațional.” – spune Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici”.  
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Bazat pe textul „La Dispute”, scris de Pierre de Marivaux în 1744, spectacolul 
este regizat de Vlad Massaci și îi aduce laolaltă pe Zoltan Lovas, Călin Stanciu, 
Cecilia Donat, Alex Mărgineanu, Isabela Neamțu, Anca Bejenaru, Diana Roman, 
Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Scenografia este semnată de Iuliana Vîlsan, iar 
muzica originală îi aparține lui Vlaicu Golcea. Piesa a fost inclusă în selecția 
oficială a Festivalului Național de Teatru - FNT 2018.  

Prezența spectacolului „Disputa” pe scena „International Balkan Countries 
Theatre Festival” este susținută de Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” 
de la Istanbul. 

„International Balkan Countries Theatre Festival” din Bursa, la care participă 
importante teatre din regiunea Balcanilor, se desfășoară, anual, sub egida 
Ministerului Culturii și Turismului din Republica Turcia și a Direcției Teatrelor 
de Stat de la Ankara. 

 
Sursa: ghidularadean.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 38 

Spectacolul Vestul singuratic la Buzău 
 
19. Buzău City Report 

din data de 30 Martie 2019 
https://buzaucityreport.ro/evenimente/event/vestul-singuratic/ 
 

 
 

 

Vestul singuratic 

Adrenalitera și Teatrul Nottara vă invită luni, 1 aprilie, ora 19:30, la Sala 
Consiliului Județean, Buzău la un spectacol excepțional: 

VESTUL SINGURATIC de Martin McDonagh – cu siguranță unul din cele mai 
apreciate spectacole din ultimii ani, atât de critici cât și de iubitorii de teatru 

Distribuția: 
FLORIN PIERSIC jr. 
VLAD ZAMFIRESCU 
ANDI VASLUIANU 
IOANA CALOTĂ 
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Regia: Cristi Juncu 

Ce se întâmplă când un regizor extrem de talentat se întâlneşte cu patru actori pur-
sânge, o scenografă inventivă şi un autor care observă fiecare detaliu al condiţiei 
umane? Se naşte un spectacol remarcabil: VESTUL SINGURATIC, jucat pe 
scena teatrului Nottara, o comedie cu totul ieșită din comun. 

Nimic nu poate fi mai ofertant pentru un teatru şi pentru publicul său decât un text 
modern, despre lucruri care neliniştesc, scris într-un ritm alert, fără ocolişuri şi 
inhibiţii inutile. Întotdeauna relaţiile interumane dintr-o comunitate, fie ea din 
Irlanda sau de oriunde, ne spun mai mult despre fiinţa umană decât zeci de tratate 
de psihanaliză. Aşa că sunteţi invitaţi să intraţi în lumea plină de violenţă, de umor 
negru, dar şi de neaşteptată compasiune, a fraţilor Connor, a părintelui Welsh şi a 
frumoasei Girleen Kelleher. 

“Vestul singuratic este un complot împotriva spectatorului, care, cât stă în sală, 
nu are de ales decât să crape de râs. Ba şi când pleacă acasă, bietul spectator merge 
hlizind ca un oligofren. 

Vestul singuratic este o poveste atipică spusă într-un limbaj acid, dur, despre 
natura umană cu cele mai ascunse colţuri ale sale de urât în diverse forme, despre 
dezumanizare, despre o viaţă fără reguli care se întâmplă într-un colţ uitat de lume. 
Dar pentru că existenţa în dualitate este o caracteristică a lumii şi a oamenilor, 
undeva pe bucata asta de pământ uitată, îşi fac loc, timid, iubirea, încrederea în 
oameni, speranţa, iertarea.” (Ileana Andrei) 

Nu cred să existe spectacol în care violența, cinismul, sălbăticia de suprafață să 
nu intre mai puternic în contrast cu sensibilitea, iubirea și umanitatea personajelor. 
Dacă ar fi să dau o definiție a teatrului, aș spune simplu: VESTUL 
SINGURATIC” 

Autorul textului a primit în 2018 mai multe premii pentru pelicula pe care a scris-
o şi regizat-o, Trei panouri publicitare lângă Ebbing, Missouri: Globul de Aur 
pentru cel mai bun film şi cel mai bun scenario, Premiile BAFTA pentru cel mai 
bun film, pentru scenariu original şi pentru film britanic remarcabil. 

Ghidată de Martin McDonagh ca regizor, actriţa Frances McDormand a câştigat 
Oscarul pentru ea mai bună actriţă în rol principal, iar Sam Rockwell, pentru Cel 
mai bun actor în rol secundar. 
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În 2017, acelaşi film a primit Premiul Osella de Aur pentru cel mai bun scenariu, 
la Festivalul de la Veneţia. 

Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 14 ani. 

Pret bilet 100 lei cat I, 80 lei cat II 
Bilete si rezervari: 0723.429.264 

 

Sursa: buzaucityreport.ro 
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20. Opinia Buzău 
din data de 30 Martie 2019 
http://opiniabuzau.ro/florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu-si-andi-
vasluianu-la-buzau-in-unul-din-cele-mai-apreciate-spectacole-din-
ultimii-ani/ 

 

Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu si Andi Vasluianu, la Buzau, 
in unul din cele mai apreciate spectacole din ultimii ani 

 

  
 

Pe 1 aprilie sunteti asteptati la teatru! Si nu va fi o farsa, ci un spectacol ce 
reuneste trei dintre cei mai buni tineri actori ai scenei romanesti. Este vorba 
despre Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu si Andi Vasluianu, alaturi de 
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Ioana Calota, care vor aduce la Buzau "Vestul singuratic". Piesa scrisa de 
Martin Mc. Donagh s-a bucurat de o ecranizare care, in 2017, a primit 
Premiul Osella de Aur pentru cel mai bun scenariu, la Festivalul de la 
Venetia. In plus, autorul piesei a fost premiat anul trecut cu Globul de Aur 
pentru cel mai bun film si cel mai bun scenariu pentru filmul "Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri". 
 
Spectacolul "Vestul singuratic" se joaca luni, 1 aprilie, de la ora 19,30, la sala 
Consiliului Judetean, fiind unul din cele mai apreciate spectacole din ultimii ani, 
atat de critici cat si de iubitorii de teatru. Regia spectacolului poarta semnatura lui 
Cristi Juncu, un regizor extrem de talentat care se intalneste cu patru actori pur-
sange, cu o scenografa inventiva si un autor care observa fiecare detaliu al 
conditiei umane. Mai exact, se naste un spectacol remarcabil, jucat foarte mult pe 
scena Teatrului Nottara, o comedie cu totul iesita din comun. 
 
 
"O poveste atipica spusa intr-un limbaj acid" 
 
Este vorba despre un text modern, despre lucruri care nelinistesc, scris intr-un ritm 
alert, fara ocolisuri si inhibitii inutile. Doi frati alcoolici, Coleman (Florin Piersic 
Jr.) si Valene (Vlad Zamfirescu) se cearta in fiecare zi pe lucruri marunte, beau 
whisky indoit cu apa intr-o casa in care timpul parca sta in loc. Unul dintre ei si-
a omorat tatal, fapta tainuita de fiul cel mic care a reusit sa devina propietarul 
bunurilor ramase de la cel ucis. Un preot, Welsh (Andi Vasluianu) are remuscari 
si crize spirituale tot mai dese pentru nu se mai regaseste in aceasta postura si, cu 
atat mai mult, in aceasta lume uitata de Dumnezeu. Le inabusa, din ce in ce mai 
des, cu acelasi whisky pe care o minora, Girleen (Ioana Calota), il fura de acasa 
si il vinde la negru. "Este o poveste cu niste oameni care au ramas, la patruzeci de 
ani, precum copiii", spune regizorul Cristi Juncu despre spectacol. 
 
" este un complot impotriva spectatorului, care, cat sta in sala, nu are de ales decat 
sa crape de ras. Cu alte cuvinte, este o poveste atipica spusa intr-un limbaj acid, 
dur, despre natura umana cu cele mai ascunse colturi ale sale de urat in diverse 
forme, despre dezumanizare, despre o viata fara reguli care se intampla intr-un 
colt uitat de lume. Dar pentru ca existenta in dualitate este o caracteristica a lumii 
si a oamenilor, undeva pe bucata asta de pamant uitata, isi fac loc, timid, iubirea, 
increderea in oameni, speranta, iertarea", spune despre spectacol criticul Ileana 
Andrei. 
 
Spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 14 ani. Pretul unui bilet este de 
100 de lei. Pentru rezervari sunati la. 0723.429.264. 

 
de: Silvia Herghelegiu 
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21. Antena 3 
din data de 03 Aprilie 2019, ora 17:39 

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/florin-piersic-jr-era-
luni-pe-scena-cand-un-spectator-s-a-ridicat-in-picioare-si-a-
inceput-sa-urle-515133.html 
 

 
 

Florin Piersic Jr. era luni pe scenă, când un spectator s-a ridicat 
în picioare și a început să urle la el: "Până când aveți de gând să 

vă mai bateți joc!?". Piersic Jr i-a dat un răspuns pe măsură. Sala 
a izbucnit în aplauze VIDEO 

 
Experiență neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara, la Buzău. Spectacolul 
„Vestul singuratic”, cu Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu și 
Corina Dragomir în distribuție, a fost oprit în mai multe rânduri de câțiva 
spectatori jenați de limbajul vulgar al personajelor. Afișul menționa că piesa nu 
este recomandată persoanelor sub 14 ani, scrie portalul stiridebuzau.ro. 

Chiar dacă pe bilete era precizat că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 
ani, dialogul dintre personaje având multe expresii vulgare, mulți buzoieni au 
venit la spectacol însoțiți de copii. 
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La puțin timp după debutul spectacolului, un buzoian între două vârste s-a ridicat 
în picioare și, indignat de limbajul celor de pe scenă, a început să le ceară 
explicații actorilor: „Până când aveți de gând să vă mai bateți joc!?”. 

Întrerupți din dialogul lor, Vlad Zamfirescu și Florin Piersic Jr. au dat însă dovadă 
de un profesionalism ieșit din comun. Piersic i-a dat replica spectatorului fără a 
ieși din rol, păstrând aceeași tulburare de vorbire specifică personajului: „Până la 
sfârșit!”. 

Sala a aplaudat frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant. 

 
Sursa: antena3.ro 
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22. Antena 3 
din data de 03 Aprilie 2019, ora 17:49 
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/florin-piersic-jr-aseara-la-
buzau-s-a-intamplat-ceva-chiar-incredibil-raspunsul-minunat-al-
marelui-515134.html 
 

 
 

Florin Piersic Jr: "Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar 
incredibil". Răspunsul minunat al marelui actor după ce jumătate 

din public a ieșit din sală 
 

 
Florin Piersic Jr. a oferit un răspuns minunat după incidentele petrecute luni, la 
Buzău, în timpul unei reprezentații, atunci când un spectator s-a declarat deranjat 
de limbajul licențios al piesei. 

"Mi s-a mai întâmplat să mă aflu pe scena unui teatru (sau casă de cultură 
deghizată în teatru, sau consiliu județean cu aceeași pseudo-identitate) și să regret 
– după primele minute ale unui spectacol - că am ajuns acolo. Sunt momente în 
care un actor își înțelege mai bine limitele (’Unde încep?’ și ’Unde mă termin?’) 
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și devine conștient de nișa (mai mult sau mai puțin generoasă) din care face parte, 
adică publicul pe care și-l dorește, pe care speră să-l aibă în sală, oamenii cu 
aproximativ aceeași sferă de interes, cultură generală, preocupări mai mult sau 
mai puțin artistice, lecturi preferate etc. Și toate astea – pentru că actorul speră, în 
naivitatea lui caracteristică, să aibă o seară în care să comunice cu publicul, să 
împrăștie energie și să primească înzecit înapoi. 

Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele reacții 
dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile au 
început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în 
sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie. 

Lecția pe care am învățat-o (din nou): 
 
Să nu mai judec niciodată un spectator în funcție de locul în care mă aflu pe hartă. 
Voi găsi mereu și oriunde spectatori care vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de 
pe scenă, și vor empatiza până la urmă cu trăirile personajului pe sub pielea căruia 
am intrat", a scris Florin Piersic Jr, pe Facebook. 

 
 
 

Sursa: antena3.ro 
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23. Adevărul 
din data de 03 Aprilie 2019, ora 13:30 
https://adevarul.ro/locale/buzau/actorii-unui-mare-teatru-capitala-
apostrofati-spectatori-dialogurile-vulgare-scenariu-s-a-intamplat-
provincie-1_5ca48308445219c57e094c22/index.html 
 

 
 
Actorii unui teatru din Capitală, apostrofaţi de spectatori pentru 

dialogurile vulgare din scenariu. S-a întâmplat în provincie 
 
Experienţă neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara la Buzău. Spectacolul 
„Vestul singuratic”, cu Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu şi 
Corina Dragomir în distribuţie, a fost oprit în mai multe rânduri de câţiva 
spectatori jenaţi de limbajul vulgar al personajelor. Afişul menţiona că piesa nu 
este recomandată persoanelor sub 14 ani. 
 
Peste 400 de buzoieni au mers, luni seară, să vadă spectacolul pus în scenă de 
Cristi Juncu şi următorii actori în distribuţie:  Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, 
Andi Vasluianu şi Corina Dragomir.    
 
Producţia Teatrului Nottara se bucură de aprecierea criticilor de specialitate şi are 
la bază textul lui Martin Mc. Donach, premiat anul trecut la Golden Globes pentru 
cel mai bun scenariu pentru filmul „Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri”.     
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„Vestul Singuratic” s-a bucurat de o ecranizare distinsă cu Premiul „Osella de 
Aur” pentru cel mai bun scenariu.    
 
Chiar dacă pe bilete era precizat că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 
ani, dialogul dintre personaje având accente vulgare, mulţi buzoieni au venit la 
spectacol însoţiţi de copii. La puţin timp după debutul spectacolului, un buzoian 
între două vârste s-a ridicat în picioare şi, indignat de limbajul celor de pe scenă, 
a început să le ceară explicaţii actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi 
joc!?”    
 
Deşi au fost întrerupţi din dialogul lor, Vlad Zamfirescu şi Florin Piersic Jr. au 
dovedit mult calm. Piersic i-a dat replica spectatorului fără a ieşi din rol, păstrând 
aceeaşi tulburare de vorbire caracteristică personajului: „Până la sfârşit!”.     
 
Sala a aplaudat frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant: „Nu cred că 
acesta este textul original!”, a spus acesta. „Nici eu nu cred!”, a răspuns Piersic, 
spre deliciul colegului său, Vlad Zamfirescu, şi al celor din sală. O parte din public 
a părăsit sala, după ce s-au înteţit expresiile vulgare din dialogul actorilor.    
 
La finalul spectacolului, actorii au fost aplaudaţi în picioare minute bune de 
buzoienii care au mai rămas în sală. Actorii s-au întors de la cabine de mai multe 
ori, „chemaţi” de aplauze, iar Florin Piersic Jr. le-a mulţumit spectatorilor.    
 
„Mulţumesc mult publicului care înţelege prin cultură un act care presupune 
atenţie şi deschidere şi îmi cer scuze faţa de celălalt public dacă am avut aşteptări 
prea mari de la el. Unii oameni caută divertisment facil şi este dreptul lor. În 
modul cel mai sincer recunosc că greşeala a fost a mea”, a scris pe Facebook Radu 
Fefceac, impresarul care a adus „Vestul singuratic” la Buzău.    
 
Ulterior, actorul Florin Piersic Jr. i-a răspuns acestuia pe Facebook, mărturisind 
că încă din primele minute ale reprezentaţiei de la Buzău şi-a dat seama că 
publicul nu este potrivit pentru un astfel de spectacol. Cunoscutul actor spune însă 
la finalul mesajului că spectatorii rămaşi până la sfârşitul piesei i-au dat o lecţie.    
 
 ”Aseară (luni n.r.), la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele 
reacţii dezaprobatoare şi plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile 
au început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Şi – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în faţa celor rămaşi în 
sală, oameni pe feţele cărora am citit cu siguranţă entuziasm şi multă simpatie. 
Lecţia pe care am învăţat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în 
funcţie de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu şi oriunde spectatori care 
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vor ajunge în rezonanţă cu mine, cel de pe scenă, şi vor empatiza până la urmă cu 
trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat”, a scris Florin Piersic Jr. 
 
 

de: Iulian Bunila 
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24. Știri de Buzău 
din data de 03 Aprilie 2019 

https://stiridebuzau.ro/diverse/actorii-unui-mare-teatru-din-
bucuresti-apostrofati-de-spectatorii-buzoieni-pentru-dialogurile-
vulgare-din-scenariu-0304.html 
 

 
  
Actorii unui mare teatru din București, apostrofați de spectatorii 

buzoieni pentru dialogurile vulgare din scenariu 
 
 
Experiență neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara, la Buzău. 
Spectacolul „Vestul singuratic”, cu Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi 
Vasluianu și Corina Dragomir în distribuție, a fost oprit în mai multe 
rânduri de câțiva spectatori jenați de limbajul vulgar al personajelor. Afișul 
menționa că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 ani. 

Peste 400 de buzoieni au mers, luni, să vadă spectacolul pus în scenă de Cristi 
Juncu și cu o distribuție deosebită: Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi 
Vasluianu și Corina Dragomir. 



 51 

Chiar dacă pe bilete era precizat că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 
ani, dialogul dintre personaje având multe expresii vulgare, mulți buzoieni au 
venit la spectacol însoțiți de copii. 

La puțin timp după debutul spectacolului, un buzoian între două vârste s-a ridicat 
în picioare și, indignat de limbajul celor de pe scenă, a început să le ceară 
explicații actorilor: „Până când aveți de gând să vă mai bateți joc!?”. 

Întrerupți din dialogul lor, Vlad Zamfirescu și Florin Piersic Jr. au dat însă dovadă 
de un profesionalism ieșit din comun. Piersic i-a dat replica spectatorului fără a 
ieși din rol, păstrând aceeași tulburare de vorbire specifică personajului: „Până la 
sfârșit!”. 

Sala a aplaudat frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant: „Nu cred că 
acesta este textul original!”. „Nici eu nu cred!”, a răspuns Piersic, spre deliciul 
colegului său, Vlad Zamfirescu, și al celor din sală. O parte din public a părăsit 
sala, după ce s-au întețit expresiile vulgare din dialogul actorilor. 

La finalul spectacolului, actorii au fost aplaudați în picioare minute bune de 
buzoienii care au mai rămas în sală. Actorii s-au întors de la cabine de mai multe 
ori, „chemați” de aplauze, iar Florin Piersic Jr. le-a mulțumit spectatorilor. 

Impresarul care a adus „Vestul singuratic” la Buzău, Radu Fefceac, a scris pe 
Facebook: „Mulțumesc mult publicului care înțelege prin cultură un act care 
presupune atenție și deschidere și îmi cer scuze fața de celălalt public dacă am 
avut așteptări prea mari de la el. Unii oameni caută divertisment facil și este 
dreptul lor. În modul cel mai sincer recunosc că greșeala a fost a mea”. 

La câteva ore, Florin Piersic Jr. i-a răspuns acestuia pe Facebook, mărturisind că 
încă din primele minute ale reprezentației de la Buzău și-a dat seama că publicul 
nu este potrivit pentru un astfel de spectacol. Cunoscutul actor spune însă la 
finalul mesajului că spectatorii rămași până la sfârșitul piesei i-au dat o lecție. 

”Aseară (luni n.r.), la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele 
reacții dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile 
au început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în 
sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie. 
Lecția pe care am învățat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în 
funcție de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu și oriunde spectatori care 
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vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de pe scenă, și vor empatiza până la urmă cu 
trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat”, a scris Florin Piersic Jr. 

 
Sursa: stiridebuzau.ro 
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25. The World News 
din data de 03 Aprilie 2019, ora 13:30 
https://theworldnews.net/ro-news/actorii-unui-teatru-din-capitala-
apostrofati-de-spectatori-pentru-dialogurile-vulgare-din-scenariu-s-a-
intamplat-in-provincie 
 

 
 
Actorii unui teatru din Capitală, apostrofaţi de spectatori pentru 

dialogurile vulgare din scenariu. S-a întâmplat în provincie 
 

Peste 400 de buzoieni au mers, luni seară, să vadă spectacolul pus în scenă de 
Cristi Juncu şi următorii actori în distribuţie:  Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, 
Andi Vasluianu şi Corina Dragomir. 

Producţia Teatrului Nottara se bucură de aprecierea criticilor de specialitate şi are 
la bază textul lui Martin Mc. Donach, premiat anul trecut la Golden Globes pentru 
cel mai bun scenariu pentru filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.  

„Vestul Singuratic” s-a bucurat de o ecranizare distinsă cu Premiul „Osella de 
Aur” pentru cel mai bun scenariu. 

Chiar dacă pe bilete era precizat că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 
ani, dialogul dintre personaje având accente vulgare, mulţi buzoieni au venit la 
spectacol însoţiţi de copii. La puţin timp după debutul spectacolului, un buzoian 
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între două vârste s-a ridicat în picioare şi, indignat de limbajul celor de pe scenă, 
a început să le ceară explicaţii actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi 
joc!?” 

Deşi au fost întrerupţi din dialogul lor, Vlad Zamfirescu şi Florin Piersic Jr. au 
dovedit mult calm. Piersic i-a dat replica spectatorului fără a ieşi din rol, păstrând 
aceeaşi tulburare de vorbire caracteristică personajului: „Până la sfârşit!”.  

Sala a aplaudat frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant: „Nu cred că 
acesta este textul original!”, a spus acesta. „Nici eu nu cred!”, a răspuns Piersic, 
spre deliciul colegului său, Vlad Zamfirescu, şi al celor din sală. O parte din public 
a părăsit sala, după ce s-au înteţit expresiile vulgare din dialogul actorilor. 

La finalul spectacolului, actorii au fost aplaudaţi în picioare minute bune de 
buzoienii care au mai rămas în sală. Actorii s-au întors de la cabine de mai multe 
ori, „chemaţi” de aplauze, iar Florin Piersic Jr. le-a mulţumit spectatorilor. 

„Mulţumesc mult publicului care înţelege prin cultură un act care presupune 
atenţie şi deschidere şi îmi cer scuze faţa de celălalt public dacă am avut aşteptări 
prea mari de la el. Unii oameni caută divertisment facil şi este dreptul lor. În 
modul cel mai sincer recunosc că greşeala a fost a mea”, a scris pe Facebook Radu 
Fefceac, impresarul care a adus „Vestul singuratic” la Buzău. 

Ulterior, actorul Florin Piersic Jr. i-a răspuns acestuia pe Facebook, mărturisind 
că încă din primele minute ale reprezentaţiei de la Buzău şi-a dat seama că 
publicul nu este potrivit pentru un astfel de spectacol. Cunoscutul actor spune însă 
la finalul mesajului că spectatorii rămaşi până la sfârşitul piesei i-au dat o lecţie.  

”Aseară (luni n.r.), la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele 
reacţii dezaprobatoare şi plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile 
au început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Şi – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în faţa celor rămaşi în 
sală, oameni pe feţele cărora am citit cu siguranţă entuziasm şi multă simpatie. 
Lecţia pe care am învăţat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în 
funcţie de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu şi oriunde spectatori care 
vor ajunge în rezonanţă cu mine, cel de pe scenă, şi vor empatiza până la urmă cu 
trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat”, a scris Florin Piersic Jr. 

Sursa: adevarul.ro 
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26. Știri la zi 
din data de 03 Aprilie 2019 
https://stirilazi.ro/actorii-unui-teatru-din-capitala-apostrofati-de-
spectatori-pentru-dialogurile-vulgare-din-scenariu-s-a-intamplat-in-
provincie/ 
 

 
 
Actorii unui teatru din Capitală, apostrofaţi de spectatori pentru 

dialogurile vulgare din scenariu. S-a întâmplat în provincie 
 
Experienţă neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara la Buzău. Spectacolul 
„Vestul singuratic”, cu Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu şi 
Corina Dragomir în distribuţie, a fost oprit în mai multe rânduri de câţiva 
spectatori jenaţi de limbajul vulgar al personajelor. Afişul menţiona că piesa nu 
este recomandată persoanelor sub 14 ani. 
 
Peste 400 de buzoieni au mers, luni seară, să vadă spectacolul pus în scenă de 
Cristi Juncu şi următorii actori în distribuţie:  Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, 
Andi Vasluianu şi Corina Dragomir.    
 
Producţia Teatrului Nottara se bucură de aprecierea criticilor de specialitate şi are 
la bază textul lui Martin Mc. Donach, premiat anul trecut la Golden Globes pentru 
cel mai bun scenariu pentru filmul „Three Billboards Outside Ebbing, 
Missouri”.     
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„Vestul Singuratic” s-a bucurat de o ecranizare distinsă cu Premiul „Osella de 
Aur” pentru cel mai bun scenariu.    
 
Chiar dacă pe bilete era precizat că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 
ani, dialogul dintre personaje având accente vulgare, mulţi buzoieni au venit la 
spectacol însoţiţi de copii. La puţin timp după debutul spectacolului, un buzoian 
între două vârste s-a ridicat în picioare şi, indignat de limbajul celor de pe scenă, 
a început să le ceară explicaţii actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi 
joc!?”    
 
Deşi au fost întrerupţi din dialogul lor, Vlad Zamfirescu şi Florin Piersic Jr. au 
dovedit mult calm. Piersic i-a dat replica spectatorului fără a ieşi din rol, păstrând 
aceeaşi tulburare de vorbire caracteristică personajului: „Până la sfârşit!”.     
 
Sala a aplaudat frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant: „Nu cred că 
acesta este textul original!”, a spus acesta. „Nici eu nu cred!”, a răspuns Piersic, 
spre deliciul colegului său, Vlad Zamfirescu, şi al celor din sală. O parte din public 
a părăsit sala, după ce s-au înteţit expresiile vulgare din dialogul actorilor.    
 
La finalul spectacolului, actorii au fost aplaudaţi în picioare minute bune de 
buzoienii care au mai rămas în sală. Actorii s-au întors de la cabine de mai multe 
ori, „chemaţi” de aplauze, iar Florin Piersic Jr. le-a mulţumit spectatorilor.    
 
„Mulţumesc mult publicului care înţelege prin cultură un act care presupune 
atenţie şi deschidere şi îmi cer scuze faţa de celălalt public dacă am avut aşteptări 
prea mari de la el. Unii oameni caută divertisment facil şi este dreptul lor. În 
modul cel mai sincer recunosc că greşeala a fost a mea”, a scris pe Facebook Radu 
Fefceac, impresarul care a adus „Vestul singuratic” la Buzău.    
 
Ulterior, actorul Florin Piersic Jr. i-a răspuns acestuia pe Facebook, mărturisind 
că încă din primele minute ale reprezentaţiei de la Buzău şi-a dat seama că 
publicul nu este potrivit pentru un astfel de spectacol. Cunoscutul actor spune însă 
la finalul mesajului că spectatorii rămaşi până la sfârşitul piesei i-au dat o lecţie.    
 
 ”Aseară (luni n.r.), la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele 
reacţii dezaprobatoare şi plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile 
au început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Şi – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în faţa celor rămaşi în 
sală, oameni pe feţele cărora am citit cu siguranţă entuziasm şi multă simpatie. 
Lecţia pe care am învăţat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în 
funcţie de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu şi oriunde spectatori care 
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vor ajunge în rezonanţă cu mine, cel de pe scenă, şi vor empatiza până la urmă cu 
trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat”, a scris Florin Piersic Jr. 
 
 
 

Sursa: adevarul.ro 
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 27. Express de Sud-Est 
din data de 03 Aprilie 2019 
https://expresssud-est.ro/2019/04/03/florin-piersic-jr-la-buzau-dupa-
ce-un-spectator-s-a-ridicat-in-picioare-si-a-inceput-sa-urle/ 
 

 
 

Florin Piersic Jr., la Buzău, după ce un spectator s-a ridicat în 
picioare și a început să urle la el: “Până când aveți de gând să vă 
mai bateți joc!?”. Piersic Jr i-a dat un răspuns pe măsură. Sala a 

izbucnit în aplauze VIDEO 

 
Florin Piersic Jr. a oferit un răspuns minunat după incidentele petrecute luni, la 
Buzău, în timpul unei reprezentații, atunci când un spectator s-a declarat deranjat 
de limbajul licențios al piesei. 

Experiență neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara, la Buzău. 
Spectacolul „Vestul singuratic”, cu Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi 
Vasluianu și Corina Dragomir în distribuție, a fost oprit în mai multe 
rânduri de câțiva spectatori jenați de limbajul vulgar al personajelor.  

Afișul menționa că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 ani, scrie 
portalul stiridebuzau.ro. 
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Chiar dacă pe bilete era precizat că piesa nu este recomandată persoanelor 
sub 14 ani, dialogul dintre personaje având multe expresii vulgare, mulți 
buzoieni au venit la spectacol însoțiți de copii. 

La puțin timp după debutul spectacolului, un buzoian între două vârste s-a 
ridicat în picioare și, indignat de limbajul celor de pe scenă, a început să le 
ceară explicații actorilor: „Până când aveți de gând să vă mai bateți joc!?”. 

Întrerupți din dialogul lor, Vlad Zamfirescu și Florin Piersic Jr. au dat însă 
dovadă de un profesionalism ieșit din comun. Piersic i-a dat replica 
spectatorului fără a ieși din rol, păstrând aceeași tulburare de vorbire 
specifică personajului: „Până la sfârșit!”. 

Sala a aplaudat frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant. 

 
 

de: George Lixandru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

 28. Digi FM 
din data de 04 Aprilie 2019 
https://www.digifm.ro/stiri/cativa-actori-au-fost-apostrofati-de-
spectatori-pentru-dialogurile-vulgare-dintr-un-spectacol-33174 
 

 
 

CÂȚIVA ACTORI AU FOST APOSTROFAŢI DE 
SPECTATORI PENTRU DIALOGURILE VULGARE DINTR-

UN SPECTACOL 
 
Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Corina Dragomir au jucat 
în spectacolul „Vestul singuratic”, la Teatrul Nottara din Buzău. Spectatorii au 
fost deranjați de limbajul vulgar al personajelor, astfel că au oprit spectacolul de 
câteva ori, deși afișul menționa nu este recomandat persoanelor sub 14 ani. 

Producţia Teatrului Nottara se bucură de aprecierea criticilor de specialitate şi are 
la bază textul lui Martin Mc. Donach, premiat anul trecut la Golden Globes pentru 
cel mai bun scenariu pentru filmul „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. 
„Vestul Singuratic” s-a bucurat de o ecranizare distinsă cu Premiul „Osella de 
Aur” pentru cel mai bun scenariu. 

Spectatorii au venit însoțiți de copii, deși pe bilete era menționat faptul că 
spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 14 ani. Un buzoian chiar s-a 
ridicat în picioare şi, indignat de limbajul celor de pe scenă, a început să le ceară 
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explicaţii actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?”. Florin Piersic 
Jr. i-a dat replica spectatorului fără a ieşi din rol: „Până la sfârşit!”. Sala a aplaudat 
frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant: „Nu cred că acesta este textul 
original!”, a spus acesta. „Nici eu nu cred!”, a răspuns Piersic, spre deliciul 
colegului său, Vlad Zamfirescu, şi al celor din sală. O parte din public a părăsit 
sala, după ce s-au înteţit expresiile vulgare din dialogul actorilor. 

„Mulţumesc mult publicului care înţelege prin cultură un act care presupune 
atenţie şi deschidere şi îmi cer scuze faţa de celălalt public dacă am avut aşteptări 
prea mari de la el. Unii oameni caută divertisment facil şi este dreptul lor. În 
modul cel mai sincer recunosc că greşeala a fost a mea”, a scris pe Facebook Radu 
Fefceac, impresarul care a adus „Vestul singuratic” la Buzău. 

„Aseară (luni n.r.), la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele 
reacţii dezaprobatoare şi plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile 
au început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Şi – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în faţa celor rămaşi în 
sală, oameni pe feţele cărora am citit cu siguranţă entuziasm şi multă simpatie. 
Lecţia pe care am învăţat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în 
funcţie de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu şi oriunde spectatori care 
vor ajunge în rezonanţă cu mine, cel de pe scenă, şi vor empatiza până la urmă cu 
trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat”, a scris și Florin Piersic Jr. 

 
 

Sursa: digifm.ro 
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 29. HotNews.ro 
din data de 04 Aprilie 2019, ora 12:09 
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23069058-digi-24-florin-piersic-
apostrofat-buzau-pentru-dialogul-vulgar-din-vestul-singuratic-200-
oameni-iesit-din-sala-reactia-geniala-actorului.htm 
 

 
 

Digi24: Florin Piersic Jr., apostrofat la Buzău pentru dialogul 
„vulgar” din „Vestul Singuratic”. 200 de oameni au ieșit din sală 

 

Experiență neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara din București, la 
Buzău, unde au mers cu piesa „Vestul Singuratic”. Florin Piersic Jr., Vlad 
Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Corina Dragomir au fost întrerupți de public 
de mai multe ori și apostrofați de spectatorii jigniți de limbajul pe care îl 
folosesc personajele. Asta deși afișul menționa că piesa nu este recomandată 
persoanelor sub 14 ani. 

 

Foto: Facebook/Florin Piersic Jr. 
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„Vestul Singuratic” este probabil cea mai bună piesă din repertoriul actual al 
Teatrului Nottara. Tocmai de aceea impresarul Radu Fefceac s-a gândit să ducă 
piesa la Buzău, într-o sală de 400 de locuri. Aceasta s-a jucat luni seară, iar o parte 
din publicul buzoian nu a fost foarte încântată de ideea și dialogul piesei. Ba mai 
mult, unii sunt convinși că varianta în română a piesei nu a rămas fidelă textului 
original. 

Cu toate acestea, „Vestul Singuratic” se bucură de aprecierea criticilor de 
specialitate și are în distribuție unii dintre cei mai buni actori români din noul val. 
Mai mult, Florin Piersic Jr. a spus că a făcut rolul vieții lui în această producție, 
iar criticii îi dau dreptate. 

Piesa „Vestul Singuratic” are la bază textul lui Martin Mc. Donach, câștigător al 
unui Glob de Aur pentru cel mai bun scenariu cu „Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri”. Mai mult, textul s-a bucurat și de o ecranizare, premiată cu 
Premiul „Osella de Aur” pentru cel mai bun scenariu.  

Chiar dacă piesa nu este recomandată minorilor sub 14 ani, tocmai din cauza 
dialogului, mulți buzoieni au mers la spectacol însoțiți de copii. Apoi, au început 
să iasă pe rând din sală, „șocați” de replicile personajelor: „Cam după două treimi 
din piesă, din 400 de spectatori plecaseră vreo 70 – 80”, menționează Fefceac pe 
Facebook. 

Mai mult, un domn s-a ridicat în picioare și a început să le vorbească direct 
actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?”. Cu un calm de 
apreciat, chiar dacă fusese întrerupt, Florin Piersic Jr. i-a răspuns, fără să iasă din 
rol:  „Până la sfârşit!”. Iar sala a izbucnit în aplauze. Spectatorul nu se 
lasă: „Aceste nu este textul original, vă bateți joc!”. 

„După ce personajele își reintră în text, Coleman (Florin Piesic Jr.) strigă la un 
moment dat la Valene (Vlad Zamfirescu): „M***st c***cios și virginist ce ești!”. 
După care lasă o pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: „TEXTUL 
ORIGINAL!”. Din nou sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există 
speranță”, mai scrie Fefceac. 

Redăm mai jos toată povestea, așa cum a fost ea spusă pe Facebook de impresarul 
Radu Fefceac: „CRONICA UNEI PIESE, A UNUI PUBLIC, DAR MAI ALES A 
UNEI COINCIDENȚE AIURITOARE 

Spectacolul „Vestul Singuratic”, unul din cele mai apreciate spectacole recente, 
atât de public, cât și de critici, perla coroanei Teatrului Nottara, în regia lui Cristi 
Juncu, cu Florin Piersic. Jr. și Vlad Zamfirescu, jucat aseară la Buzău, a stârnit 
panică în rândul unei părți din publicul Buzoian. 
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Despre ce este vorba în piesă, cât mai pe scurt? Într-o localitate uitată de lume, 
din nordul Irlandei, doi frați, Coleman (Florin Piersic) si Valene (Vlad 
Zamfirescu) sălbăticiți până aproape de animalitate, dar cu instincte, dorințe și 
pasiuni care țâșnesc surprinzător și te fac să-ți amintești că sunt oameni, își duc 
viața sub același acoperiș într-un război fățiș, care este sau nu unul de suprafața, 
așa cum publicul va afla până în final. Un război pe care încearcă să-l oprească 
un preot (Andi Vasluianu) dedicat menirii lui, dar care este covârșit de valul de 
crime și sinucideri care au loc în parohia lui și pentru care se simte vinovat, astfel 
încât, din neputință, devine alcoolic. 

Personajele sunt savuroase, Vlad Zamfirescu face un rol excepțional iar Florin 
Piersic, conform propriilor afirmații și ale criticilor, joacă rolul vieții lui: o 
transfigurare incredibilă, inumană. 

Personajele, dat fiind statutul lor, evident că au un limbaj specific, nu sunt 
academicieni doctori și nu au preocupări în a folosi sinonime pentru că, evident, 
nici nu ar ști ce sunt alea. Fascinantă în piesă este recurența cu care apare 
expresia „du-te-n p**a meu” (personajele, semianalfabete, nu pronunțau nici 
înjurăturile corect) și care exprimă, într-o avalanșă de sensuri, ura, isteria, 
durerea, remușcarea, iertarea, iubirea, nepăsarea, revanșa, rușinea, dorința și 
chiar tandrețea. 

Trebuie să mărturisesc că nu mă așteptam ca o parte din public să nu înțeleagă 
nimic din tot acest rafinament al textului și al interpretării, din tot acest efort 
actoricesc uriaș și să reacționeze la un nivel încă mai sălbatic decât al 
personajelor ofensați că, vai, s-a folosit cuvântul p**ă de prea multe ori. 
Serios???!!! Asta era și ideea-n p**a mea!!! 

La un moment dat, cam după două treimi din piesă, când din 400 de spectatori 
plecaseră vreo 70 – 80, după aprecierile mele, un domn strigă revoltat din sală: 

- Până când aveți de gând să va mai bateți joc!?  

Sala amuțește.  

După o pauză de câteva secunde, Florin Piersic, impasibil, păstrând perfect linia 
personajului, răspunde absolut savuros: 

- Până la sfârșit! 

Sala aplaudă frenetic. 

Domnul nu se lasă și continuă:  
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- Aceste nu este textul original, vă bateți joc!  

Urmează încă vreo 2 – 3 replici pe temă (Piersic tot nu-și iese din rol) după care, 
la murmurul nemulțumit al spectatorilor care veniseră sa vadă și să aprecieze un 
spectacol de teatru, apele s-au liniștit și piesa a continuat. 

Mai menționez încă un fapt savuros, după care trec la incredibila coincidență pe 
care am promis-o. După ce personajele își reintră în text, Coleman strigă la un 
moment dat la Valene: „Muist căcăcios și virginist ce ești! „ După care lasă o 
pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: TEXTUL ORIGINAL! Din nou 
sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există speranță”. 

Florin Piersic Jr. a avut și el o reacție pe Facebook. Concluzia: „La finalul 
spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în sală, oameni pe fețele 
cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie”. 

Redăm mai jos întreagul mesaj al actorului: „Mă simt dator să-i răspund lui 
Radu Fefceac, un om pe care nu l-am cunoscut până azi. 

Despre ce am simțit aseară: 

Mi s-a mai întâmplat să mă aflu pe scena unui teatru (sau casă de cultură 
deghizată în teatru, sau consiliu județean cu aceeași pseudo-identitate) și să 
regret – după primele minute ale unui spectacol – că am ajuns acolo. Sunt 
momente în care un actor își înțelege mai bine limitele (’Unde încep?’ și ’Unde 
mă termin?’) și devine conștient de nișa (mai mult sau mai puțin generoasă) din 
care face parte, adică publicul pe care și-l dorește, pe care speră să-l aibă în 
sală, oamenii cu aproximativ aceeași sferă de interes, cultură generală, 
preocupări mai mult sau mai puțin artistice, lecturi preferate etc. Și toate astea – 
pentru că actorul speră, în naivitatea lui caracteristică, să aibă o seară în care 
să comunice cu publicul, să împrăștie energie și să primească înzecit înapoi. 

Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele reacții 
dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile au 
început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în 
sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie.  

Lecția pe care am învățat-o (din nou): 

Să nu mai judec niciodată un spectator în funcție de locul în care mă aflu pe hartă. 
Voi găsi mereu și oriunde spectatori care vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de 
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pe scenă, și vor empatiza până la urmă cu trăirile personajului pe sub pielea 
căruia am intrat.  

Închei aici, foarte abrupt. 

Coleman Connor (analfabet, din când în când)”. 

 
Sursa: digi24.ro 
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 30. Digi24.ro 
din data de 04 Aprilie 2019 

https://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/arte/florin-piersic-jr-
apostrofat-la-buzau-pentru-dialogul-vulgar-din-vestul-singuratic-
200-de-oameni-au-iesit-din-sala-1108483 
 

 
 
 

Florin Piersic Jr., apostrofat la Buzău pentru dialogul „vulgar” 
din „Vestul Singuratic”. 200 de oameni au ieșit din sală 

 

Experiență neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara din București, la 
Buzău, unde au mers cu piesa „Vestul Singuratic”. Florin Piersic Jr., Vlad 
Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Corina Dragomir au fost întrerupți de public 
de mai multe ori și apostrofați de spectatorii jigniți de limbajul pe care îl 
folosesc personajele. Asta deși afișul menționa că piesa nu este recomandată 
persoanelor sub 14 ani. 
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Foto: Facebook/Florin Piersic Jr. 

„Vestul Singuratic” este probabil cea mai bună piesă din repertoriul actual al 
Teatrului Nottara. Tocmai de aceea impresarul Radu Fefceac s-a gândit să ducă 
piesa la Buzău, într-o sală de 400 de locuri. Aceasta s-a jucat luni seară, iar o parte 
din publicul buzoian nu a fost foarte încântată de ideea și dialogul piesei. Ba mai 
mult, unii sunt convinși că varianta în română a piesei nu a rămas fidelă textului 
original. 

Cu toate acestea, „Vestul Singuratic” se bucură de aprecierea criticilor de 
specialitate și are în distribuție unii dintre cei mai buni actori români din noul val. 
Mai mult, Florin Piersic Jr. a spus că a făcut rolul vieții lui în această producție, 
iar criticii îi dau dreptate. 

Piesa „Vestul Singuratic” are la bază textul lui Martin Mc. Donach, câștigător al 
unui Glob de Aur pentru cel mai bun scenariu cu „Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri”. Mai mult, textul s-a bucurat și de o ecranizare, premiată cu 
Premiul „Osella de Aur” pentru cel mai bun scenariu.  

Chiar dacă piesa nu este recomandată minorilor sub 14 ani, tocmai din cauza 
dialogului, mulți buzoieni au mers la spectacol însoțiți de copii. Apoi, au început 
să iasă pe rând din sală, „șocați” de replicile personajelor: „Cam după două treimi 
din piesă, din 400 de spectatori plecaseră vreo 70 – 80”, menționează Fefceac pe 
Facebook. 

Mai mult, un domn s-a ridicat în picioare și a început să le vorbească direct 
actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?”. Cu un calm de 
apreciat, chiar dacă fusese întrerupt, Florin Piersic Jr. i-a răspuns, fără să iasă din 
rol:  „Până la sfârşit!”. Iar sala a izbucnit în aplauze. Spectatorul nu se 
lasă: „Aceste nu este textul original, vă bateți joc!”. 

„După ce personajele își reintră în text, Coleman (Florin Piesic Jr.) strigă la un 
moment dat la Valene (Vlad Zamfirescu): „M***st c***cios și virginist ce ești!”. 
După care lasă o pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: „TEXTUL 
ORIGINAL!”. Din nou sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există 
speranță”, mai scrie Fefceac. 

Redăm mai jos toată povestea, așa cum a fost ea spusă pe Facebook de impresarul 
Radu Fefceac: „CRONICA UNEI PIESE, A UNUI PUBLIC, DAR MAI ALES A 
UNEI COINCIDENȚE AIURITOARE 

Spectacolul „Vestul Singuratic”, unul din cele mai apreciate spectacole recente, 
atât de public, cât și de critici, perla coroanei Teatrului Nottara, în regia lui Cristi 
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Juncu, cu Florin Piersic. Jr. și Vlad Zamfirescu, jucat aseară la Buzău, a stârnit 
panică în rândul unei părți din publicul Buzoian. 

Despre ce este vorba în piesă, cât mai pe scurt? Într-o localitate uitată de lume, 
din nordul Irlandei, doi frați, Coleman (Florin Piersic) si Valene (Vlad 
Zamfirescu) sălbăticiți până aproape de animalitate, dar cu instincte, dorințe și 
pasiuni care țâșnesc surprinzător și te fac să-ți amintești că sunt oameni, își duc 
viața sub același acoperiș într-un război fățiș, care este sau nu unul de suprafața, 
așa cum publicul va afla până în final. Un război pe care încearcă să-l oprească 
un preot (Andi Vasluianu) dedicat menirii lui, dar care este covârșit de valul de 
crime și sinucideri care au loc în parohia lui și pentru care se simte vinovat, astfel 
încât, din neputință, devine alcoolic. 

Personajele sunt savuroase, Vlad Zamfirescu face un rol excepțional iar Florin 
Piersic, conform propriilor afirmații și ale criticilor, joacă rolul vieții lui: o 
transfigurare incredibilă, inumană. 

Personajele, dat fiind statutul lor, evident că au un limbaj specific, nu sunt 
academicieni doctori și nu au preocupări în a folosi sinonime pentru că, evident, 
nici nu ar ști ce sunt alea. Fascinantă în piesă este recurența cu care apare 
expresia „du-te-n p**a meu” (personajele, semianalfabete, nu pronunțau nici 
înjurăturile corect) și care exprimă, într-o avalanșă de sensuri, ura, isteria, 
durerea, remușcarea, iertarea, iubirea, nepăsarea, revanșa, rușinea, dorința și 
chiar tandrețea. 

Trebuie să mărturisesc că nu mă așteptam ca o parte din public să nu înțeleagă 
nimic din tot acest rafinament al textului și al interpretării, din tot acest efort 
actoricesc uriaș și să reacționeze la un nivel încă mai sălbatic decât al 
personajelor ofensați că, vai, s-a folosit cuvântul p**ă de prea multe ori. 
Serios???!!! Asta era și ideea-n p**a mea!!! 

La un moment dat, cam după două treimi din piesă, când din 400 de spectatori 
plecaseră vreo 70 – 80, după aprecierile mele, un domn strigă revoltat din sală: 

- Până când aveți de gând să va mai bateți joc!?  

Sala amuțește.  

După o pauză de câteva secunde, Florin Piersic, impasibil, păstrând perfect linia 
personajului, răspunde absolut savuros: 

- Până la sfârșit! 

Sala aplaudă frenetic. 
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Domnul nu se lasă și continuă:  

- Aceste nu este textul original, vă bateți joc!  

Urmează încă vreo 2 – 3 replici pe temă (Piersic tot nu-și iese din rol) după care, 
la murmurul nemulțumit al spectatorilor care veniseră sa vadă și să aprecieze un 
spectacol de teatru, apele s-au liniștit și piesa a continuat. 

Mai menționez încă un fapt savuros, după care trec la incredibila coincidență pe 
care am promis-o. După ce personajele își reintră în text, Coleman strigă la un 
moment dat la Valene: „Muist căcăcios și virginist ce ești! „ După care lasă o 
pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: TEXTUL ORIGINAL! Din nou 
sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există speranță”. 

Florin Piersic Jr. a avut și el o reacție pe Facebook. Concluzia: „La finalul 
spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în sală, oameni pe fețele 
cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie”. 

Redăm mai jos întreagul mesaj al actorului: „Mă simt dator să-i răspund lui 
Radu Fefceac, un om pe care nu l-am cunoscut până azi. 

Despre ce am simțit aseară: 

Mi s-a mai întâmplat să mă aflu pe scena unui teatru (sau casă de cultură 
deghizată în teatru, sau consiliu județean cu aceeași pseudo-identitate) și să 
regret – după primele minute ale unui spectacol – că am ajuns acolo. Sunt 
momente în care un actor își înțelege mai bine limitele (’Unde încep?’ și ’Unde 
mă termin?’) și devine conștient de nișa (mai mult sau mai puțin generoasă) din 
care face parte, adică publicul pe care și-l dorește, pe care speră să-l aibă în 
sală, oamenii cu aproximativ aceeași sferă de interes, cultură generală, 
preocupări mai mult sau mai puțin artistice, lecturi preferate etc. Și toate astea – 
pentru că actorul speră, în naivitatea lui caracteristică, să aibă o seară în care 
să comunice cu publicul, să împrăștie energie și să primească înzecit înapoi. 

Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele reacții 
dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile au 
început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în 
sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie.  

Lecția pe care am învățat-o (din nou): 
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Să nu mai judec niciodată un spectator în funcție de locul în care mă aflu pe hartă. 
Voi găsi mereu și oriunde spectatori care vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de 
pe scenă, și vor empatiza până la urmă cu trăirile personajului pe sub pielea 
căruia am intrat.  

Închei aici, foarte abrupt. 

Coleman Connor (analfabet, din când în când)”. 

 
Sursa: digi24.ro 
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 31. Ziarul de Iași 
din data de 04 Aprilie 2019, ora 20:25 
https://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/ce-a-patit-actorul-florin-piersic-jr-la-
un-spectacol-jucat-in-provincie-la-buzau--215825.html 
 

 
Ce a păţit actorul Florin Piersic Jr. la un spectacol jucat în 

provincie, la Buzău? 
 

 
 

Experienţă neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara din Bucureşti, la 
Buzău, unde au mers cu piesa „Vestul Singuratic”. Florin Piersic Jr., Vlad 
Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Corina Dragomir au fost întrerupţi de public 
de mai multe ori şi apostrofaţi de spectatorii jigniţi de limbajul pe care îl 
folosesc personajele. Asta deşi afişul menţiona că piesa nu este recomandată 
persoanelor sub 14 ani. „Vestul Singuratic” este probabil cea mai bună piesă 
din repertoriul actual al Teatrului Nottara. Tocmai de aceea impresarul 
Radu Fefceac s-a gândit să ducă piesa la Buzău, într-o sală de 400 de locuri. 
Aceasta s-a jucat luni seară, iar o parte din publicul buzoian nu a fost foarte 
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încântată de ideea şi dialogul piesei. Ba mai mult, unii sunt convinşi că 
varianta în română a piesei nu a rămas fidelă textului original. 
 
Cu toate acestea, „Vestul Singuratic” se bucură de aprecierea criticilor de 
specialitate şi are în distribuţie unii dintre cei mai buni actori români din noul val. 
Mai mult, Florin Piersic Jr. a spus că a făcut rolul vieţii lui în această producţie, 
iar criticii îi dau dreptate. Piesa „Vestul Singuratic” are la bază textul lui Martin 
Mc. Donach, câştigător al unui Glob de Aur pentru cel mai bun scenariu cu „Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Mai mult, textul s-a bucurat şi de o 
ecranizare, premiată cu Premiul „Osella de Aur” pentru cel mai bun scenariu. 
 
Chiar dacă piesa nu este recomandată minorilor sub 14 ani, tocmai din cauza 
dialogului, mulţi buzoieni au mers la spectacol însoţiţi de copii. Apoi, au început 
să iasă pe rând din sală, „şocaţi” de replicile personajelor: „Cam după două treimi 
din piesă, din 400 de spectatori plecaseră vreo 70 - 80”, menţionează Fefceac pe 
Facebook. 
 
Mai mult, un domn s-a ridicat în picioare şi a început să le vorbească direct 
actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?”. Cu un calm de apreciat, 
chiar dacă fusese întrerupt, Florin Piersic Jr. i-a răspuns, fără să iasă din rol: „Până 
la sfârşit!”. Iar sala a izbucnit în aplauze. Spectatorul nu se lasă: „Aceste nu este 
textul original, vă bateţi joc!”. 
 
„După ce personajele îşi reintră în text, Coleman (Florin Piesic Jr.) strigă la un 
moment dat la Valene (Vlad Zamfirescu): „M***st c***cios şi virginist ce eşti!”. 
După care lasă o pauză scurtă şi spune din nou, fără a ieşi din rol: „TEXTUL 
ORIGINAL!”. Din nou sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există 
speranţă”, mai scrie Fefceac. 

 
 

Sursa: ziaruldeiasi.ro 
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 32. best-event.ro 
din data de 04 Aprilie 2019 

https://best-event.ro/florin-piersic-jr-genial-dupa-dialogul-vulgar-
din-vestul-singuratic-de-la-buzau/ 
 

 
 

Florin Piersic Jr., genial, dupa dialogul „vulgar” din „Vestul 
Singuratic” de la Buzău 

 

 
 

Experiență neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara din București, la 
Buzău, unde au mers cu piesa „Vestul Singuratic”.  
Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Corina Dragomir au 
fost întrerupți de public de mai multe ori și apostrofați de spectatorii jigniți 
de limbajul pe care îl folosesc personajele. Asta deși afișul menționa că piesa 
nu este recomandată persoanelor sub 14 ani. 
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„Vestul Singuratic” este probabil cea mai bună piesă din repertoriul actual al 
Teatrului Nottara. Tocmai de aceea impresarul Radu Fefceac s-a gândit să ducă 
piesa la Buzău, într-o sală de 400 de locuri. 
Aceasta s-a jucat luni seară, iar o parte din publicul buzoian nu a fost foarte 
încântată de ideea și dialogul piesei. Ba mai mult, unii sunt convinși că varianta 
în română a piesei nu a rămas fidelă textului original. 

Cu toate acestea, „Vestul Singuratic” se bucură de aprecierea criticilor de 
specialitate și are în distribuție unii dintre cei mai buni actori români din noul val. 
Mai mult, Florin Piersic Jr. a spus că a făcut rolul vieții lui în această producție, 
iar criticii îi dau dreptate. 

Piesa „Vestul Singuratic” are la bază textul lui Martin Mc. Donach, câștigător al 
unui Glob de Aur pentru cel mai bun scenariu cu „Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri”. Mai mult, textul s-a bucurat și de o ecranizare, premiată cu 
Premiul „Osella de Aur” pentru cel mai bun scenariu. 

 

Chiar dacă piesa nu este recomandată minorilor sub 14 ani, tocmai din cauza 
dialogului, mulți buzoieni au mers la spectacol însoțiți de copii. Apoi, au început 
să iasă pe rând din sală, „șocați” de replicile personajelor: „Cam după două treimi 
din piesă, din 400 de spectatori plecaseră vreo 70 – 80”, menționează Fefceac pe 
Facebook. 

Mai mult, un domn s-a ridicat în picioare și a început să le vorbească direct 
actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?”. Cu un calm de 
apreciat, chiar dacă fusese întrerupt, Florin Piersic Jr. i-a răspuns, fără să iasă din 
rol:  „Până la sfârşit!”. Iar sala a izbucnit în aplauze. Spectatorul nu se 
lasă: „Aceste nu este textul original, vă bateți joc!”. 

„După ce personajele își reintră în text, Coleman (Florin Piesic Jr.) strigă la un 
moment dat la Valene (Vlad Zamfirescu): „M***st c***cios și virginist ce ești!”. 
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După care lasă o pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: „TEXTUL 
ORIGINAL!”. Din nou sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există 
speranță”, mai scrie Fefceac. 

Redăm mai jos toată povestea, așa cum a fost ea spusă pe Facebook de impresarul 
Radu Fefceac: „CRONICA UNEI PIESE, A UNUI PUBLIC, DAR MAI ALES A 
UNEI COINCIDENȚE AIURITOARE 

Spectacolul “Vestul Singuratic”, unul din cele mai apreciate spectacole recente, 
atât de public, cât și de critici, perla coroanei Teatrului Nottara, în regia lui Cristi 
Juncu, cu Florin Piersic. Jr. și Vlad Zamfirescu, jucat aseară la Buzău, a stârnit 
panică în rândul unei părți din publicul Buzoian. 

 

Despre ce este vorba în piesă, cât mai pe scurt? Într-o localitate uitată de lume, 
din nordul Irlandei, doi frați, Coleman (Florin Piersic) si Valene (Vlad 
Zamfirescu) sălbăticiți până aproape de animalitate, dar cu instincte, dorințe și 
pasiuni care țâșnesc surprinzător și te fac să-ți amintești că sunt oameni, își duc 
viața sub același acoperiș într-un război fățiș, care este sau nu unul de suprafața, 
așa cum publicul va afla până în final. Un război pe care încearcă să-l oprească 
un preot (Andi Vasluianu) dedicat menirii lui, dar care este covârșit de valul de 
crime și sinucideri care au loc în parohia lui și pentru care se simte vinovat, astfel 
încât, din neputință, devine alcoolic. 

Personajele sunt savuroase, Vlad Zamfirescu face un rol excepțional iar Florin 
Piersic, conform propriilor afirmații și ale criticilor, joacă rolul vieții lui: o 
transfigurare incredibilă, inumană. 

Personajele, dat fiind statutul lor, evident că au un limbaj specific, nu sunt 
academicieni doctori și nu au preocupări în a folosi sinonime pentru că, evident, 
nici nu ar ști ce sunt alea. Fascinantă în piesă este recurența cu care apare 
expresia “du-te-n p**a meu” (personajele, semianalfabete, nu pronunțau nici 
înjurăturile corect) și care exprimă, într-o avalanșă de sensuri, ura, isteria, 
durerea, remușcarea, iertarea, iubirea, nepăsarea, revanșa, rușinea, dorința și 
chiar tandrețea. 

Trebuie să mărturisesc că nu mă așteptam ca o parte din public să nu înțeleagă 
nimic din tot acest rafinament al textului și al interpretării, din tot acest efort 
actoricesc uriaș și să reacționeze la un nivel încă mai sălbatic decât al 
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personajelor ofensați că, vai, s-a folosit cuvântul p**ă de prea multe ori. 
Serios???!!! Asta era și ideea-n p**a mea!!! 

La un moment dat, cam după două treimi din piesă, când din 400 de spectatori 
plecaseră vreo 70 – 80, după aprecierile mele, un domn strigă revoltat din sală: 

– Până când aveți de gând să va mai bateți joc!? 

Sala amuțește. 

După o pauză de câteva secunde, Florin Piersic, impasibil, păstrând perfect linia 
personajului, răspunde absolut savuros: 

– Până la sfârșit! 

Sala aplaudă frenetic. 

Domnul nu se lasă și continuă: 

– Aceste nu este textul original, vă bateți joc! 

Urmează încă vreo 2 – 3 replici pe temă (Piersic tot nu-și iese din rol) după care, 
la murmurul nemulțumit al spectatorilor care veniseră sa vadă și să aprecieze un 
spectacol de teatru, apele s-au liniștit și piesa a continuat. 

Mai menționez încă un fapt savuros, după care trec la incredibila coincidență pe 
care am promis-o. După ce personajele își reintră în text, Coleman strigă la un 
moment dat la Valene: “Muist căcăcios și virginist ce ești! ” După care lasă o 
pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: TEXTUL ORIGINAL! Din nou 
sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există speranță”. 

Florin Piersic Jr. a avut și el o reacție pe Facebook. Concluzia: „La finalul 
spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în sală, oameni pe fețele 
cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie”. 

Redăm mai jos întreagul mesaj al actorului: „Mă simt dator să-i răspund lui 
Radu Fefceac, un om pe care nu l-am cunoscut până azi. 

Despre ce am simțit aseară: 

Mi s-a mai întâmplat să mă aflu pe scena unui teatru (sau casă de cultură 
deghizată în teatru, sau consiliu județean cu aceeași pseudo-identitate) și să 
regret – după primele minute ale unui spectacol – că am ajuns acolo. Sunt 
momente în care un actor își înțelege mai bine limitele (’Unde încep?’ și ’Unde 
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mă termin?’) și devine conștient de nișa (mai mult sau mai puțin generoasă) din 
care face parte, adică publicul pe care și-l dorește, pe care speră să-l aibă în 
sală, oamenii cu aproximativ aceeași sferă de interes, cultură generală, 
preocupări mai mult sau mai puțin artistice, lecturi preferate etc. Și toate astea – 
pentru că actorul speră, în naivitatea lui caracteristică, să aibă o seară în care 
să comunice cu publicul, să împrăștie energie și să primească înzecit înapoi. 

Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele reacții 
dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile au 
început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în 
sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie. 

Lecția pe care am învățat-o (din nou): 

Să nu mai judec niciodată un spectator în funcție de locul în care mă aflu pe hartă. 
Voi găsi mereu și oriunde spectatori care vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de 
pe scenă, și vor empatiza până la urmă cu trăirile personajului pe sub pielea 
căruia am intrat. 

Închei aici, foarte abrupt. 

Coleman Connor (analfabet, din când în când)”. 
 
 

Sursa: best-event.ro 
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 33. The World News 
din data de 04 Aprilie 2019, ora 12:09 
https://theworldnews.net/ro-news/digi-24-florin-piersic-jr-apostrofat-
la-buzau-pentru-dialogul-vulgar-din-vestul-singuratic-200-de-oameni-
au-iesit-din-sala-reactia-geniala-a-actorului 
 

 
 

Digi24: Florin Piersic Jr., apostrofat la Buzău pentru dialogul 
„vulgar” din „Vestul Singuratic”. 200 de oameni au ieșit din sală 

 

Experiență neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara din București, la 
Buzău, unde au mers cu piesa „Vestul Singuratic”. Florin Piersic Jr., Vlad 
Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Corina Dragomir au fost întrerupți de public 
de mai multe ori și apostrofați de spectatorii jigniți de limbajul pe care îl 
folosesc personajele. Asta deși afișul menționa că piesa nu este recomandată 
persoanelor sub 14 ani. 

 

Foto: Facebook/Florin Piersic Jr. 
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„Vestul Singuratic” este probabil cea mai bună piesă din repertoriul actual al 
Teatrului Nottara. Tocmai de aceea impresarul Radu Fefceac s-a gândit să ducă 
piesa la Buzău, într-o sală de 400 de locuri. Aceasta s-a jucat luni seară, iar o parte 
din publicul buzoian nu a fost foarte încântată de ideea și dialogul piesei. Ba mai 
mult, unii sunt convinși că varianta în română a piesei nu a rămas fidelă textului 
original. 

Cu toate acestea, „Vestul Singuratic” se bucură de aprecierea criticilor de 
specialitate și are în distribuție unii dintre cei mai buni actori români din noul val. 
Mai mult, Florin Piersic Jr. a spus că a făcut rolul vieții lui în această producție, 
iar criticii îi dau dreptate. 

Piesa „Vestul Singuratic” are la bază textul lui Martin Mc. Donach, câștigător al 
unui Glob de Aur pentru cel mai bun scenariu cu „Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri”. Mai mult, textul s-a bucurat și de o ecranizare, premiată cu 
Premiul „Osella de Aur” pentru cel mai bun scenariu.  

Chiar dacă piesa nu este recomandată minorilor sub 14 ani, tocmai din cauza 
dialogului, mulți buzoieni au mers la spectacol însoțiți de copii. Apoi, au început 
să iasă pe rând din sală, „șocați” de replicile personajelor: „Cam după două treimi 
din piesă, din 400 de spectatori plecaseră vreo 70 – 80”, menționează Fefceac pe 
Facebook. 

Mai mult, un domn s-a ridicat în picioare și a început să le vorbească direct 
actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?”. Cu un calm de 
apreciat, chiar dacă fusese întrerupt, Florin Piersic Jr. i-a răspuns, fără să iasă din 
rol:  „Până la sfârşit!”. Iar sala a izbucnit în aplauze. Spectatorul nu se 
lasă: „Aceste nu este textul original, vă bateți joc!”. 

„După ce personajele își reintră în text, Coleman (Florin Piesic Jr.) strigă la un 
moment dat la Valene (Vlad Zamfirescu): „M***st c***cios și virginist ce ești!”. 
După care lasă o pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: „TEXTUL 
ORIGINAL!”. Din nou sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există 
speranță”, mai scrie Fefceac. 

Redăm mai jos toată povestea, așa cum a fost ea spusă pe Facebook de impresarul 
Radu Fefceac: „CRONICA UNEI PIESE, A UNUI PUBLIC, DAR MAI ALES A 
UNEI COINCIDENȚE AIURITOARE 

Spectacolul „Vestul Singuratic”, unul din cele mai apreciate spectacole recente, 
atât de public, cât și de critici, perla coroanei Teatrului Nottara, în regia lui Cristi 
Juncu, cu Florin Piersic. Jr. și Vlad Zamfirescu, jucat aseară la Buzău, a stârnit 
panică în rândul unei părți din publicul Buzoian. 
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Despre ce este vorba în piesă, cât mai pe scurt? Într-o localitate uitată de lume, 
din nordul Irlandei, doi frați, Coleman (Florin Piersic) si Valene (Vlad 
Zamfirescu) sălbăticiți până aproape de animalitate, dar cu instincte, dorințe și 
pasiuni care țâșnesc surprinzător și te fac să-ți amintești că sunt oameni, își duc 
viața sub același acoperiș într-un război fățiș, care este sau nu unul de suprafața, 
așa cum publicul va afla până în final. Un război pe care încearcă să-l oprească 
un preot (Andi Vasluianu) dedicat menirii lui, dar care este covârșit de valul de 
crime și sinucideri care au loc în parohia lui și pentru care se simte vinovat, astfel 
încât, din neputință, devine alcoolic. 

Personajele sunt savuroase, Vlad Zamfirescu face un rol excepțional iar Florin 
Piersic, conform propriilor afirmații și ale criticilor, joacă rolul vieții lui: o 
transfigurare incredibilă, inumană. 

Personajele, dat fiind statutul lor, evident că au un limbaj specific, nu sunt 
academicieni doctori și nu au preocupări în a folosi sinonime pentru că, evident, 
nici nu ar ști ce sunt alea. Fascinantă în piesă este recurența cu care apare 
expresia „du-te-n p**a meu” (personajele, semianalfabete, nu pronunțau nici 
înjurăturile corect) și care exprimă, într-o avalanșă de sensuri, ura, isteria, 
durerea, remușcarea, iertarea, iubirea, nepăsarea, revanșa, rușinea, dorința și 
chiar tandrețea. 

Trebuie să mărturisesc că nu mă așteptam ca o parte din public să nu înțeleagă 
nimic din tot acest rafinament al textului și al interpretării, din tot acest efort 
actoricesc uriaș și să reacționeze la un nivel încă mai sălbatic decât al 
personajelor ofensați că, vai, s-a folosit cuvântul p**ă de prea multe ori. 
Serios???!!! Asta era și ideea-n p**a mea!!! 

La un moment dat, cam după două treimi din piesă, când din 400 de spectatori 
plecaseră vreo 70 – 80, după aprecierile mele, un domn strigă revoltat din sală: 

- Până când aveți de gând să va mai bateți joc!?  

Sala amuțește.  

După o pauză de câteva secunde, Florin Piersic, impasibil, păstrând perfect linia 
personajului, răspunde absolut savuros: 

- Până la sfârșit! 

Sala aplaudă frenetic. 

Domnul nu se lasă și continuă:  



 82 

- Aceste nu este textul original, vă bateți joc!  

Urmează încă vreo 2 – 3 replici pe temă (Piersic tot nu-și iese din rol) după care, 
la murmurul nemulțumit al spectatorilor care veniseră sa vadă și să aprecieze un 
spectacol de teatru, apele s-au liniștit și piesa a continuat. 

Mai menționez încă un fapt savuros, după care trec la incredibila coincidență pe 
care am promis-o. După ce personajele își reintră în text, Coleman strigă la un 
moment dat la Valene: „Muist căcăcios și virginist ce ești! „ După care lasă o 
pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: TEXTUL ORIGINAL! Din nou 
sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există speranță”. 

Florin Piersic Jr. a avut și el o reacție pe Facebook. Concluzia: „La finalul 
spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în sală, oameni pe fețele 
cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie”. 

Redăm mai jos întreagul mesaj al actorului: „Mă simt dator să-i răspund lui 
Radu Fefceac, un om pe care nu l-am cunoscut până azi. 

Despre ce am simțit aseară: 

Mi s-a mai întâmplat să mă aflu pe scena unui teatru (sau casă de cultură 
deghizată în teatru, sau consiliu județean cu aceeași pseudo-identitate) și să 
regret – după primele minute ale unui spectacol – că am ajuns acolo. Sunt 
momente în care un actor își înțelege mai bine limitele (’Unde încep?’ și ’Unde 
mă termin?’) și devine conștient de nișa (mai mult sau mai puțin generoasă) din 
care face parte, adică publicul pe care și-l dorește, pe care speră să-l aibă în 
sală, oamenii cu aproximativ aceeași sferă de interes, cultură generală, 
preocupări mai mult sau mai puțin artistice, lecturi preferate etc. Și toate astea – 
pentru că actorul speră, în naivitatea lui caracteristică, să aibă o seară în care 
să comunice cu publicul, să împrăștie energie și să primească înzecit înapoi. 

Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele reacții 
dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile au 
început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în 
sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie.  

Lecția pe care am învățat-o (din nou): 

Să nu mai judec niciodată un spectator în funcție de locul în care mă aflu pe hartă. 
Voi găsi mereu și oriunde spectatori care vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de 
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pe scenă, și vor empatiza până la urmă cu trăirile personajului pe sub pielea 
căruia am intrat.  

Închei aici, foarte abrupt. 

Coleman Connor (analfabet, din când în când)”. 

 
Sursa: hotnews.ro 
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 34. Reporter buzoian 
din data de 04 Aprilie 2019, ora 12:09 
https://reporterbuzoian.ro/aseara-la-buzau-s-a-intamplat-ceva-chiar-
incredibil/ 
 

 
 

”Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil!” 
 

De o experiență neplăcută, dar „educativă” – după cum ei înșiși spun – au 
avut parte  actorii Teatrului Nottara, la Buzău. Spectacolul „Vestul 
singuratic”, cu mari actori în dritribuție, a fost oprit în mai multe rânduri de 
câțiva spectatori jenați de limbajul vulgar al personajelor. Afișul menționa 
că piesa NU este recomandată persoanelor sub 14 ani. 

Potrivit Știri de Buzău, peste 400 de buzoieni au mers, luni, să vadă spectacolul 
pus în scenă de Cristi Juncu și cu o distribuție deosebită: Florin Piersic Jr., Vlad 
Zamfirescu, Andi Vasluianu și Corina Dragomir. Chiar dacă pe bilete era precizat 
că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 ani, dialogul dintre personaje 
având multe expresii vulgare, mulți buzoieni au venit la spectacol însoțiți de copii. 

La puțin timp după debutul spectacolului, un buzoian între două vârste s-a ridicat 
în picioare și, indignat de limbajul celor de pe scenă, a început să le ceară 
explicații actorilor: „Până când aveți de gând să vă mai bateți joc!?”. 
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Întrerupți din dialogul lor, Vlad Zamfirescu și Florin Piersic Jr. au dat însă dovadă 
de un profesionalism ieșit din comun. Piersic i-a dat replica spectatorului fără a 
ieși din rol, păstrând aceeași tulburare de vorbire specifică personajului: „Până la 
sfârșit!”. 

 

Sala a aplaudat frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant: „Nu cred că 
acesta este textul original!”. „Nici eu nu cred!”, a răspuns Piersic, spre deliciul 
colegului său, Vlad Zamfirescu, și al celor din sală. O parte din public a părăsit 
sala, după ce s-au întețit expresiile vulgare din dialogul actorilor. 

La finalul spectacolului, actorii au fost aplaudați în picioare minute bune de 
buzoienii care au mai rămas în sală. Actorii s-au întors de la cabine de mai multe 
ori, „chemați” de aplauze, iar Florin Piersic Jr. le-a mulțumit spectatorilor. 

Impresarul care a adus „Vestul singuratic” la Buzău, Radu Fefceac, a scris pe 
Facebook: „Mulțumesc mult publicului care înțelege prin cultură un act care 
presupune atenție și deschidere și îmi cer scuze fața de celălalt public dacă am 
avut așteptări prea mari de la el. Unii oameni caută divertisment facil și este 
dreptul lor. În modul cel mai sincer recunosc că greșeala a fost a mea”. 

La câteva ore, Florin Piersic Jr. i-a răspuns acestuia pe Facebook, mărturisind că 
încă din primele minute ale reprezentației de la Buzău și-a dat seama că publicul 
nu este potrivit pentru un astfel de spectacol. Cunoscutul actor spune însă la 
finalul mesajului că spectatorii rămași până la sfârșitul piesei i-au dat o lecție. 

”Aseară (luni n.r.), la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele 
reacții dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile 
au început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră 
doar vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit 
Radu Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași 
în sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie. 
Lecția pe care am învățat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în 
funcție de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu și oriunde spectatori 
care vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de pe scenă, și vor empatiza până la 
urmă cu trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat.”, a scris Florin 
Piersic Jr. 

de: Cosmin Șontică 
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 35. Știri de Buzău 
din data de 03 Aprilie 2019 
https://stiridebuzau.ro/diverse/actorii-unui-mare-teatru-din-bucuresti-
apostrofati-de-spectatorii-buzoieni-pentru-dialogurile-vulgare-din-
scenariu-0304.html 
 

 
 
Actorii unui mare teatru din București, apostrofați de spectatorii 

buzoieni pentru dialogurile vulgare din scenariu 
 
Experiență neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara, la Buzău. 
Spectacolul „Vestul singuratic”, cu Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi 
Vasluianu și Corina Dragomir în distribuție, a fost oprit în mai multe 
rânduri de câțiva spectatori jenați de limbajul vulgar al personajelor. Afișul 
menționa că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 ani. 

Peste 400 de buzoieni au mers, luni, să vadă spectacolul pus în scenă de Cristi 
Juncu și cu o distribuție deosebită: Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi 
Vasluianu și Corina Dragomir. 

Chiar dacă pe bilete era precizat că piesa nu este recomandată persoanelor sub 14 
ani, dialogul dintre personaje având multe expresii vulgare, mulți buzoieni au 
venit la spectacol însoțiți de copii. 
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La puțin timp după debutul spectacolului, un buzoian între două vârste s-a ridicat 
în picioare și, indignat de limbajul celor de pe scenă, a început să le ceară 
explicații actorilor: „Până când aveți de gând să vă mai bateți joc!?”. 

Întrerupți din dialogul lor, Vlad Zamfirescu și Florin Piersic Jr. au dat însă dovadă 
de un profesionalism ieșit din comun. Piersic i-a dat replica spectatorului fără a 
ieși din rol, păstrând aceeași tulburare de vorbire specifică personajului: „Până la 
sfârșit!”. 

Sala a aplaudat frenetic, spre disperarea spectatorului recalcitrant: „Nu cred că 
acesta este textul original!”. „Nici eu nu cred!”, a răspuns Piersic, spre deliciul 
colegului său, Vlad Zamfirescu, și al celor din sală. O parte din public a părăsit 
sala, după ce s-au întețit expresiile vulgare din dialogul actorilor. 

La finalul spectacolului, actorii au fost aplaudați în picioare minute bune de 
buzoienii care au mai rămas în sală. Actorii s-au întors de la cabine de mai multe 
ori, „chemați” de aplauze, iar Florin Piersic Jr. le-a mulțumit spectatorilor. 

Impresarul care a adus „Vestul singuratic” la Buzău, Radu Fefceac, a scris pe 
Facebook: „Mulțumesc mult publicului care înțelege prin cultură un act care 
presupune atenție și deschidere și îmi cer scuze fața de celălalt public dacă am 
avut așteptări prea mari de la el. Unii oameni caută divertisment facil și este 
dreptul lor. În modul cel mai sincer recunosc că greșeala a fost a mea”. 

La câteva ore, Florin Piersic Jr. i-a răspuns acestuia pe Facebook, mărturisind că 
încă din primele minute ale reprezentației de la Buzău și-a dat seama că publicul 
nu este potrivit pentru un astfel de spectacol. Cunoscutul actor spune însă la 
finalul mesajului că spectatorii rămași până la sfârșitul piesei i-au dat o lecție. 

”Aseară (luni n.r.), la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele 
reacții dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile 
au început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în 
sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie. 
Lecția pe care am învățat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în 
funcție de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu și oriunde spectatori care 
vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de pe scenă, și vor empatiza până la urmă cu 
trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat”, a scris Florin Piersic Jr. 

Sursa: stiridebuzau.ro 
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 36. Republica 
din data de 05 Aprilie 2019, ora 08:24 
https://republica.ro/ce-s-a-intamplat-la-buzau-spectatorii-indignati-au-
parasit-sala-florin-piersic-jr-mustrat-din-cauza-limbajului 
 

 
 

Ce s-a întâmplat la Buzău: spectatorii indignați au părăsit sala. 
Florin Piersic Jr., mustrat din cauza limbajului din piesa „Vestul 

Singuratic” 

Actorii Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Corina Dragomir 
au fost întrerupți și mustrați de public, într-un spectacol la Buzău, o parte dintre 
cei din sală fiind indignați de limbajul pe care îl folosesc personajele din „Vestul 
Singuratic”. Afișul spectacolului menționează că piesa nu este recomandată 
persoanelor sub 14 ani, însă în sală se aflau și copii, potrivit Digi24. 

La un moment dat, un spectator s-a ridicat şi le-a strigat celor de pe scenă: „Până 
când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?” Fără să iasă din rol, Florin Piersic Jr. i-
a dat acestuia replica: „Până la sfârşit!”, iar publicul a început să aplaude. „Nu 
cred că acesta este textul original!”, a continuat spectatorul indignat. „Nici eu nu 
cred!”, a răspuns Piersic. Scena a fost descrisă pe Facebook de impresarul Radu 
Fefceac. 
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„Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele reacții 
dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile au 
început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în 
sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie.”, 
a scris pe Facebook Florin Piersic Jr. 

„Lecția pe care am învățat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în 
funcție de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu și oriunde spectatori care 
vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de pe scenă, și vor empatiza până la urmă cu 
trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat”, a conchis actorul. 

 
 

de: Loredana Voiculescu 
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 37. Opinia Buzău 
din data de 04 Aprilie 2019 
http://opiniabuzau.ro/florin-piersic-jr-dupa-spectacolul-cu-scandal-de-
la-buzau-am-invatat-sa-nu-mai-judec-niciodata-un-spectator-in-
functie-de-locul-in-care-ma-aflu-pe-harta/ 
 

 
 
Florin Piersic Jr., după specatcolul cu scandal de la Buzău: „Am 
învățat să nu mai judec niciodată un spectator în funcție de locul 

în care mă aflu pe hartă.” 
 
Un buzoian între două vârste s-a ridicat în picioare şi, indignat de limbajul vulgar 
folosit de personajele din piesă începe să le ceară explicaţii actorilor: „Până când 
aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?”   În sală se lasă tăcere, actorii își întrerup 
replicile...Întâmplarea a avut loc luni la Buzău la spectacolul Vestul singuratic, 
avându-i în distribuție pe Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu și 
Corina Dragomir. 
 
Înainte de continuarea acestei povești ce pare ireală este nevoie de câteva 
precizări. Producția Teatrului Nottara, în regia lui Cristi Juncu, se bucură de 
aprecierea criticilor de specialitate și are la bază textul lui Martin McDonagh, 
premiat anul trecut la Golden Globes pentru cel mai bun scenariu pentru filmul 
"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". De altfel, chiar piesa Vestul 
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singuratic” s-a bucurat de o ecranizare distinsă cu Premiul „Osella de Aur” pentru 
cel mai bun scenariu. 
 
Spectacolul pus în scenă de Cristi Juncu abundă de expresii vulgare, motiv pentru 
care pe bilete a fost precizat că nu este recomandat persoanelor sub 14 ani. Asta 
nu i-a convins pe buzoieni să nu vină la spectacol însoțiți de copii mici. Dincolo 
de premii si părerea criticilor de teatru, chiar dacă piesa nu este pe gustul tuturor, 
mai ales a amatorilor de teatru bulevardier, este evident că limbajul licențios este 
perfect justificat în încercarea de a ilustra o lume „neagră”, lipsită de valori morale 
și sentimente, într-un sat pierdut în timp, undeva în Irlanda. De asemenea, Florin 
Piersic Jr., cel care îl interpretează pe cel mai respingător (fiul care își ucide tatăl 
fără remușcare) și totodată emoționant personaj, face un rol de excepție. Vestul 
singuratic este o piesă amară, întunecată și mișcătoare, care descrie modul în care 
singurătatea și refularea sexuală pot fi exprimate prin violență. 
 
Apostrofați de un spectator, aplaudați minute în șir de 200 
 
 
Nu de aceiași părere au fost toți spectatorii buzoieni prezenți luni în sală. Drept 
dovadă, la pauză, jumătate din spectatori au plecat acasă revoltați. A rămas însă 
în sală un spectator care a vrut cu tot dinadinsul să le transmită actorilor 
nemulțumirile chiar în timpul reprezentației! „Până când aveți de gând să vă mai 
bateți joc?”, a strigat acesta din sală. Întrerupți din dialogul lor, Vlad Zamfirescu 
și Florin Piersic Jr. dau însă dovadă de un profesionalism ieșit din comun. Piersic 
îi dă replica spectatorului fără a ieși din rol, păstrând aceeași tulburare de vorbire 
specifică personajului: „Până la sfârșit!”. Sala aplaudă frenetic, spectatorul 
recalcitrant se enervează și mai tare: „Nu cred că acesta este textul original”. „Nici 
eu nu cred”, răspunde Piersic care răbufnește în râs împreună cu Vlad Zamfirescu 
și întreaga sală aplaudă. „Confruntarea” s-a prelungit, buzoianul cerând ca 
regizorul să vină pe scenă să dea explicații. 
 
La finalul spectacolului actorii sunt aplaudați în picioare minute bune de buzoienii 
care au mai rămas în sală. Actorii se întorc de la cabine de vreo cinci ori „chemați” 
de aplauze, iar Florin Piersic se înclină în fața spectatorilor și le mulțumește. 
 
 
Impresarul Radu Felceac: „Greșeala a fost a mea” 

 
A doua zi după spectacol, impresarul care a adus „Vestul singuratic” la Buzău,   
Radu Fefceac a scris pe Facebook: „Mulţumesc mult publicului care înţelege prin 
cultură un act care presupune atenţie şi deschidere şi îmi cer scuze faţa de celălalt 
public dacă am avut aşteptări prea mari de la el. Unii oameni caută divertisment 
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facil şi este dreptul lor. În modul cel mai sincer recunosc că greşeala a fost a 
mea”  
 
La câteva ore, Florin Piersic Jr. i-a răspuns acestuia pe Facebook mărturisind că 
încă din primele minute ale reprezentaţiei de la Buzău şi-a dat seama că publicul 
nu este potrivit pentru un astfel de spectacol. Cunoscutul actor spune însă la 
finalul mesajului că spectatorii rămaşi până la sfârşitul piesei i-au dat o 
lecţie. Piersic a completat mesajul de pe Facebook cu o imagine din spectacol, 
insoțită de textul: „What happens in Buzău stays in Buzău”. 
 

 "Mi s-a mai întâmplat să mă aflu pe scena unui teatru (sau casă de cultură 
deghizată în teatru, sau consiliu județean cu aceeași pseudo-identitate) și să 
regret – după primele minute ale unui spectacol - că am ajuns acolo. Sunt 
momente în care un actor își înțelege mai bine limitele (’Unde încep?’ și ’Unde 
mă termin?’) și devine conștient de nișa (mai mult sau mai puțin generoasă) din 
care face parte, adică publicul pe care și-l dorește, pe care speră să-l aibă în 
sală, oamenii cu aproximativ aceeași sferă de interes, cultură generală, 
preocupări mai mult sau mai puțin artistice, lecturi preferate etc. Și toate astea – 
pentru că actorul speră, în naivitatea lui caracteristică, să aibă o seară în care 
să comunice cu publicul, să împrăștie energie și să primească înzecit înapoi. 
Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele reacţii 
dezaprobatoare şi plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile au 
început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Şi – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în faţa celor rămaşi în 
sală, oameni pe feţele cărora am citit cu siguranţă entuziasm şi multă simpatie. 
Lecţia pe care am învăţat-o (din nou): Să nu mai judec niciodată un spectator în 
funcţie de locul în care mă aflu pe hartă. Voi găsi mereu şi oriunde spectatori 
care vor ajunge în rezonanţă cu mine, cel de pe scenă, şi vor empatiza până la 
urmă cu trăirile personajului pe sub pielea căruia am intrat”, a scris Florin 
Piersic Jr. 

de: Cristian Ionescu 
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 38. Gândul 
din data de 04 Aprilie 2019 
https://www.gandul.info/stiri/florin-piersic-jr-apostrofat-pentru-
dialogul-vulgar-dintr-o-piesa-de-teatru-oamenii-au-iesit-nervosi-din-
sala-pana-cand-aveti-de-gand-sa-va-mai-bateti-joc-18026050 
 

 
 
Florin Piersic Jr., APOSTROFAT pentru dialogul „vulgar” dintr-

o piesă de teatru. Oamenii au ieşit nervoşi din sală: Până când 
aveţi de gând să vă mai bateţi joc!? 

 
Florin Piersic Jr. a avut parte de o experienţă inedită la Buzău, după ce a fost 
întrerupt de public în repetate rânduri şi apostrofat de spectatorii ofensaţi de 
limbajul „colorat” al personajelor din piesa „Vestul Singuratic”. Deşi afişul 

specifica de la început că piesa nu este potrivită celor sub 14 ani, unii spectatori 
s-au ridicat iritaţi şi au plecat. 

Impresarul Radu Fefceac a dus piesa „Vestul Sălbatic” la Buzău, într-o sală 
cu 400 de locuri. O parte din spectatori nu au fost însă pe aceeaşi lungime de 
undă cu trăirile personajelor, acuzând că nu s-a respectat textul original de 
Martin Mc.Donach, câştigător al unui premiu Globul de Aur pentru scenariul 
filmului „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. 
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Chiar dacă piesa nu este recomandată minorilor sub 14 ani, din cauza 
dialogului piperat, mulţi buzoieni au mers la spectacol alături de copii, apoi 
au ieşit din sală, „revoltaţi” de replicile personajelor respective. „Cam după 
două treimi din piesă, din 400 de spectatori plecaseră vreo 70-80”, scrie 
Fefceac pe Facebook.   

Unul dintre spectatori s-a ridicat în picioare şi a vorbit direct cu actorii: „Până 
când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?” Florin Piersic Jr. i-a răspuns calm, 
în rol: „Până la sfârşit!” 

„Acesta nu este textul original, vă bateţi joc!”, i-a reproşat un alt spectator lui 
Piersic.  

„După ce personajele îşi reintră în text, Coleman (Florin Piesic Jr.) strigă la 
un moment dat la Valene (Vlad Zamfirescu): „M***st c***cios şi virginist ce 
eşti!”. După care lasă o pauză scurtă şi spune din nou, fără a ieşi din rol: 
„TEXTUL ORIGINAL!”. Din nou sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că 
încă mai există speranţă”, mai scrie Fefceac în postarea lui. 

 
 
 

Sursa: gandul.info 
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 39. Digi24.ro 
din data de 04 Aprilie 2019 
https://www.gandul.info/stiri/florin-piersic-jr-apostrofat-pentru-
dialogul-vulgar-dintr-o-piesa-de-teatru-oamenii-au-iesit-nervosi-din-
sala-pana-cand-aveti-de-gand-sa-va-mai-bateti-joc-18026050 
 

 
 

Florin Piersic Jr., apostrofat la Buzău pentru dialogul „vulgar” 
din „Vestul Singuratic”. 200 de oameni au ieșit din sală 

Experiență neplăcută trăită de actorii Teatrului Nottara din București, la 
Buzău, unde au mers cu piesa „Vestul Singuratic”. Florin Piersic Jr., Vlad 
Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Corina Dragomir au fost întrerupți de public 
de mai multe ori și apostrofați de spectatorii jigniți de limbajul pe care îl 
folosesc personajele. Asta deși afișul menționa că piesa nu este recomandată 
persoanelor sub 14 ani. 

 

Foto: Facebook/Florin Piersic Jr. 
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„Vestul Singuratic” este probabil cea mai bună piesă din repertoriul actual al 
Teatrului Nottara. Tocmai de aceea impresarul Radu Fefceac s-a gândit să ducă 
piesa la Buzău, într-o sală de 400 de locuri. Aceasta s-a jucat luni seară, iar o parte 
din publicul buzoian nu a fost foarte încântată de ideea și dialogul piesei. Ba mai 
mult, unii sunt convinși că varianta în română a piesei nu a rămas fidelă textului 
original. 

Cu toate acestea, „Vestul Singuratic” se bucură de aprecierea criticilor de 
specialitate și are în distribuție unii dintre cei mai buni actori români din noul val. 
Mai mult, Florin Piersic Jr. a spus că a făcut rolul vieții lui în această producție, 
iar criticii îi dau dreptate. 

Piesa „Vestul Singuratic” are la bază textul lui Martin Mc. Donach, câștigător al 
unui Glob de Aur pentru cel mai bun scenariu cu „Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri”. Mai mult, textul s-a bucurat și de o ecranizare, premiată cu 
Premiul „Osella de Aur” pentru cel mai bun scenariu.  

Chiar dacă piesa nu este recomandată minorilor sub 14 ani, tocmai din cauza 
dialogului, mulți buzoieni au mers la spectacol însoțiți de copii. Apoi, au început 
să iasă pe rând din sală, „șocați” de replicile personajelor: „Cam după două treimi 
din piesă, din 400 de spectatori plecaseră vreo 70 - 80”, menționează Fefceac pe 
Facebook. 

Mai mult, un domn s-a ridicat în picioare și a început să le vorbească direct 
actorilor: „Până când aveţi de gând să vă mai bateţi joc!?”. Cu un calm de 
apreciat, chiar dacă fusese întrerupt, Florin Piersic Jr. i-a răspuns, fără să iasă din 
rol:  „Până la sfârşit!”. Iar sala a izbucnit în aplauze. Spectatorul nu se 
lasă: „Aceste nu este textul original, vă bateți joc!”. 

„După ce personajele își reintră în text, Coleman (Florin Piesic Jr.) strigă la un 
moment dat la Valene (Vlad Zamfirescu): „M***st c***cios și virginist ce ești!”. 
După care lasă o pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: „TEXTUL 
ORIGINAL!”. Din nou sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există 
speranță”, mai scrie Fefceac. 

Redăm mai jos toată povestea, așa cum a fost ea spusă pe Facebook de impresarul 
Radu Fefceac: „CRONICA UNEI PIESE, A UNUI PUBLIC, DAR MAI ALES A 
UNEI COINCIDENȚE AIURITOARE 

Spectacolul "Vestul Singuratic", unul din cele mai apreciate spectacole recente, 
atât de public, cât și de critici, perla coroanei Teatrului Nottara, în regia lui Cristi 
Juncu, cu Florin Piersic. Jr. și Vlad Zamfirescu, jucat aseară la Buzău, a stârnit 
panică în rândul unei părți din publicul Buzoian. 
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Despre ce este vorba în piesă, cât mai pe scurt? Într-o localitate uitată de lume, 
din nordul Irlandei, doi frați, Coleman (Florin Piersic) si Valene (Vlad 
Zamfirescu) sălbăticiți până aproape de animalitate, dar cu instincte, dorințe și 
pasiuni care țâșnesc surprinzător și te fac să-ți amintești că sunt oameni, își duc 
viața sub același acoperiș într-un război fățiș, care este sau nu unul de suprafața, 
așa cum publicul va afla până în final. Un război pe care încearcă să-l oprească 
un preot (Andi Vasluianu) dedicat menirii lui, dar care este covârșit de valul de 
crime și sinucideri care au loc în parohia lui și pentru care se simte vinovat, astfel 
încât, din neputință, devine alcoolic. 

Personajele sunt savuroase, Vlad Zamfirescu face un rol excepțional iar Florin 
Piersic, conform propriilor afirmații și ale criticilor, joacă rolul vieții lui: o 
transfigurare incredibilă, inumană. 

Personajele, dat fiind statutul lor, evident că au un limbaj specific, nu sunt 
academicieni doctori și nu au preocupări în a folosi sinonime pentru că, evident, 
nici nu ar ști ce sunt alea. Fascinantă în piesă este recurența cu care apare 
expresia "du-te-n p**a meu" (personajele, semianalfabete, nu pronunțau nici 
înjurăturile corect) și care exprimă, într-o avalanșă de sensuri, ura, isteria, 
durerea, remușcarea, iertarea, iubirea, nepăsarea, revanșa, rușinea, dorința și 
chiar tandrețea. 

Trebuie să mărturisesc că nu mă așteptam ca o parte din public să nu înțeleagă 
nimic din tot acest rafinament al textului și al interpretării, din tot acest efort 
actoricesc uriaș și să reacționeze la un nivel încă mai sălbatic decât al 
personajelor ofensați că, vai, s-a folosit cuvântul p**ă de prea multe ori. 
Serios???!!! Asta era și ideea-n p**a mea!!! 

La un moment dat, cam după două treimi din piesă, când din 400 de spectatori 
plecaseră vreo 70 - 80, după aprecierile mele, un domn strigă revoltat din sală: 

- Până când aveți de gând să va mai bateți joc!?  

Sala amuțește.  

După o pauză de câteva secunde, Florin Piersic, impasibil, păstrând perfect linia 
personajului, răspunde absolut savuros: 

- Până la sfârșit! 

Sala aplaudă frenetic. 

Domnul nu se lasă și continuă:  
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- Aceste nu este textul original, vă bateți joc!  

Urmează încă vreo 2 - 3 replici pe temă (Piersic tot nu-și iese din rol) după care, 
la murmurul nemulțumit al spectatorilor care veniseră sa vadă și să aprecieze un 
spectacol de teatru, apele s-au liniștit și piesa a continuat. 

Mai menționez încă un fapt savuros, după care trec la incredibila coincidență pe 
care am promis-o. După ce personajele își reintră în text, Coleman strigă la un 
moment dat la Valene: "Muist căcăcios și virginist ce ești! " După care lasă o 
pauză scurtă și spune din nou, fără a ieși din rol: TEXTUL ORIGINAL! Din nou 
sala e în delir, aplauze furtunoase, semn că încă mai există speranță”. 

Florin Piersic Jr. a avut și el o reacție pe Facebook. Concluzia: „La finalul 
spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în sală, oameni pe fețele 
cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie”. 

Redăm mai jos întreagul mesaj al actorului: „Mă simt dator să-i răspund lui 
Radu Fefceac, un om pe care nu l-am cunoscut până azi. 

Despre ce am simțit aseară: 

Mi s-a mai întâmplat să mă aflu pe scena unui teatru (sau casă de cultură 
deghizată în teatru, sau consiliu județean cu aceeași pseudo-identitate) și să 
regret – după primele minute ale unui spectacol - că am ajuns acolo. Sunt 
momente în care un actor își înțelege mai bine limitele (’Unde încep?’ și ’Unde 
mă termin?’) și devine conștient de nișa (mai mult sau mai puțin generoasă) din 
care face parte, adică publicul pe care și-l dorește, pe care speră să-l aibă în 
sală, oamenii cu aproximativ aceeași sferă de interes, cultură generală, 
preocupări mai mult sau mai puțin artistice, lecturi preferate etc. Și toate astea – 
pentru că actorul speră, în naivitatea lui caracteristică, să aibă o seară în care 
să comunice cu publicul, să împrăștie energie și să primească înzecit înapoi. 

Aseară, la Buzău, s-a întâmplat ceva chiar incredibil. După primele reacții 
dezaprobatoare și plecarea zgomotoasă a mai multor spectatori, lucrurile au 
început, paradoxal, să se lege. După pauză, din 400 de oameni rămăseseră doar 
vreo 200. Și – în ciuda micului episod de teatru absurd de care a pomenit Radu 
Fefceac – la finalul spectacolului am făcut o plecăciune în fața celor rămași în 
sală, oameni pe fețele cărora am citit cu siguranță entuziasm și multă simpatie.  

Lecția pe care am învățat-o (din nou): 

Să nu mai judec niciodată un spectator în funcție de locul în care mă aflu pe hartă. 
Voi găsi mereu și oriunde spectatori care vor ajunge în rezonanță cu mine, cel de 
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pe scenă, și vor empatiza până la urmă cu trăirile personajului pe sub pielea 
căruia am intrat.  

Închei aici, foarte abrupt. 

Coleman Connor (analfabet, din când în când)”. 

 
 

Sursa: digi24.ro 
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Spectacolul Disputa la Pécs 
 
 40. Teatrul Nottara 
din data de 3 Mai 2019 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=371 
 

 
 

Disputa... 
        La Pécs 

Teatrul Nottara continuă o mai veche tradiție, cea a 
coproducțiilor realizate cu alte teatre. Schimburi artistice, 
experiență împărtășită între două instituții de spectacol, 

energii înnoite pentru ambele trupe, sau alăturarea lor în aceeași dinamică sunt 
numai câteva dintre punctele care asigură profitul cultural al acestui demers. 

Despre acest demers Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, a subliniat: 
„o coproducție are menirea de a mai «ușura» cheltuielile pentru un spectacol, 
acestea împărțindu-se între coproducători. Dar lucrul cel mai important mi se pare 
a fi acela de a mări substanțial viața unei producții scenice, pentru că se va juca 
pe două scene în loc de una, și de a aduce un important capital de imagine atât 
membrilor distribuției, cât și teatrelor angajate într-un astfel de demers. De 
asemenea, mă gândesc că tot vorbim de globalizare, dar uităm să topim distanțele 
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în propria țară. Este un pariu prin care vreau să atrag atenția că, măcar în Anul 
Marii Uniri, merită să facem lucruri împreună noi, cei pe care nu îi desparte decât 
o distanță de 600 de kilometri”. 

Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, a explicat cum 
funcționează coproducția: „Pentru Teatrul din Arad acesta este un proiect 
important, fiind la prima colaborare cu un teatru din București. Este vorba de un 
tip de coproducție care alătură jumătate de distribuție dintr-un teatru și jumătate 
din celălalt, cu scopul declarat de a fi programat spectacolul în suită, și la 
București, și la Arad. Întâlnirea dintre echipele celor două teatre va contribui la o 
experiență comună, miza fiind cea de a crea vizibilitate, atât pentru actorii arădeni 
în București, cât și pentru cei bucureșteni în Arad. 

  

O badinerie este coproducţia noastră cu Teatrul Clasic din Arad. 

O glumă, dar cu sâmbure amărui: Marivaux imaginează în secolul al XVIII-lea 
un pariu, pentru a afla dacă dragostea şi infidelitate merg împreună. Şi cam cine 
ar fi de vină, bărbaţii sau femeile? 

  

Disputa 

De Pierre de Marivaux 

Traducerea: Doru Mareş 

Cu: Isabela Neamţu, Zoltan Lovas, Călin Stanciu, Anca Băjenaru, Cecilia 
Lucanu-Donat, Alex Mărgineanu, Cristina Juncu, Răzvan Bănică 

Scenografia: Iuliana Vîlsan 

Muzica: Vlaicu Golcea 

Coregrafia: Florin Fieroiu 

Light design: Lucian Moga 

 Regia: Vlad Massaci 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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Spectacolul Mitică Popescu la Câmpina 
 
 41. Observatorul Prahovean 
din data de 14 Mai 2019 

https://www.observatorulph.ro/viata-prahovei/111219-teatrul-
nottara-vine-la-campina-cu-mitica-popescu-biletele-sunt-
subventionate-si-au-fost-puse-in-vanzare 
 

 
 

Teatrul Nottara vine la Câmpina cu „Mitică Popescu”. Biletele 
sunt subvenționate și au fost puse în vânzare 

Câmpinenii se vor delecta pe 20 mai cu un nou spectacol de calitate. Pe scenă vor 
urca artiști ai Teatrului Notarra, care vor pune în scenă piesa „Mitică Popesscu“ 
de Camil Petrescu, regizată de Dan Tudor. 

Spectacolul este programat la Casa de Cultură „Geo Bogza“ din Câmpina, de la 
ora 19.00.  

Piesa este una în care râsul și plânsul merg mână în mână.  „Fizionomia morală 
este aceea a bucureșteanului care pare un personaj cu totul neserios: lăudăros fără 
pereche, chiulangiu, crai de mahala, farseur de prost gust. Autorul acestei comedii 
este el însuși regățean și român. El nu s-a putut împăca în niciun mod cu această 
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reputație a lui Mitică pe care îl consideră frate bun. El crede că Mitică adoptă voit 
forma vulgară, aceasta fiind un simplu mod de a se apăra în fața vieții, așa cum 
unii timizi sunt obraznici, iar unii bătrâni, morocănoși. 

Teza acestui spectacol este că un om nu trebuie judecat după ceea ce spune, ci 
după faptele sale. La 90 de ani de la premiera absolută a piesei lui Camil Petrescu, 
Teatrul Nottara aduce în atenția publicului un Mitică Popescu nou, sensibil, comic 
fără ostentație", declara Dan Tudor, actor și regizorul spectacolului, pentru 
cotidianul.ro. 

Din distribuție fac parte: Dan Tudor, Ada Navrot, Dani Popescu, Cristian 
Nicolaie, Raluca Tița, Daniela Minoiu, Ion Haiduc, Andreea Măcelaru Șofron, 
Mihai Marinescu, Mircea Teodorescu. Scenografia este semnată de Corina 
Grămoșteanu, muzica îi aparține lui Vlaicu Golcea, iar mișcarea scenică a fost 
coordonată de Florin Fieroiu. 

Spectacolul de pe 20 mai face parte din lista celor subvenționate de către 
autoritățile municipale, iar biletele costă doar 25 și 30 lei. Acestea au fost puse 
deja în vânzare la casieria Casei de Cultură „Geo Bogza“ din Câmpina. 

Foto:  

 

 
 

de: Liliana Maxim Minculescu 
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 42. Casa de Cultură Geo Bogza, Câmpina 
din data de 14 Mai 2019 

http://casadeculturacampina.ro/teatrul-nottara-vine-la-campina-cu-
mitica-popescu-spectacol-subventionat/ 
 

 
 
Teatrul Nottara vine la Câmpina cu ”Mitică Popescu” – spectacol 

subvenționat 
 
Luna mai vine cu teatru la Câmpina! O piesa unde râsul și plânsul merg mână în 
mână. Un spectacol cu și de Dan Tudor. Spectacol subvenționat de la bugetul 
local. Preț bilet 25 și 30 lei. Vă așteptăm la casieria Casei de Cultură! 

 

 
 

 Sursa: casadeculturacampina.ro 
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Spectacolul Vestul singuratic la Săptămâna Comediei, Brașov 
 
 43. Bună ziua Brasov 
din data de 24 Mai 2019 

http://www.bzb.ro/stire/nume-mari-la-saptamana-comediei-
a138360 
 

 

Nume mari la Săptămâna Comediei 
 
Duminică, 9 iunie, Teatrul Sică Alexandrescu, ora 19.00: „VESTUL 
SINGURATIC”, Teatrul Nottara Bucureşti: Distribuţie: Florin Piersic jr., Vlad 
Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă. 

 
de: Ionuț Dincă 
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 44. BizBrasov 
din data de 25 Mai 2019. ora 16:01 

https://www.bizbrasov.ro/2019/05/23/nume-mari-si-multe-
surprize-la-festivalul-de-teatru-saptamana-comediei-de-astazi-s-
au-pus-vanzare-biletele/ 
 

 
 
 

Nume mari și multe surprize la festivalul de teatru Săptămâna 
Comediei. De astăzi s-au pus în vânzare biletele 

 
 
Cea de-a VII-a ediție a festivalului de teatru Săptămâna Comediei va începe în 
data de 3 iunie și va aduce noi spectacole în Brașov timp de o săptămână. De 
astăzi, s-au pus în vânzare și biletele, prețul acestora fiind între 35 și 85 lei. 
Biletele se găsesc la vânzare atât la casieria Teatrului Sică Alexandrescu și la 
Centrul Cultural Reduta, locațiile unde se vor juca piesele, cât și la Sala Patria, 
Librăria Șt.O.Iosif și online pe platforma www.biletebrasov.ro 
Ediția cu numărul VII, ce va avea loc în perioada 3-9 iunie, se anunța una 
promițătoare, aceasta aducând pe scena brașoveană nume mari precum Oana 
Pellea, Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Marcel Iureș, Ada 
Milea, Andrei Duban și mulți alții. 
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Programul festivalului:  

VESTUL SINGURATIC 

Spectacol prezentat de Teatrul Nottara București 

de Martin McDonagh 

Traducător: Bogdan Budeș 

Regia: Cristi Juncu 

Scenografia: Carmencita Brojboiu 

Distribuţia: Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă 

Durata: 3 ore (cu pauză) 

Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani. 

 
de: Ionuț Dincă 
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 45. DC NEWS 
din data de 27 Mai 2019. ora 16:02 
https://www.dcnews.ro/brasov-sapte-premiere-teatrale-in-cadrul-
saptamanii-comediei_658352.html 

 

Braşov: Şapte premiere teatrale, în cadrul Săptămânii Comediei 
 
Publicul braşovean va avea posibilitatea să vizioneze şapte piese de teatru în 
premieră, în săptămâna 3-9 iunie, în cadrul celei de VII-a ediţii a Săptămânei 
Comediei, au transmis luni, printr-un comunicat de presă, organizatorii. 
 
În 'Săptămâna Comediei', un festival organizat de Asociaţia Culturală Fanzin şi dedicat 
exclusiv pieselor de teatru ce se pretează abil descrierii de 'comedie', 'aşa cum este ea 
înţeleasă, văzută şi transmisă mai departe de către numeroşi regizori de teatru', zilnic va 
fi prezentată câte o piesă-eveniment, în premieră, de la Teatrul Act din Bucureşti, 
Teatrul Nottara, Metropolis, Teatrul de Comedie, Avangardia sau ARCUB Bucureşti. 
 
Festivalul va fi închis de spectacolul 'Vestul singuratic' a Teatrului Nottara, cu 
Florin Piersic Jr, un spectacol în regia lui Cristi Juncu.  
 
 

Sursa: dcnews.ro 
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 46. BizBrașov.ro 
din data de 27 Mai 2019. ora 14:09 
https://www.bizbrasov.ro/2019/05/27/don-juan-da-tonul-la-comedie-
la-brasov-sapte-zile-de-buna-dispozitie-cu-actori-de-renume-si-multe-
premiere-la-festivalul-national-saptamana-comediei/ 
 

 
 

„Don Juan” dă tonul la comedie, la Brașov. Șapte zile de bună 
dispoziție, cu actori de renume și multe premiere, la Festivalul 

național Săptămâna Comediei 

 
Săptămâna Comediei, festival național organizat de Asociația Culturală Fanzin și 
dedicat exclusiv pieselor de teatru ce se pretează abil descrierii de „comedie”, așa 
cum este ea înțeleasă, văzută și transmisă mai departe de către numeroși regizori 
de teatru, va debuta la Brașov, pe 3 iunie. 

Timp de șapte zile, de la ora 19.00, fiecare zi este marcată de o piesă-eveniment, 
toate în premieră pentru brașoveni, de la Teatrul Act din București, Teatrul 
Nottara, Metropolis, Teatrul de Comedie, Avangardia sau ARCUB Bucuresti. 

„Am încercat să aducem cele mai mari companii de teatru din țară, actori de 
renume. și comedii foarte bune. Se simte că facem acest eveniment de șapte ani, 
actorii chiar își doresc acum să fie prezenți la acest festival. Cu ocazia 
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festivalului Săptămâna Comediei, mari nume ale teatrului român contemporan 
se vor afla la Brașov. Printre invitați se numără Marcel Iureş, Florin Piersic Jr., 
Oana Pellea, Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu, Andrei Duban și mulți alții. 
S-au vândt deja foarte multe bilete, iar în trei-patru zile, câteva spectacole vor fi 
sold-out”, a precizat președintele Asociației Culturale Fanzin, Marian Gîlea. 

Festivalul va fi închis de spectacolul „Vestul singuratic” a Teatrului 
Nottara din București. „Vestul Singuratic” este probabil cea mai bună piesă din 
repertoriul actual al Teatrului Nottara, iar Florin Piersic Jr a spus că a făcut rolul 
vieții lui în această producție, iar criticii îi dau dreptate. Florin Piersic a și fost 
nominilazat la categoria Cel mai bun actor in rol principal la Premiile UNITER 
pentru acest rol. 

 
de: Ionuț Dincă 
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 47. NewsBv.ro 
din data de 27 Mai 2019 
https://newsbv.ro/2019/05/27/video-cea-de-a-vii-a-editie-a-
saptamanii-comediei/ 

 

VIDEO Cea de-a VII-a ediţie a Săptămânii Comediei 
 

Festivalul Național de Teatru intitulat ,,Săptămâna Comediei’’ revine la 
Brașov. În perioada 3-9 iunie la Teatrul ,,Sică Alexandrescu’’ precum și la 
Centrul Cultural Reduta vor fi puse în scenă piese de teatru în premieră. În 
orașul de la poalele Tâmpei  vor ajunge Oana Pellea, Florin Piersic Junior, 
Marcel Iureș, dar și alți invitați de excepție. 

Timp de 7 zile, de la ora 19.00, brașovenii și turştii vor putea vedea spectacole 
prezentate de actori ai Teatrelor de Comedie din București, Avangardia și Nottara. 

 

de: Iulia Bobăiță 
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 48. Leviathan 
din data de 01 Iunie 2019 
https://leviathan.ro/stiri-saptamana-comediei-la-brasov-3-9-iunie-
2019/ 
 

 
 

Știri: Săptămâna comediei la Brașov (3 – 9 iunie 2019) 
În săptămâna 3 – 9 iunie 2019, în cadrul celei de-a VII-a ediţii a Săptămânii 
Comediei, timp de 7 zile, de la ora 19.00, la Teatrul ”Sică Alexandrescu” (cu 
excepţia spectacolului de marţi seară) fiecare zi este marcată de o piesă-
eveniment, toate în premieră pentru braşoveni, de la teatre importante din 
Bucureşti, iar nume mari ale scenei vor fi prezente la Braşov: Marcel Iureş, 
Florin Piersic Jr., Oana Pellea, Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu, Andrei 
Duban şi mulţi alţii. 
 
 
Duminică, 9 iunie 2019, ora 19.00 – Teatrul ”Sică Alexandrescu” 
Braşov, ”Vestul singuratic” (Teatrul ”Nottara” Bucureşti), de Martin 
McDonagh, Traducător: Bogdan Budeş, regia: Cristi Juncu. Cu: Florin Piersic 
jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă. 
Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani. 
Preţ bilet: 85 lei. 

Sursa: leviathan.ro 
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 49. Realitatea de Brașov 
din data de 03 Iunie 2019 
https://realitateadebrasov.net/astazi-incepe-saptamana-comediei-
programul-complet/ 
 

 
 

Astăzi începe „Săptămâna Comediei”! Programul complet 
 
În perioada 3-9 iunie 2019, la Brașov are loc cea de-a VII-a ediție a 
festivalului național de teatru Săptămâna Comediei, un festival organizat de 
Asociația Culturală Fanzin și dedicat exclusiv pieselor de teatru ce se 
pretează abil descrierii de „comedie”, așa cum este ea înțeleasă, văzută și 
transmisă mai departe de către numeroși regizori de teatru. 

Timp de 7 zile, de la ora 19, fiecare zi este marcată de o piesă-eveniment, toate în 
premieră pentru brașoveni, de la Teatrul Act din București, Teatrul  Nottara, 
Metropolis, Teatrul de Comedie,  Avangardia sau ARCUB Bucuresti. 

VESTUL SINGURATIC 
Spectacol prezentat de Teatrul Nottara București 
de Martin McDonagh 
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Traducător: Bogdan Budeș 
Regia: Cristi Juncu 
Scenografia: Carmencita Brojboiu 
Distribuţia:Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă 
Durata: 3 ore (cu pauză) 
Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani. 

 

de: Marian Stoica 
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 50. DC NEWS 
din data de 03 Iunie 2019, ora 07:32 
https://www.dcnews.ro/brasov--sapte-premiere-teatrale--in-cadrul-
saptamanii-comediei_660277.html 

 

Braşov: Şapte premiere teatrale, în cadrul Săptămânii Comediei 
 
 
Publicul braşovean are posibilitatea să vizioneze şapte piese de teatru în 
premieră, în săptămâna 3-9 iunie, în cadrul celei de VII-a ediţii a Săptămânei 
Comediei. 
 
În 'Săptămâna Comediei', un festival organizat de Asociaţia Culturală Fanzin şi dedicat 
exclusiv pieselor de teatru ce se pretează abil descrierii de 'comedie', 'aşa cum este ea 
înţeleasă, văzută şi transmisă mai departe de către numeroşi regizori de teatru', zilnic va 
fi prezentată câte o piesă-eveniment, în premieră, de la Teatrul Act din Bucureşti, 
Teatrul Nottara, Metropolis, Teatrul de Comedie, Avangardia sau ARCUB Bucureşti. 
 
Festivalul va fi închis de spectacolul 'Vestul singuratic' a Teatrului Nottara, cu 
Florin Piersic Jr, un spectacol în regia lui Cristi Juncu.  

 
Sursa: dcnews.ro 
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 51. Brașovul tău 
din data de 03 Iunie 2019, ora 15:11 
http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/a-inceput-saptamana-comediei-
a-viia-editie.html 
 

 
 

A început „Săptămâna Comediei”, a VII-a ediție 
 
Iar în încheierea Săptămânii Comediei, duminică, 09 iunie 2019, de la ora 
19:00, e programat spectacolul „VESTUL SINGURATIC”, prezentat de 
Teatrul Nottara București. 
 
Ce se întâmplă când un regizor extrem de talentat se întâlneşte cu cinci actori pur-
sânge, o scenografă inventivă şi un autor care observă fiecare detaliu al condiţiei 
umane? Se naşte un spectacol remarcabil: Vestul singuratic. 
 
Coleman şi Valene dau impresia că stau pe nişte butoaie de pulbere, sunt gata să 
explodeze în orice moment. Relaţia dintre cei doi fraţi, care şi-au pierdut tatăl în 
urma unui „accident” cu o armă de foc este una stranie, construită din conflicte şi 
certuri permanente. Schimburile de replici sunt sclipitoare, iar personajele par să 
calce apăsat şi zgomotos pe o coardă deja mult prea întinsă. 
 
Distribuţia: Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă 
Traducător: Bogdan Budeș 
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Regia: Cristi Juncu 
Scenografia: Carmencita Brojboiu 
Durata: 3 ore (cu pauză) 
Restricție vârstă: Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani. 
 
 

de: Claudia Strătilă 
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 52. Monitorul Expres 
din data de 07 Iunie 2019 
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=week_end
&s_id=191651&Unde-iesim-Invitatii-de-weekend 
 

 
 
Spectacole de teatru  
 
* Duminică, 9 iunie 2019 
 
- ora 19.00, „Săptămâna comediei“- sala Teatrului Sică Alexandrescu, „Vestul 
singuratic“, spectacol prezentat de Teatrul Nottara Bucureşti de Martin 
McDonagh 
Distributia: Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă. 
Regia: Cristi Juncu. Spectacol nerecomandat persoanelor sub 16 ani.  

 
 

de: M.Ex. 
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Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM  la Festivalul Nauruz din Kazan 
 
 53. Business-gazeta.ru 
din data de 21 Martie 2019 
https://www.business-gazeta.ru/news/417814 
 

 
 

Театральный фестиваль «Науруз» в этом году будет посвящен 
башкирскому театру 

 
 
Хедлайнеромфестиваля станет спектакль театра Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) Moliere по произведениям Мольера и Булгакова.  
 

Sursa: business-gazeta.ru 
 
 
 
 
 
  
 
 



 120 

 54. oteatre.info 
din data de 22 Martie 2019 
http://oteatre.info/nauruz-obyavil-programmu/ 
 

 
 

Фестиваль «Науруз» объявил программу 

Кроме того, Nottara Theater из Бухареста (Румыния) на правах специального 
гостя привезёт в Казань постановку Романа Феодори — спектакль 
«Moliere», в основе которого произведения Мольера и Булгакова. 

Sursa: oteatre.info 

 

 

 



 121 

 55. kulturarb.ru 
din data de 22 Martie 2019 
https://kulturarb.ru/ru/news/zulejha-otkryvaet-glaza-bashdramy-
otkroet-mezhdunarodnyj-teatralnyj-festival-nauruz 
 

 
 

„Зулейха открывает глаза” башдрамы откроет 
Международный театральный фестиваль „Науруз” 

Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. 
Булгакова. Режиссер спектакля – Роман Феодори (г.Красноярск). 
 
 

 
Sursa: kulturarb.ru 

 
 
 
 
 
 



 122 

 56. protatarstan.ru 
din data de 22 Martie 2019 
http://protatarstan.ru/с-1-по-8-июня-в-казани-пройдет-xiv-
международ/ 
 

 
 

С 1 по 8 июня в Казани пройдет XIV Международный 
театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» 

 
Специальными гостями фестиваля станут артисты Nottara Theater из 
Румынии со спектаклем Moliere по произведениям Ж.-Б. Мольера и 
М.Булгакова. Режиссер спектакля – Роман Феодори (Красноярск), 
сообщает KZN.RU. 
 

Sursa: protatarstan.ru 
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 57. mkrf.ru 
din data de 22 Martie 2019, ora 11:08 
https://www.mkrf.ru/press/news/obyavlena_programma_xiv_mezhdun
arodnogo_festivalya_nauruz/ 
 

 
 

Объявлена программа XIV Международного фестиваля 
«Науруз» 

Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера 
и М. Булгакова. Режиссер спектакля — Роман Феодори (г. Красноярск). 

 

Sursa: mkrf.ru 
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 58. glasnarod.ru 
din data de 22 Martie 2019, ora 10:23 
https://glasnarod.ru/obshhestvo/238797-qzulejxa-otkryvaet-glazaq-
bashdramy-otkroet-mezhdunarodnyj-teatralnyj-festival-qnauruzq-v-
kazani 
 

 
 

"Зулейха открывает глаза" Башдрамы откроет 
Международный театральный фестиваль "Науруз" в Казани 
 
Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. 
Булгакова. Режиссер спектакля – Роман Феодори (г.Красноярск). 
 
 

Sursa: glasnarod.ru 
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 59. ufa.bezformata.com 
din data de 22 Martie 2019 
http://ufa.bezformata.com/listnews/nauruz-v-kazani-posvyatyat-
teatralnomu/73682040/ 
 

 
 

Международный фестиваль «Науруз» в Казани посвятят 
театральному искусству Башкортостана 

 
Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. 
Булгакова. Режиссер спектакля – Роман Феодори (Красноярск). 
 
 
 

Sursa: ufa.bezformata.com 
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 60. nazaccent.ru 
din data de 22 Martie 2019, ora 13:06 
http://nazaccent.ru/content/29499-shest-teatrov-bashkortostana-
pokazhut-svoe-iskusstvo.html 
 

 
Шесть театров Башкортостана покажут свое искусство на 

международном фестивале "Науруз" в Казани 
XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов "Науруз" 
пройдет 1-8 июня в Казани. В нем примут участие 29 театров из Турции, 
Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и 
национальных республик России, а также специальный гость — Nottara 
Theater из Румынии. 
 

Sursa: nazaccent.ru 
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 61. kamalteatr.ru 
din data de 14 Mai 2019 

https://kamalteatr.ru/about-the-theatre/media/news/nrs-festivalen-
romania-georgia-trke-poland-germany-hungary-m-norwegian-
produserer-kill/ 
 

 
 

ФЕСТИВАЛЬ «НАУРУЗ» ПОСЕТЯТ ПРОДЮСЕРЫ ИЗ 
РУМЫНИИ, ГРУЗИИ, ТУРЦИИ, ПОЛЬШИ, ГЕРМАНИИ, 

ВЕНГРИИ И НОРВЕГИИ 

Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. 
Булгакова. Режиссер спектакля – Роман Феодори (г.Красноярск).  
 

Sursa: kamalteatr.ru 
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 62. mincult.tatarstan.ru 
din data de 14 Mai 2019 

http://mincult.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1470630.htm 
 

 
 
Фестиваль «Науруз» посетят продюсеры из Румынии, Грузии, 

Турции, Польши, Германии, Венгрии и Норвегии 

В качестве специального гостя выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. 
Булгакова. Режиссер - Роман Феодори (г.Красноярск). 
 

Sursa: mincult.tatarstan.ru 
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 63. business-gazeta.ru 
din data de 15 Mai 2019 

https://www.business-gazeta.ru/news/424302 
 

 
 

Фестиваль «Науруз» в Казани посетят продюсеры из 
Румынии, Грузии, Турции, Польши, Германии, Венгрии и 

Норвегии 
 

Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем Moliere по произведениям Жана-Батиста Мольера 
и Михаила Булгакова. Режиссер спектакля — Роман 
Феодори(Красноярск).  
 

Sursa: business-gazeta.ru 
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 64. nazaccent.ru 
din data de 16 Mai 2019, ora 16:18 

https://nazaccent.ru/content/29913-evropejskie-prodyusery-
priedut-na-teatralnyj-festival.html 
 

 
 
Европейские продюсеры приедут на театральный фестиваль 

тюркских народов "Науруз" 

 
 Специальным гостем фестиваля станет Nottara Theater из Румынии со 
спектаклем "Moliere" по произведениям Жана-Батиста Мольера и Михаила 
Булгакова. 

 
 

Sursa: nazaccent.ru 
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 65. mediacratia.ru 
din data de 15 Mai 2019 
https://mediacratia.ru/razvlechenija/xiv-mezhdunarodnyj-teatralnyj-
festival-tjurkskih-narodov-nauruz-startuet-1-ijunja/ 
 

 
 

XIV Международный театральный фестиваль тюркских 
народов «Науруз» стартует 1 июня 

 
Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. 
Булгакова. 
 
 

Sursa: mediacratia.ru 
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 66. amedia.press 
din data de 23 Mai 2019, ora 19:18 
https://amedia.press/news/culture/xiv-mezhdunarodnyj-teatralnyj-
festival-tjurkskih-narodov-nauruz-startuet-1-ijunja-2019-goda/ 
 

 
 

XIV Международный театральный фестиваль тюркских народов 
«Науруз» стартует 1 июня 2019 года 

Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. 
Булгакова. Режиссер спектакля — Роман Феодори (Красноярск). 
 

Sursa: amedia.press 
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 67. Yorick.ro 
din data de 05 Iunie 2019 

https://yorick.ro/moliere-ereilom-merge-la-festivalul-nauruz-din-
kazan/ 
 

 
 

MOLIÈRE | ERÉILOM merge la Festivalul Nauruz din Kazan 

 

Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, producție a 
Teatrului Nottara, va participa la a XIV-a ediție a Festivalului Nauruz din Kazan. 
Reprezentația va avea loc în 7 iunie, la  Teatrul Național Academic Tătar G. 
Kamal. 

Spectacolul s-a concretizat în urma celei de-a treia ediții a Laboratorului de Teatru 
DENS, unul dintre proiectele emblematice ale Teatrului Nottara, coordonat de 
Oleg Loevski, renumit critic, profesor, producător de teatru, director artistic, 
membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din Rusia, 
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director artistic al Festivalului Realități teatrale din Ekaterinburg și al Festivalui 
Orașelor Mici din Rusia organizat anual de Teatrul Națiunilor din Moscova. 

Sistemul acestui Laborator presupune un ritm de lucru intensiv, actorii se 
confruntă cu textele pieselor la prima vedere – una dintre condițiile acestui 
laborator –, și regizorii invitați montează spectacolele în cinci-șase zile. 
Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență unică, astfel că 
publicul are un rol important, activ, prin votul său urmând să se aleagă montarea 
care va intra în repertoriul teatrului în următoarea stagiune, iar regizorul 
spectacolului câștigător urmând să lucreze în regim normal, cu actorii Teatrului 
Nottara. 

În 2017, spectacolul câștigător în urma votului publicului a fost cel regizat de 
Roman Feodori, cel mai tânăr regizor rus cu patru premii Masca de Aur, cea mai 
prestigioasă recunoaștere teatarlă în FEderația Rusă. 

Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM, din distribuția căruia fac parte Șerban 
Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguța 
Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski, Mihaela 
Subțirică, Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu – are la bază un scenariu original, în 
care se îmbină segmente din patru piese esențiale ale sale, Vicleniile lui Scapin, 
Bolnavul închipuit, Tartuffe, Don Juan, la care se adaugă Viața Domnului de 
Molière de Mihail Bulgakov și piesa de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților. 
Spectacolul reușește să evidențieze creația lui Molière prin însăși viața acestuia, 
o viață de legendă, trăită și consumată pe scenă, unde a luptat să spună întotdeauna 
adevărul și să demaște ipocrizia și falsitatea de care era înconjurat. 

Prima ediție a Festivalului Nauruz a avut loc în 1989, dar, după căderea Uniunii 
Sovietice, desfășurarea lui s-a întrerupt, urmând să se țină, din 1998, o dată la 
patru ani. Din 2009, festivalul este organizat o dată la doi ani, iar din 2010 are loc 
și un forum educațional internațional, în cadrul căruia sunt programate seminarii 
și workshopuri despre arta actorului, studii dramatice și de management teatral. 

 
 

Sursa: yorick.ro 
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 68. Cotidianul.ro 
din data de 05 Iunie 2019 
https://www.cotidianul.ro/moliere-ereilom-la-festivalul-nauruz-din-
kazan/ 
 

 
 

MOLIÈRE | ERÉILOM, la Festivalul Nauruz din Kazan 
 

 
 

 Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, participă la 
cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Nauruz din Kazan. Reprezentația va avea loc 
în 7 iunie, la Teatrul Național Academic Tătar G. Kamal. 

Spectacolul este rezultat al celei de-a treia ediții a Laboratorului de Teatru 
DENS, unul dintre proiectele emblematice ale Teatrului Nottara, coordonat 
de Oleg Loevski, renumit critic, profesor, producător de teatru, director artistic, 
membru al Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din Rusia, 
director artistic al Festivalului Realități teatrale din Ekaterinburg și al Festivalui 
Orașelor Mici din Rusia organizat anual de Teatrul Națiunilor din Moscova. 
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Sistemul acestui Laborator presupune un ritm de lucru intensiv, actorii se 
confruntă cu textele pieselor la prima vedere – una dintre condițiile acestui 
laborator –, și regizorii invitați montează spectacolele în cinci-șase zile. 
Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență unică, astfel că 
publicul are un rol important, activ, prin votul său urmând să se aleagă montarea 
care va intra în repertoriul teatrului în următoarea stagiune, iar regizorul 
spectacolului câștigător urmând să lucreze în regim normal, cu actorii 
Teatrului Nottara. 

În 2017, spectacolul câștigător în urma votului publicului a fost cel regizat de 
Roman Feodori, cel mai tânăr regizor rus cu patru premii Masca de Aur, cea mai 
prestigioasă recunoaștere teatarlă în FEderația Rusă. 

Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM – din distribuția căruia fac parte Șerban 
Gomoi,Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguța 
Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip  Ristovski, 
Mihaela Subțirică, Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu– are la bază un scenariu 
original, în care se îmbină segmente din patru piese esențiale ale sale, Vicleniile 
lui Scapin, Bolnavul închipuit, Tartuffe, Don Juan, la care se adaugă Viața 
Domnului de Molière de Mihail Bulgakov și piesa de teatru scrisă de 
acesta, Cabala bigoților. Spectacolul reușește să evidențieze creația lui Molière 
prin însăși viața acestuia, o viață de legendă, trăită și consumată pe scenă, unde a 
luptat să spună întotdeauna adevărul și să demaște ipocrizia și falsitatea de care 
era înconjurat. 

Prima ediție a Festivalului Nauruz a avut loc în 1989, dar, după căderea Uniunii 
Sovietice, desfășurarea lui s-a întrerupt, urmând să se țină, din 1998, o dată la 
patru ani. Din 2009, festivalul este organizat o dată la doi ani, iar din 2010 are loc 
și un forum educațional internațional, în cadrul căruia sunt programate seminarii 
și workshopuri despre arta actorului, studii dramatice și de management teatral. 

 
de: Magdalena Popa Buluc 
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 69. Bookhub.ro 
din data de 05 Iunie 2019 
http://bookhub.ro/moliere-ereilom-in-regia-lui-roman-feodori-la-
festivalul-nauruz-din-kazan/ 
 

 
 

 
 

MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, la 
Festivalul Nauruz din Kazan 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță participarea 
spectacolului MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, la cea de-a 
XIV-a ediție a Festivalului Nauruz din Kazan. Reprezentația va avea loc în 7 
iunie, la Teatrul Național Academic Tătar G. Kamal. 
 
Spectacolul este rezultat al celei de-a treia ediții a Laboratorului de Teatru DENS, 
unul dintre proiectele emblematice ale Teatrului Nottara, coordonat de Oleg 
Loevski, renumit critic, profesor, producător de teatru, director artistic, membru 
al   Asociației Internaționale a Teatrelor pentru Copii și Tineret din Rusia, director 
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artistic al Festivalului Realități teatrale din Ekaterinburg și al Festivalui Orașelor 
Mici din Rusia organizat anual de Teatrul Națiunilor din Moscova. 
 

 

Sistemul acestui Laborator presupune un ritm de lucru intensiv, actorii se 
confruntă cu textele pieselor la prima vedere – una dintre condițiile acestui 
laborator –, și regizorii invitați montează spectacolele în cinci-șase zile. 
Laboratorul își propune să le ofere și spectatorilor o experiență unică, astfel că 
publicul are un rol important, activ, prin votul său urmând să se aleagă montarea 
care va intra în repertoriul teatrului în următoarea stagiune, iar regizorul 
spectacolului câștigător urmând să lucreze în regim normal, cu actorii 
Teatrului Nottara. 
 
În 2017, spectacolul câștigător în urma votului publicului a fost cel regizat de 
Roman Feodori, cel mai tânăr regizor rus cu patru premii Masca de Aur, cea mai 
prestigioasă recunoaștere teatarlă în FEderația Rusă. 

Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM – din distribuția căruia fac parte  Șerban 
Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguța 
Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski, Mihaela 
Subțirică, Sorina Ștefănescu, Laura Vasiliu – are la bază un scenariu original, în 
care se îmbină segmente din patru piese esențiale ale sale, Vicleniile lui Scapin, 
Bolnavul închipuit, Tartuffe, Don Juan, la care se adaugă Viața Domnului de 
Molière de Mihail Bulgakov și piesa de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților. 
Spectacolul reușește să evidențieze creația lui Molière prin însăși viața acestuia, 
o viață de legendă, trăită și consumată pe scenă, unde a luptat să spună întotdeauna 
adevărul și să demaște ipocrizia și falsitatea de care era înconjurat. 
 

 
Rareș Andrici 

 
Prima ediție a Festivalului Nauruz a avut loc în 1989, dar, după căderea Uniunii 
Sovietice, desfășurarea lui s-a întrerupt, urmând să se țină, din 1998, o dată la 
patru ani. Din 2009, festivalul este organizat o dată la doi ani, iar din 2010 are loc 
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și un forum educațional internațional, în cadrul căruia sunt programate seminarii 
și workshopuri despre arta actorului, studii dramatice și de management teatral. 

 

Sursa: bookhub.ro 
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 70. Agentia de presă Rador 
din data de 07 Iunie 2019 
http://www.rador.ro/2019/06/07/calendarul-evenimentelor-7-
iunie-selectiuni-5/ 

 

Calendarul evenimentelor, 7 iunie – selecţiuni 

 
* Rusia: Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță 
participarea spectacolului „Molière | Eréilom”, în regia lui Roman Feodori, la cea 
de-a XIV-a ediție a Festivalului Nauruz din Kazan – la Teatrul Național Academic 
Tătar G. Kamal 
 
 

de: Raluca Ungureanu 
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 71. elitat.ru 
din data de 01 Iunie 2019 
http://elitat.ru/news/farid-bikchantaev-spektakl-rumynskogo-teatra-
ukrasil-afishu-nauruza/ 
 

 
 
Фарид Бикчантаев: «Спектакль румынского театра украсил 

афишу «Науруза» 
 
Специальным гостем фестиваля выступит Nottara Theater (Бухарест, 
Румыния) со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. 
Булгакова. Режиссер спектакля – Роман Феодори (г.Красноярск).  
 

Sursa: elitat.ru 
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 72. kazanfirst.ru 
din data de 02 Iunie 2019 
https://kazanfirst.ru/news/492383 
 

 
 

В Казани проходит театральный фестиваль 
«Науруз» 

Специальным гостем фестиваля выступит театр из Румынии Nottara Theater 
со спектаклем «Moliere» по произведениям Ж.-Б. Мольера и М. Булгакова. 
 

Sursa: kazanfirst.ru 
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 73. trend.az 
din data de 06 Iunie 2019 
https://www.trend.az/life/culture/3073145.html 
 

 
 

Азербайджанские актеры показали в России "Три версии 
загадочного убийства" 

 

Специальный гость фестиваля - театр Nottara (Румыния) со спектаклем 
"Moliere". Постановки фестиваля демонстрируются на семи театральных 
площадках Казани. 
 
 

Sursa: trend.az 
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 74. Business-gazeta.ru 
din data de 07 Iunie 2019 
https://m.business-gazeta.ru/article/427633?utm_campaign=main-
page&utm_source=culture 
 

 
 

 
  

Мольер на «Наурузе-2019»: долой Станиславского! 

Французский комедиограф ожил в стенах татарского театра 
силами русского режиссера и румынских актеров 

Спектакль румынского театра Nottara «Мольер», поставленный 
худруком красноярского ТЮЗа Романом Феодори, стал главным 
событием XIV международного театрального фестиваля тюркских 
народов «Науруз». Его премьера состоялась почти год назад 
в Бухаресте, а теперь постановку увидели в Казани. О том, в чем 
обладатель «Золотой маски» видит преимущество румынских актеров 
над российскими и как 13 человек на сцене заменили собой декорации, 
— в материале «БИЗНЕС Online». 
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Спектакль румынского театра Nottara «Мольер», поставленный худруком 
красноярского ТЮЗа Романом Феодори, стал главным событием «Науруза» 
 

«МОЛЬЕР — ДИКО СОВРЕМЕННЫЙ ПО ОЩУЩЕНИЮ 
ЖИЗНИ ДРАМАТУРГ» 
 
Жан-Батист Поклен — великий французский комедиограф, актер 
и режиссер — умер в 1673 году, через 260 лет его коллега из России 
Михаил Булгаков написал о нем книгу, а еще через 85 лет их коллега, 
худрук красноярского ТЮЗа Роман Феодори поставил спектакль — 
о Мольере, Булгакове и немного о себе. «И люблю его не только 
за темы его пьес, за характеры его героев, но и за удивительно 
сильную драматургическую технику. Каждое появление 
действующего лица у Мольера необходимо, обосновано, интрига 
закручена так, что звена вынуть нельзя», — говорил писатель. «Мне 
кажется, что Мольер — дико современный по ощущению жизни 
драматург. Его взгляд, сканирующий человека, вытаскивает страсти, 
которые могут быть как положительными, так и отрицательными», — 
говорит режиссер. 

 
Булгаков уточнял, что писал не историческую хронику, 
а романтическую драму. Феодори присоединяется: «Булгаков очень 
мистифицировал, придумывал, подтасовывал факты. Здесь 
мы в меньшей степени, но тоже этим занимаемся. Все мольероведы 
нас уничтожат за то, что мы не соответствуем действительности. 
Но нам кажется, что наш Мольер конкретно такой. И это наше личное 
высказывание, не имеющее ничего общего с документальностью, 
реальной историей его жизни», — подчеркивает режиссер. 

 
Sursa: business-gazeta.ru 
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 75. Youtube Teatrul Nottara 
din data de 12 Iunie 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=JjkZgf4mcsk 
 

 
 

MOLIÈRE | ERÉILOM (Teatrul Nottara) invitat de onoare la 
Festivalul Nauruz din Kazan 

 
 
Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, a fost invitat 
special în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Popoarelor de Origine 
Turcă Nauruz din Kazan, unde s-a jucat pe 7 iunie, la Teatrul Național Academic 
Tătar G. Kamal, în închiderea Festivalului. Festivalul Nauruz este dedicat 
conservării identității și culturii popoarelor de origine turcă în Rusia. Anul acesta, 
în program au fost cuprinse spectacole din Uzbekistan, Azerbaidjan, Tatarstan, 
Republica Bashkortostan, scopul fiind ca participanții din întreaga lume la acest 
festival să aibă o imagine exhaustivă asupra diversității teatrului în Rusia și ca 
teatrele naționale să fie cât mai cunoscute la nivel internațional. 
 
 

Sursa: Youtube Teatrul Nottara 
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 76. Bookhub.ro 
din data de 13 Iunie 2019 
http://bookhub.ro/moliere-ereilom-in-regia-lui-roman-feodori-invitat-
de-onoare-la-festivalul-nauruz-din-kazan/ 
 

 
 
MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, invitat 

de onoare la Festivalul Nauruz din Kazan 

Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, a fost invitat 
special în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Popoarelor de Origine 
Turcă Nauruz din Kazan, unde s-a jucat pe 7 iunie, la Teatrul Național 
Academic Tătar G. Kamal, în închiderea Festivalului. 
 

Festivalul Nauruz este dedicat conservării identității și culturii popoarelor de 
origine turcă în Rusia.  Anul acesta, în program au fost cuprinse spectacole din 
Uzbekistan, Azerbaidjan, Tatarstan, Republica Bashkortostan, scopul fiind ca 
participanții din întreaga lume la acest festival să aibă o imagine exhaustivă asupra 
diversității teatrului în Rusia și ca teatrele naționale să fie cât mai cunoscute la 
nivel internațional. 

MOLIÈRE | ERÉILOM – din distribuția căruia fac parte: Șerban Gomoi, Rareș 
Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguța Hariton, Cristina 
Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski, Mihaela Subțirică,  Sorina 
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Ștefănescu, Laura Vasiliu – aduce în modernitate imaginea „regelui dramaturgiei 
universale”, a celui care a trăit și a murit pe scenă, într-un spectacol dulce-amar 
despre ce înseamnă pasiunea pentru artă și refuzul de a face compromisuri. De la 
povestea-cadru, construită având la bază Viața Domnului de Molière de Mihail 
Bulgakov și piesa de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, se trece la un puzzle 
format din fragmente din piesele lui Molière Vicleniile lui Scapin, Tartuffe, Dom 
Juan și Bolnavul închipuit. Actor, regizor, dramaturg, Molière își recapătă 
imaginea bine-meritată în spectacolul lui Roman Feodori –  cel mai tânăr regizor 
rus cu patru Premii Masca de Aur, cea mai prestigioasă recunoaștere teatrală în 
Federația Rusă –, anume imaginea unui artist care a luptat, prin opera sa, în ciuda 
tuturor consecințelor, împotriva imposturii, oportunismului, ipocriziei. 

„Anul trecut am participat la showcase-ul organizat de Teatrul Nottara și mi-au 
plăcut toate spectacolele prezentate. Aveți producții foarte bune, actorii sunt 
excelenți, formează o  trupă organică. Am ales MOLIÈRE | ERÉILOM ca invitat 
de onoare la această ediție a festivalului nostru, întrucât am considerat că este 
spectacolul care poate rezona cu publicul nostru. Dialogurile dintre personaje sunt 
foarte interesante, au o încărcătură deosebită pentru că întotdeauna fac referire la 
altceva subînțeles, au o puternică linie conotativă. Ne-am gândit că oamenii care 
vor asista la spectacol vor simți că povestea li se adresează lor, fiecăruia în parte. 
Mă bucur mult de prietenia noastră cu Teatrul Nottara, sper că va fi de durată și, 
de ce nu, la alte ediții, vom invita mai multe spectacole”, a declarat Ilfir 
Yakupov, directorul Festivalului Nauruz, la finalul reprezentației la care au 
asistat peste 800 de spectatori. 

 
Sursa: bookhub.ro 
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 77. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România  
din data de 14 Iunie 2019 
https://uzp.org.ro/17932/moliere-ereilom-in-regia-lui-roman-feodori-
invitat-de-onoare-la-festivalul-nauruz-din-kazan/ 
 

 
 

MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, invitat de 
onoare la Festivalul Nauruz din Kazan 

 
Spectacolul MOLIÈRE | ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, a fost invitat 
special în cadrul celei de-a XIV-a ediții a Festivalului Popoarelor de Origine 
Turcă Nauruz din Kazan, unde s-a jucat pe 7 iunie, la Teatrul Național 
Academic Tătar G. Kamal, în închiderea Festivalului. 
 
Festivalul Nauruz este dedicat conservării identității și culturii popoarelor de 
origine turcă în Rusia.  Anul acesta, în program au fost cuprinse spectacole din 
Uzbekistan, Azerbaidjan, Tatarstan, Republica Bashkortostan, scopul fiind ca 
participanții din întreaga lume la acest festival să aibă o imagine exhaustivă asupra 
diversității teatrului în Rusia și ca teatrele naționale să fie cât mai cunoscute la 
nivel internațional. MOLIÈRE | ERÉILOM – din distribuția căruia fac parte: 
Șerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, 
Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski, 
Mihaela Subțirică,   Ștefănescu, Laura Vasiliu – aduce în modernitate imaginea 
„regelui dramaturgiei universale”, a celui care a trăit și a murit pe scenă, într-un 
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spectacol dulce-amar despre ce înseamnă pasiunea pentru artă și refuzul de a face 
compromisuri. De la povestea-cadru, construită având la bază Viața Domnului de 
Molière de Mihail Bulgakov și piesa de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților, 
se trece la un puzzle format din fragmente din piesele lui Molière Vicleniile lui 
Scapin, Tartuffe, Dom Juan și Bolnavul închipuit. Actor, regizor, dramaturg, 
Molière își recapătă imaginea bine-meritată în spectacolul lui Roman Feodori 
–  cel mai tânăr regizor rus cu patru Premii Masca de Aur, cea mai prestigioasă 
recunoaștere teatrală în Federația Rusă –, anume imaginea unui artist care a luptat, 
prin opera sa, în ciuda tuturor consecințelor, împotriva imposturii, 
oportunismului, ipocriziei. 

Anul trecut am participat la showcase-ul organizat de Teatrul Nottara și mi-au 
plăcut toate spectacolele prezentate. Aveți producții foarte bune, actorii sunt 
excelenți, formează o  trupă organică. Am ales MOLIÈRE | ERÉILOM ca invitat 
de onoare la această ediție a festivalului nostru, întrucât am considerat că este 
spectacolul care poate rezona cu publicul nostru. Dialogurile dintre personaje sunt 
foarte interesante, au o încărcătură deosebită pentru că întotdeauna fac referire la 
altceva subînțeles, au o puternică linie conotativă. Ne-am gândit că oamenii care 
vor asista la spectacol vor simți că povestea li se adresează lor, fiecăruia în parte. 
Mă bucur mult de prietenia noastră cu Teatrul Nottara, sper că va fi de durată și, 
de ce nu, la alte ediții, vom invita mai multe spectacole”, a declarat Ilfir 
Yakupov, directorul Festivalului Nauruz, la finalul reprezentației la care au 
asistat peste 800 de spectatori. 

 
 
 

de: Silvia Dumitrache 
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 78. Observatorul Cultural 
din data de 19 Iunie 2019 
https://www.observatorcultural.ro/articol/ne-dorim-sa-salvam-teatrele-
nationale-din-rusia/ 
 

 

„Ne dorim să salvăm teatrele naționale din Rusia“ 
Interviu cu Ilfir YAKUPOV, directorul Teatrului „G. Kamal“ din Kazan, 
Tatarstan 

În Kazan, Tatarstan, în miezul Rusiei, în acest oraș fascinant prin modernitatea 
sa, un mix între New York, Londra, Viena, Berlin, plus o notă de orientalism, 
există un festival de teatru al cărui scop depășește nivelul artistic, propunîndu-și 
să aibă un impact social-identitar: Festivalul Popoarelor de Origine Turcă 
Nauruz, aflat la a XIV-a ediție (1-8 iunie 2019), este dedicat conservării identității 
și culturii popoarelor de origine turcă în Rusia, în program, anul acesta, fiind 
cuprinse spectacole din Uzbekistan, Azerbaidjan, Tatarstan, Republica 
Bashkortostan, scopul fiind ca participanții din întreaga lume la acest festival să 
aibă o imagine exhaustivă asupra diversității teatrului în Rusia și ca teatrele 
naționale să fie cît mai cunoscute la nivel internațional. Este o zonă ce cuprinde 
numeroase comunități, din Kazakhstan, Azerbaidjan, Uzbekistan etc., care dau 
un aer cosmopolit orașului, dar care au nevoie de evenimente de genul 
Festivalului Nauruz pentru a fi încurajați să își conserve cultura și limba.  
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La fiecare ediție, în afara programului principal, în care sînt incluse spectacole 
ale teatrelor naționale, Festivalul Nauruz invită un spectacol din afara Rusiei, 
pentru ca publicul și artiștii să fie familiarizați cu stiluri și formule teatrale cît 
mai diverse. Anul acesta, spectacolul invitat de onoare a fost MOLIÈRE | 
ERÉILOM, în regia lui Roman Feodori, producție a Teatrului Nottara din 
București, care s-a jucat pe 7 iunie, în închiderea Festivalului, la Teatrul Național 
Dramatic „G. Kamal“. Colaborarea lui Feodori – cel mai tînăr regizor, cu cele 
mai multe Premii Masca de Aur – cu Teatrul Nottara a început în 2017, în cadrul 
Laboratorului de Teatru DENS (coordonat de o figură legendară în Rusia și nu 
numai, producătorul Oleg Loevski), cînd a montat, în cinci zile, schița de 
spectacol Mitică Popescu de Camil Petrescu (principiul Laboratorului este de 
lucru intensiv, cinci zile, în care se montează schițele de spectacol, care urmează 
să fie votate de public, iar spectacolul cîștigător urmează să fie montat, în regim 
normal, în stagiunea viitoare a teatrului). Feodori s-a întors să lucreze la Teatrul 
Nottara, unde a propus un scenariu, scris împreună cu Raluca Rădulescu, 
pornind de la patru piese ale lui Molière, Vicleniile lui Scapin, Bolnavul 
închipuit, Tartuffe, Don Juan, plus Viața Domnului de Molière de Mihail 
Bulgakov și piesa de teatru scrisă de acesta, Cabala bigoților. Spectacolul rezultat 
a oferit o imagine inedită, emoționantă, a lui Molière, cel care a trăit și a murit 
pe scenă, un om înaintea timpului său, care nu a ezitat să demaște ipocrizia și 
falsitatea din toate mediile, indiferent de riscurile pe care și le-a asumat și care 
au ajuns să îl transforme într-un paria.  

Am stat de vorbă cu Ilfir Yakupov, directorul Nauruz, despre ce își propune să 
realizeze, prin acest festival, despre impactul programului dezvoltat de acesta 
asupra artiștilor și a publicului. 

 

Care este istoria Festivalului, cum s-a născut ideea acestui proiect care își 
propune mai degrabă un demers socio-cultural decît artistic? 

Festivalul a debutat în 1989 și inițial se organiza în diferite republici ale Uniunii 
Sovietice, în Kazakhstan, Turkmenistan etc., fiecare republică  organiza 
acest  festival o dată la patru ani. În 1998, Festivalul s-a ținut în Kazan, iar în acea 
perioadă avea loc o dată la patru ani. După 2009, am decis să schimbăm niște 
reguli, să îl facem o dată la doi ani, iar în anul cînd nu e festivalul, organizăm 
forumul Nauruz, un forum educaţional, pentru oameni de teatru. Scopul principal 
al festivalului nostru e de a invita popoare de origine turcă, pentru a le pune în 
valoare limbile și culturile proprii. Cei invitați la Festival trebuie să joace în limba 
lor nativă. Vrem să oferim publicului nostru rus și tătar întîlnirea cu teatre din 
zone îndepărtate de Kazan, care pot să vină aici și să arate publicului nostru 
specificul lor. Festivalul nu este pe principiul competitiv, nu aceasta este intenția 
noastră, nu avem juriu, nu oferim premii, vrem doar să oferim un cadru de 



 153 

întîlnire. Cine știe, poate vreun teatru va decide să facă un spectacol cu actori 
dintr-o republică invitată la Festival, artiștii se împrietenesc, stabilesc relații. 

Nu invităm teatre rusești sau europene în programul principal, acestea pot fi doar 
invitați speciali. În Rusia, există multe teatre naționale și pe ele ne dorim să punem 
accentul, pentru că sînt puțin cunoscute, spre deosebire de teatrele din Moscova 
sau Sankt Petersburg, care sînt faimoase în toată lumea. Ne dorim să oferim 
publicului nostru ocazia să vadă spectacole ale teatrelor de origine turcă, să 
surprindă obiceiurile și metodele acestor teatre, care de multe ori sînt un spectacol 
în sine.  În acest festival, de pildă, avem un spectacol din Republica Sakha 
(Yakutia), iar artiștii ne-au cerut ca înainte de reprezentație să aprindă un foc în 
aer liber. Înainte de o premieră, invită un șaman și realizează un ritual, aprind un 
foc în stradă, cu actorii.  Și asta s-a întîmplat aici, pentru că la Festivalul Nauruz 
au avut premiera. Este un ritual făcut pentru ca spectacolul să aibă o viață 
îndelungată. 

Este dificil pentru aceste comunități să își conserve identitatea? Cum le ajută 
acest festival? 

Da, iar acest festival încearcă să le ajute, acesta este și principalul motiv pentru 
care organizăm Nauruz. Este important pentru generațiile tinere să fie încurajate 
să continue să își folosească limba nativă și să își păstreze specificul. Vrem să 
salvăm aceste teatre și este important și pentru aceste teatre să vină aici, este un 
aer proaspăt pentru ele, schimbă puțin mediul, le este folositor. Un spectacol al 
teatrului din Sakha Yakutia a fost invitat la un festival în Budpaesta, pentru ei era 
prima oară cînd călătoreau în afara Rusiei. Sînt teatre mici, iar dacă rămîn izolate, 
le va fi și mai greu să reziste. 

Care este feedbackul din partea publicului cu privire la festival?  

În Tatartstan, sînt multe republici naționale, aici locuiesc și muncesc mulți oameni 
din Uzbekistan, Kazakhstan etc., și sînt încîntați cînd află că vin teatre din țările 
lor, e important pentru că îi ajută să nu își uite limbile lor native. 

Unde merg să studieze actoria artiștii din aceste comunități și în ce limbă 
învață? 

Avem și aici Universitatea de Arte, dar învață în rusă și tătară, unii își continuă 
studiile la Moscova și la Sankt Petersburg. Pe 10 iunie, anul acesta, am inițiat un 
program pentru grupuri studențești naționale, studenții din ultimul an vin să 
prezinte aici spectacolele lor de licență. Sînt grupuri din Sakha Yakutin, 
Kazakhstan, Azerbaidjan, Tadjikistan, Tatarstan etc. Sperăm să aibă viață lungă, 
vrem să îl facem anual sau o dată la doi ani. E foarte important să le arătăm 
studenților că pot să continue să lucreze la teatrele lor naționale, e esențial pentru 
noile generații să-și salveze cultura și limba. Cînd se duc să învețe la Moscova 
etc. tind să uite propria limbă, așa că, invitîndu-i aici, vrem să le arătăm că este 
posibil să își păstreze limba și specificul lor. Poate de aici vor fi invitați la alte 
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festivaluri și vor avea ocazia să vadă lumea, iar lumea va avea ocazia să afle 
despre existența acestor teatre naționale. Nu vrem să pretindem că facem ceva 
măreț, vrem doar să ne aducem contribuția la acest proces de conservare, e ca un 
puzzle și ne dorim să construim o imagine cît mai complexă, cît mai frumoasă 
asupra acestor teatre. 

Anul acesta, invitatul de onoare, acel unic spectacol din afara spațiului rus, 
a fost MOLIÈRE | ERÉILOM, de la Teatrul Nottara din București. De ce ați 
ales acest spectacol? 

Anul trecut am participat la showcase-ul organizat de Teatrul Nottara și am 
ales MOLIÈRE | ERÉILOM ca invitat de onoare la această ediție a festivalului 
nostru, întrucît am considerat că este spectacolul care poate rezona cel mai bine 
cu publicul nostru. Dialogurile dintre personaje sînt foarte interesante, au o 
încărcătură deosebită pentru că întotdeauna fac referire la altceva subînțeles, au o 
puternică linie conotativă. Ne-am gîndit că oamenii care vor asista la spectacol 
vor simți că povestea li se adresează lor, fiecăruia în parte. Mă bucur mult de 
prietenia noastră cu Teatrul Nottara, mi-au plăcut toate spectacolele pe care le-am 
văzut în showcase, actorii sînt minunați, sper că va fi de durată legătura noastră 
și, de ce nu, la alte ediții, vom invita mai multe spectacole. 

  

de: Silvia Dumitrache 
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 79. Radio Tatarstana 
din data de 28 Iunie 2019 
http://radiotatarstana.ru/ru/28-iyunya-vdokhnovenya-mig/ 
 

 
 

28 июня. «Вдохновенья миг». 
Сегодня подведем итоги насыщенного театрального июня и расскажем о 
том, чем завершился 14-ый Международный театральный фестиваль 
тюркских народов «Науруз». 
 
Всем известно, что в Казани Науруз наступает позже обычного. Речь идет, 
конечно же, об одноименном театральном фестивале. Каждый год в начале 
июня в столицу Татарстана съезжаются театры тюркских народов, чтобы 
сверить театральные часы, синхронизировать процессы и обменяться 
энергией. Примерно так можно описать происходящее на фестивале, а 
можно сказать привычное «атмосфера праздника и дружбы». В этом году 
фестиваль был посвящен театральному искусству Башкортостана, связано 
это и со 100-летием самой республики, а так же столетием выдающегося 
драматурга, писателя Мустая Карима, и со столетием башкирского 
национального театра. Интересно, что в этом году «Науруз» получился 
особенно многолюдным. 28 театров из Казахстана, Кыргызстана, 
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и национальных республик 
России привезли масштабные постановки. Специальным гостем фестиваля 
стал Nottara Theater из Румынии со спектаклем «Мольер» в постановке 
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российского режиссера Романа Феодори по произведениям Булгакова и 
Мольера. Еще одна изюминка программы 2019 года – приезд театра из 
Таджикистана, который к тюркским театрам хоть и не относится, однако, 
настолько самобытен, что дирекция фестиваля пригласила его в Казань. Это 
театр музыкальной комедии имени Камола Худжанди из города Худжанд 
(это бывший Ленинабад). Приехали они со спектаклем «Летающий лекарь» 
так же по мотивам пьесы Мольера. Есть, кажется, некая символичность в 
том, что открывался и закрывался фестиваль спектаклями по Мольеру, 
совершенно разными, но так ярко проповедующими театральное 
братство. Церемония открытия фестиваля «Науруз» по традиции прошла на 
площади перед театром Камала, главным ее украшением стало, конечно же, 
выступление группы «Курайсы» под управлением народного артиста 
Республики Башкортостан Роберта Юлдашева, так же выступали 
заслуженный артист РТ Филюс Кагиров, Государственный фольклорный 
ансамбль кряшен «Бермянчек», Тувинский национальный оркестр, группа 
баянистов под руководством заслуженного артиста Татарстана Наиля 
Сагдиева. 
 
Так как нынешний Науруз был посвящен Башкортстану, казанской публике 
была презентована целая программа башкирского искусства. Спектаклем-
открытием форума стала золотомасочная «Зулейха открывает глаза». 
Башкирский академический театр драмы им.Мажита Гафури уже привозил 
этот спектакль нынешней весной, что не избавило его от предсказуемого 
переаншлага во второй день фестиваля. Вряд ли есть еще в Казани люди, 
которые не слышали об этом знаменитом романе Гузель Яхиной. История о 
том, как татарская крестьянка Зулейха была сослана в Сибирь и выжила там, 
в одночасье стала бестселлером, ее продолжают переводить на языки мира, 
экранизировать и ставить на сцене. Режиссер Айрат Абушахманов и 
драматург Ярослава Пулинович перенесли историю на сцену и получили в 
2019 году специальную премию жюри «Золотой маски» за сценическое 
прочтение романа. Зал, наполовину состоявший из фестивально-
театральной братии, принял спектакль очень тепло. История татарки, 
ставшей у Абушахманова историей башкирки, на самом деле универсальна. 
Хакасы, киргизы, казахи, тувинцы, башкиры, татары и русские ужасались, 
смеялись и аплодировали вместе. 
 
Всего в фестивале приняли участие 6 театров из соседней республики. 
Кроме театра Гафури еще: Салаватский башкирский театр, который 
представил спектакль по пьесе Островского «Глумов», Башкирский 
государственный театр кукол привез драму «Мустай Карим. Близкий 
горизонт», Уфимский татарский театр «Нур» показал спектакль «Женщина 
из прошлого» по произведению Роланда Шеммильпфеннинга, 
Стерлитамакское театрально-концертное объединение представило  
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спектакль по Мустаю Кариму «Таганок», а Национальный молодежный 
театр им.М.Карима привез трагедию Альбера Камю «Калигула». Можно 
сказать, что Казань на неделю превратилась в своеобразный театральный 
Вавилон, когда казахи ставили шекспировскую «Ромео и Джульетту», 
азербайджанцы играли притчу классика новой японской литературы 
Рюноскэ Акутагавы, а хакасы показывали «Старик и море» Эрнеста 
Хемингуэя. И, конечно, основную ноту в этом многоголосье 
задаваланациональная драматургия, тюркский эпос и мифология. И здесь 
следует особо выделить поэтическую народную легенду «Кыз жибек», 
которую под открытым небом на берегу озера Кабан показал Жамбылский 
областной казахский драматический театр. Эта красивая история любви 
храброго воина Толегена из рода Жагалбайлы и красавицы Жибек из рода 
Шекты является жемчужиной казахского фольклора. Еще одна история, 
покорившая казанского зрителя – это музыкальная легенда «Чадаган» в 
исполнении Тывинского Национального музыкально-драматического 
театра имени Кок-оола. Вместе с театром приехал и Тувинский 
национальный оркестр, ведь легенда эта рассказывает о происхождении 
музыкального инструмента чадаган. А знаменитый театр Олонхо из 
республики Саха-Якутия так и вовсе устроил на фестивале «Науруз» 
премьеру, впервые показав спектакль «Три светила», основанный на 
якутских сказаниях. Спектакль-концерт, посвященный древнему  
тюркскому празднику «Науруз», представили в Казани долгожданные гости 
форума из Узбекистана – Государственный театр кукол из Ташкента. После 
долгого перерыва в два десятилетия из Узбекистана приехали сразу два 
театра, Узбекский национальный академический драматический театр 
привез драму под названием «Совесть» по пьесе узбекского драматурга 
Иззата Султона. На состоявшейся перед спектаклем пресс-конференции 
директор Узбекского национального театра Фатхулла Масудов рассказал, 
что 2018 году ТГАТ им.Г.Камала был в Ташкенте с гастролями и сыграл 3 
спектакля. Но по просьбам зрителей, пришлось устроить и четвертый показ. 
Он поблагодарил казанцев за радушный прием и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество театров и республик. 
 
Завершился 14-ый фестиваль Науруз спектаклем «Мольер» специально 
приглашенного гостя — театра Nottara из Румынии. Спектакль, 
посвященный жизни и творчеству великого французского драматурга Жана-
Батиста Мольера, был создан российским режиссером, лауреатом премии 
«Золотая маска Романом Феодори. История, основанная на книгах Михаила 
Булгакова «Жизнь господина де Мольера» и «Кабала святош», дополненная 
фрагментами пьес «Плутни Скапена», «Мнимый больной», «Тартюф» и 
«Дон Жуан» проливает свет на сложную жизнь Мольера. Удивительное 
сочетание глубокого замысла режиссера и профессионализма румынских 
артистов поставили точку в работе фестиваля на самой высокой ноте. 
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В следующем году «Науруз» вернется в Казань в виде театрально-
образовательного форума, а через два года снова в виде фестиваля. 
«Науруз» давно уже стал театральной визитной карточкой Казани и 
Татарстана, ведь приезд к нам самых лучших спектаклей тюркской 
ойкумены – уникальная возможность увидеть разнообразие этого мира в 
одном городе. 
 
 

Sursa: radiotatarstana.ru 
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Spectacolul Somnambulism la Teatrul Toma Caragiu, Ploiești 
 
 80. Observatorul Prahovean 
din data de 08 Iunie 2019 
https://www.observatorulph.ro/monden/112678-spectacolele-si-
surprizele-teatrului-toma-caragiu-din-ploiesti-din-program-o-
reprezentatie-a-actorilor-de-la-nottara-si-garden-party-in-premiera 
 

 
 

Spectacolele și surprizele Teatrului Toma Caragiu din Ploiești. 
Din program, o reprezentație a actorilor de la Nottara și Garden 

Party, în premieră 

 

Ploieștenii, și nu numai, vor avea parte de o săptămână plină de surprize frumoase, 
oferite sau găzduite de Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești. Instituția va fi 
celebrată în această săptămână în cadrul unui Garden Party. 

 

Evenimentele debutează pe 12 iunie cu o piesă de teatru jucată de oaspeții de 
la Nottara. Este vorba despre spectacolul „Somnambulism“ care a luat 
„naștere” în 2015 în cadrul proiectului „Spectacolul începe cu o lectură“. În acest 
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tablou, au fost prezentate, sub rubrica „Teatrul contemporan rus”, trei piese 
semnate de scriitoarea Iaroslava Pulinovici: „Corul lui Caron”, „Janna” şi 
„Somnambulism”. 

 
de: Liliana Maxim Minculescu 
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Spectacolul Disputa la Festivalul Miturile Cetății, Constanța 
 
 81. culturaconstanța.ro 
din data de 13 Iunie 2019 
https://culturaconstanta.ro/spectacole-montate-de-andrei-serban-
purcarete-si-victor-ioan-frunza-la-constanta-la-festivalul-miturile-
cetatii/ 
 

 
 

Spectacole montate de Andrei Șerban, Purcărete și Victor Ioan 
Frunză, la Constanța, la  Festivalul „Miturile Cetății“ 

 
 
19.00  – Teatrul de Stat Constanța (Bd. Ferdinand nr. 11) – DISPUTA, de Pierre 
de Marivaux, regia Vlad Massaci, o coproducție Teatrul C.I.Nottara București și 
Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 
 

 
de: Mirela Stîngă 
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 82. radioconstanța.ro 
din data de 13 Iunie 2019 
http://www.radioconstanta.ro/2019/06/13/festivalul-international-de-
teatru-miturile-cetatii-programul-integral-al-evenimentului-de-la-
malul-marii/ 
 

 
 
Festivalul Internațional de Teatru „Miturile cetății“ | Programul 

integral al evenimentului de la malul mării 
 
Ediția din acest an a Festivalului Internațional  de Teatru „Miturile cetății“ 
începe joi, 20 iunie, și se încheie duminică, 30 iunie. Organizatorii anunță o 
ediție de excepție.  
 
VINERI, 21 IUNIE 
 
• Sala Teatrului de Stat Constanța (Bd.Ferdinand 11), ora 19:00 
„DISPUTA” de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, o coproducție Teatrul 
Nottara București și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad 

Sursa: radioconstanta.ro 
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 83. Ziua de Constanța 
din data de 17 Iunie 2019 
https://www.ziuaconstanta.ro/diverse/stiri-calde/programul-complet-
al-festivalului-international-de-teatru-miturile-cetatii-de-la-constanta-
693863.html 
 

 
 

Programul complet al Festivalului Internațional de Teatru 
„Miturile Cetății” de la Constanța 

 
VINERI, 21 IUNIE 
 
19:00 „DISPUTA” de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, o coproducție 
Teatrul Nottara București și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad 
 
Teatrul de Stat Constanța (Bd.Ferdinand 11) 
 

de: Lavinia Siclitaru 
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 84. Mangalia News 
din data de 17 Iunie 2019 
https://www.mangalianews.ro/2019/06/festivalul-international-de-
teatru-miturile-cetatii-programul-integral-al-evenimentului-de-la-
malul-marii/ 
 

 
 
Festivalul Internațional de Teatru „Miturile cetății“ | Programul 

integral al evenimentului de la malul mării 
 
 
Sala Teatrului de Stat Constanța (Bd.Ferdinand 11), ora 19:00 
„DISPUTA” de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, o coproducție Teatrul 
Nottara București și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad 
 

 
Sursa: mangalianews.ro 
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 85. Radio România Cultural 
din data de 18 Iunie 2019 
https://radioromaniacultural.ro/festivalul-international-de-teatru-
miturile-cetatii/ 
 

 
 

Festivalul Internaţional de Teatru MITURILE CETĂŢII 

 
VINERI, 21 IUNIE 
 
19:00 Teatrul de Stat Constanța (Bd. Ferdinand Nr. 11) 
 
DISPUTA de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, o coproducție 
Teatrul C.I.Nottara București și Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 

 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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 86. Metropotam.ro 
din data de 18 Iunie 2019 

http://metropotam.ro/La-zi/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-festivalul-
international-de-teatru-miturile-cetatii-2019-art4462744974/ 
 

 
 

Tot ce trebuie să știi despre Festivalul Internaţional de Teatru 
MITURILE CETĂŢII 2019 

 
PROGRAMUL 
 
VINERI, 21 IUNIE 

19:00 Teatrul de Stat Constanța (Bd. Ferdinand Nr. 11), 

DISPUTA de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, o coproducție Teatrul 
C.I.Nottara București și Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 

 
 

de: Andreea Verde 
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 87.Yorick.ro 
din data de 19 Iunie 2019 

https://yorick.ro/ce-vedem-la-festivalul-international-de-teatru-
miturile-cetatii-de-la-constanta/ 
 

 
 
Ce vedem la Festivalul Internațional de Teatru „Miturile cetății“ 

de la Constanța 
 
PROGRAMUL 
 
VINERI, 21 IUNIE 

19:00 Teatrul de Stat Constanța (Bd. Ferdinand Nr. 11), 

DISPUTA de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, o coproducție Teatrul 
C.I.Nottara București și Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 

 
 

Sursa: yorick.ro 
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 88. Agenția de carte 
din data de 19 Iunie 2019 
http://www.agentiadecarte.ro/2019/06/festivalul-international-de-
teatru-miturile-cetatii-editia-a-iv-a-constanta/ 
 

 
 

Festivalul Internaţional de Teatru ”MITURILE CETĂŢII”, ediția 
a- IV a, Constanța 

PROGRAMUL 

 
VINERI, 21 IUNIE 

19:00 Teatrul de Stat Constanța (Bd. Ferdinand Nr. 11), 

DISPUTA de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, o coproducție Teatrul 
C.I.Nottara București și Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 

 
Sursa: agentiadecarte.ro 
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 89. Liternet.ro 
din data de 20 Iunie 2019 
https://agenda.liternet.ro/articol/23646/Comunicat-de-
presa/Programul-Festivalului-International-de-Teatru-Miturile-Cetatii-
Constanta-2019.html 
 

 
 

Programul Festivalului Internaţional de Teatru Miturile Cetăţii, 
Constanţa, 2019 

 

PROGRAMUL 

 
VINERI, 21 IUNIE 

19:00 Teatrul de Stat Constanța (Bd. Ferdinand Nr. 11), 

Disputa de Pierre de Marivaux, regia Vlad Massaci, o coproducție Teatrul 
C.I.Nottara București și Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 

 
Sursa: liternet.ro 
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Spectacolul Mitică Popescu la Centrul de Cultură și Arte George 
Topîrceanu, Curtea de Argeș  
 
 90. Ziarul Actualitatea 
din data de 19 Iunie 2019 
https://www.ziarulactualitatea.com/20828 
 

 
 
Haideți la teatru: ”Mitică Popescu”, pe scena CCA din Curtea de 

Argeș 

Joi, 17 iulie 2019, orele 19.00, argeșenii sunt invitați la teatru, la Centrul de 
Cultură și Arte ”George Topîrceanu”. 
 
„Mitică este bucureșteanul par excellence”, spune I.L. Caragiale, nașul acestui tip 
care „face spirite nesărate”. Fizionomia morală este aceea a bucureșteanului care 
pare un personaj cu totul neserios: lăudăros fără pereche, chiulangiu, crai de 
mahala, farseur de prost gust. 
 
Autorul acestei comedii este el însuși regățean și român. El nu s-a putut împăca 
în niciun mod cu această reputație a lui Mitică pe care îl consideră frate bun. El 
crede că Mitică adoptă voit forma vulgară, aceasta fiind un simplu mod de a se 
apăra în fața vieții, așa cum unii timizi sunt obraznici, iar unii bătrâni, morocănoși. 
Teza acestui spectacol este că un om nu trebuie judecat după ceea ce spune, ci 
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după faptele sale. La 90 de ani de la premiera absolută a piesei lui Camil Petrescu, 
Teatrul Nottara aduce în atenția publicului un Mitică Popescu nou, sensibil, comic 
fără ostentație. 
 
Actori importanți și un regizor-actor cu box office vă invită la un spectacol care 
va fi, cu siguranță, un mare succes de public la Teatrul Nottara. 
Figurație: Petre Scrioșteanu 

 
Sursa: ziarulactualitatea.com 
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 91. Argeș Express 
din data de 02 Iulie 2019 
https://www.argesexpres.ro/index.php/cultura/28534-teatrul-nottara-
prezinta-la-c-c-a-george-topirceanu-curtea-de-arges-in-data-de-17-
iulie-2019-orele-19-00-spectacolul-mitica-popescu-de-camil-petrescu 
 

 
 
Teatrul Nottara prezintă la C.C.A. "George Topîrceanu" Curtea 
de Argeş, în data de 17 iulie 2019, orele 19.00, spectacolul "Mitică 

Popescu" de Camil Petrescu 
 
 

 
de: A.E 
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 92. Ziarul Actualitatea 
din data de 16 Iulie 2019 
https://www.ziarulactualitatea.com/21083 
 

 
 

Argeșenii sunt invitați la teatru: ”Mitică Popescu”, la CCA! 

 
„Mitică este bucureșteanul par excellence”, spune I.L. Caragiale, nașul acestui tip 
care „face spirite nesărate”. Fizionomia morală este aceea a bucureșteanului care 
pare un personaj cu totul neserios: lăudăros fără pereche, chiulangiu, crai de 
mahala, farseur de prost gust. 
 
Autorul acestei comedii este el însuși regățean și român. El nu s-a putut împăca 
în niciun mod cu această reputație a lui Mitică pe care îl consideră frate bun. El 
crede că Mitică adoptă voit forma vulgară, aceasta fiind un simplu mod de a se 
apăra în fața vieții, așa cum unii timizi sunt obraznici, iar unii bătrâni, morocănoși. 
 
Teza acestui spectacol este că un om nu trebuie judecat după ceea ce spune, ci 
după faptele sale. La 90 de ani de la premiera absolută a piesei lui Camil Petrescu, 
Teatrul Nottara aduce în atenția publicului un Mitică Popescu nou, sensibil, comic 
fără ostentație. 
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Actori importanți și un regizor-actor cu box office vă invită la un spectacol care 
va fi, cu siguranță, un mare succes de public la Teatrul Nottara. 
 
Figurație: Petre Scrioșteanu 
 
Piesa de teatru ”Mitică Popescu” se joacă miercuri, 17 iulie, orele 19.00! 
 

 
 

Sursa: ziarulactualitatea.ro 
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 93. Evenimentul Muscelean 
din data de 16 Iulie 2019, ora 07:23 
http://evenimentulmuscelean.ro/index.php/actualitate/28965-ce-
vedeti-de-zilele-campulungului 
 

 
 

CE VEDEȚI DE ZILELE CÂMPULUNGULUI 
 
Între orele 19 – 21: Seara de teatru, Teatrul „Nottara” prezintă piesa „Mitică 
Popescu” de Camil Petrescu, la Casa de Cultură a Sindicatelor „C.D. Aricescu” 
 

Sursa: evenimentulmuscelean.ro 
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 94. Argeșul Cooltural 
din data de 16 Iulie 2019 
http://argesulcooltural.ro/2019/07/16/5887/ 
 

 
 

Mâine, Teatru Notarra vine cu ,,Mitică Popescu” la Curtea de 
Argeș 

 
Miercuri, 17 iulie 2019, de la orele 19,00, Teatrul Notarra prezintă la Centrul 
de Cultură și Arte ,,George Topîrceanu”, din Curtea de Argeș  un spectacol 
de excepție: ,,Mitică Popescu”  

„Mitică este bucureșteanul par excellence”, spune I.L. Caragiale, nașul acestui tip 
care „face spirite nesărate”. Fizionomia morală este aceea a bucureșteanului care 
pare un personaj cu totul neserios: lăudăros fără pereche, chiulangiu, crai de 
mahala, farseur de prost gust. 

Autorul acestei comedii este el însuși regățean și român. El nu s-a putut împăca 
în niciun mod cu această reputație a lui Mitică pe care îl consideră frate bun. El 
crede că Mitică adoptă voit forma vulgară, aceasta fiind un simplu mod de a se 
apăra în fața vieții, așa cum unii timizi sunt obraznici, iar unii bătrâni, morocănoși. 
Teza acestui spectacol este că un om nu trebuie judecat după ceea ce spune, ci 
după faptele sale. La 90 de ani de la premiera absolută a piesei lui Camil Petrescu, 



 177 

Teatrul Nottara aduce în atenția publicului un Mitică Popescu nou, sensibil, comic 
fără ostentație. 

Actori importanți și un regizor-actor cu box office vă invită la un spectacol care 
va fi, cu siguranță, un mare succes de public la Teatrul Nottara. 

Figurație: Petre Scrioșteanu 

Sursa: argesulcooltural.ro 
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 Spectacolul Totul e relativ la Opera Națională Română 
Timișoara 
 
 95. Ziua de Vest 
din data de 04 Septembrie 2019 
http://www.ziuadevest.ro/cea-mai-savuroasa-comedie-a-momentului-
de-un-cinism-profund-totul-e-relativ-la-opera-timisoara/ 

 

 
Cea mai savuroasă comedie a momentului de un cinism profund 

“Totul e relativ”, la Opera Timișoara 
 

Regizorul Felix Alexa revine la Timișoara cu spectacolul teatrului Nottara, “Totul 
e relativ”, a cunoscutului dramaturg britanic Alan Ayckbourn, în traducerea Irinei 
Velcescu.  

Spectacolul va avea loc luni, 30 septembrie, de la ora 19.30, la Opera Timișoara. 

Astfel, stagiunea Fundației Culturale Artmedia Timișoara va fi inaugurată de 
spectacolul “Totul e relativ”. 
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Cea mai savuroasă comedie a momentului este una complexă atât din punct de 
vedere vizual și auditiv, cât și datorită replicilor pline de umor.  

Scenografia este semnată de Andrada Chiriac, iar muzica, de Alexei Țurcan. Pe 
durata celor două ore, patru personaje ne vorbesc despre (in)existența dragostei 
sincere, despre minciună și adevăr în iubire. Din distribuție fac parte Catrinel 
Dumitrescu (Sheila), Constantin Cotimanis (Philip), Gabriel Răuță (Greg) și 
Raluca Gheorghiu (Ginny). 

“Am ales să montez textul lui Alan Ayckbourn cu senzația că nevoia acută de 
comedie a publicului, nevoie ce vine din dorința de a evada din realitatea 
înconjurătoare, va fi satisfăcută, dar într-un mod mai straniu.  

Și asta pentru că ceea ce m-a atras cu adevărat în Totul e relativ nu e numai 
scriitura dramatică, ce îmbină armonios replicile cu haz și situațiile magistral 
construite, ci un cinism profund, un umor negru ce ține de relativitatea și 
fragilitatea sentimentelor, o ambiguitate a relațiilor degradate, ce produce un 
comic exploziv, dar care are la bază, paradoxal, o tristețe profundă. Tristețe ce 
vine tocmai din faptul că iubirea, certitudinile, totul în viață… e relativ.”, spune 
Felix Alexa. 

Achiziționarea biletelor se poate face atât online, cât și offline, de la casieria 
Operei și librăria Esotera. 

 
 

de: Gheorghe Miron 
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 96. Radio România Cultural 
din data de 30 Septembrie 2019 
https://radioromaniacultural.ro/recomandari-culturale-luni-30-
septembrie/ 

 

RECOMANDĂRI culturale – luni, 30 septembrie 

Spectacolul ”Totul e relativ”, în regia lui Felix Alexa, producție a Teatrului 
Nottara, se joacă la Timișoara. Ora 19,30, Opera Națională Română Timișoara 

 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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 Spectacolul Thailanda la Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, 
în cadrul proiectului de educație prin artă „7 zile – 7 arte” 
 97. The World News 
din data de 22 Septembrie 2019, ora 17:00 
https://theworldnews.net/ro-news/incepe-proiectul-7-zile-7-arte-
programul-spectacolelor-care-au-loc 

 
Începe proiectul „7 ZILE – 7 ARTE”. Programul spectacolelor 

care au loc 
 
Pornind de la acest concept despre artă, proiectul „7 zile-7 arte” a fost gândit ca 
un proiect de educaţie prin artă, încercând să implice cât mai mulţi călărăşeni, de 
la preşcolari şi până la seniori, atât pe scenă cât şi în sală, pentru că a exclude arta 
din educaţia unui copil este sinonim cu a exclude educaţia din creşterea unui copil. 

Miercuri, 2 octombrie 2019, ora 19.00 

Teatrul Nottara prezintă piesa de teatru „Thailanda”, de Dimitris Kechaidis şi 
Eleni Chaviara 

Regia: Alexandru Jitea 

Distribuţia: 
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Aleka – Andreea Măcelaru Şofron 

Fotini – Victoria Cociaş 

Maro – Cristina Stoica Ivanciuc 

Preţ bilet: 50 lei în sală şi 40 lei la balcon 

Sursa: adevarul.ro 
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 98. Observatorul de Călărași 
din data de 23 Septembrie 2019 
https://observatorcl.info/2019/09/23/lunea-viitoare-va-incepe-
proiectul-7-zile-7-arte/ 

Lunea viitoare va începe proiectul „7 zile – 7 arte”	
 

Miercuri, 2 octombrie, la ora 19:00, va fi pusă în scenă piesa Teatrului Nottara, 
„Thailanda”, de Dimitris Kechaidis şi Eleni Chaviara, în regia lui Alexandru 
Jitea, din distribuţie făcând parte Andreea Măcelaru Şofron, Victoria Cociaş, şi 
Cristina Stoica Ivanciuc. 

 

Sursa: observatorulcl.info 
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 99. Observatorul de Călărași 
din data de 02 Octombrie 2019 
https://observatorcl.info/2019/10/02/actorii-teatrului-nottara-vor-urca-
astazi-pe-scena-calaraseana-pentru-a-juca-piesa-de-teatru-thailanda/ 

 

Actorii Teatrului Nottara vor urca astăzi pe scena călărăşeană 
pentru a juca piesa de teatru „Thailanda” 

 

 

Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, instituție subordonată 
Consiliului Județean Călărași, desfășoară în perioada 30 septembrie – 6 
octombrie 2019, proiectul de educație prin artă „7 zile – 7 arte”, motto-ul 
ales pentru acest eveniment fiind unul special – „Shakespeare a creat lumea 
în șapte zile” – un vers dintr-o poezie semnată de poetul Marin Sorescu. 
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Teatrul Nottara vine astăzi, 2 octombrie, la Călăraşi, cu piesa de 
teatru „Thailanda” de Dimitris Kechaidis și Eleni Chaviara, în regia lui 
Alexandru Jitea. Din distribuţia spectacolului fac parte: Andreea Măcelaru 
Șofron, Victoria Cociaș, Cristina Stoica Ivanciuc. Piesa de teatru va fi jucată la 
sala „Barbu Ştirbei” a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi, începând 
cu ora 19:00. 
 

Scurt sinopsis 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei trecute de vârsta a doua discută 
despre iubire și, în special, despre bărbații din viața lor. Pregătite să pornească 
într-o călătorie în Thailanda pentru a se elibera și a deschide un nou drum în viață, 
Aleka, Fotini și Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu ele însele, dar 
și cu ceilalți. Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viața lor dramele nu 
încetează să apară – chemate sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac simțită 
prezența în chipuri nebănuite. O dramă în cheie comică, despre trei femei în pragul 
unei crize de nervi, visând la o călătorie ce le va schimba viața. 

 

Sursa: observatorcl.info 
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 100. InfoMuntenia.ro 
din data de 01 Octombrie 2019 
https://www.infomuntenia.ro/teatrul-nottara-pe-scena-salii-barbu-
stirbei/2019/10 

 

Teatrul Nottara, pe scena sălii Barbu Știrbei 
 

În perioada 30 septembrie – 6 octombrie 2019, Centrul Județean de Cultură și 
Creație Călărași derulează proiectul „7 ZILE – 7 ARTE”, având motto-ul 
„Shakespeare a creat lumea în șapte zile”. 

Dacă în prima zi a proiectului, călărășenii au luat parte la spectacolul de balet 
„Romeo și Julieta”, iar în a doua zi s-au bucurat de spectacolul susținut de trupa 
Alesis și de Cornelia Tihan cu taraful, a treia zi este rezervată teatrului. 

Miercuri, 2 octombrie 2019, ora 19:00, are loc piesa de teatru „Thailanda” în sala 
de spectacole Barbu Știrbei din Călărași. 

Piesa aparține Teatrului Nottara. 

În Kifisiá, un cartier înstărit al Atenei, trei femei discută despre iubire și, în 
special, despre bărbații din viața lor. Pregătite să pornească într-o călătorie în 
Thailanda pentru a se elibera și a deschide un nou drum în viață, Aleka, Fotini și 
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Maro sunt prinse în propriul trecut, luptându-se cu ele însele, dar și cu ceilalți. 
Călătoria este continuu amânată, fiindcă în viața lor dramele nu încetează să apară 
– chemate sau nu. Iar bărbații, deși absenți, își fac simțită prezența în chipuri 
nebănuite. O comedie despre trei femei în pragul unei crize de nervi, visând la o 
călătorie ce le va schimba viața. 

Regia: Alexandru Jitea 
Distribuția: 
Aleka – Andreea Măcelaru Şofron 
Fotini – Victoria Cociaş 
Maro – Cristina Stoica Ivanciuc 

Preț bilet: 50 ron în sală și 40 ron la balcon 

 

Sursa: infomuntenia.ro 
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Spectacolul Matrimoniale la Teatrul Maria Filotti, Brăila 
 
 101. InfoMuntenia.ro 
din data de 23 Octombrie 2019 

http://obiectivbr.ro/content/“matrimoniale”-la-teatrul-“maria-
filotti” 
 

 

 

“MATRIMONIALE”, LA TEATRUL “MARIA FILOTTI” 

• spectacolul va avea loc joi, 24 octombrie, de la ora 19.30, la Sala Mare 

Joi, 24 octombrie, de la ora 19.30, la Sala Mare a Teatrului “Maria Filotti” se va 
juca spectacolul “Matrimoniale”, o comedie scrisă de Lia Bugnar şi regizată de 
Diana Lupescu. În distribuţie: Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Lucian Ghimişi şi 
Mihai Marinescu,  actori ai Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Dramaturgul Lia Bugnar ne propune o poveste specială: Eva este o femeie foarte 
bogată, care vrea să se mărite. Pretendenţii aleşi cu multă grijă sunt Tibi şi 
Zaharia, iar jocul cuceririi “trofeului” începe instantaneu. Printr-o cavalcadă de 
replici de haz, dar şi unele situaţii pline de dramatism, descoperim că nimeni nu 
este ce vrea să pară. Totul se complică şi mai mult la apariţia altei femei, Mira. 
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Finalul neaşteptat, replicile savuroase, situaţiile impresionante de viaţă care se 
succed cu repeziciune, fac întâlnirea cu acest spectacol de neratat. 

Tot joi, de la ora 12.30, la Sala Mare, spectacolul “Jocul”, de Dimitar Marinov 
Dimitrov,  regia Dimitar Dimitrov, directorul Teatrului din Shumen, Bulgaria, cu 
o distribuţie exclusiv brăileană: Emilia Mocanu, Zane Jarcu, Adrian Ştefan, 
Daniela Antonescu. 

 

De: Tudorița Tarniță 
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Spectacolul Efecte colaterale, Buzău 
 102. Opinia Buzău 
din data de 04 Noiembrie 2019 
http://opiniabuzau.ro/efecte-colaterale-un-spectacol-cu-o-distributie-
de-zile-mari-pe-scena-de-la-buzau/ 
 

 
 

Efecte colaterale, un spectacol cu o distribuție de zile mari pe 
scena de la Buzău 

 
 

O distributie cu nume mari intr-un spectacol de exceptie. Pe scena salii 
Consiliului Judetean se va juca miercuri, 6 noiembrie, de la ora 19.30, 
spectacolul "Efecte colaterale" de Alexandru Popa, in regia lui Vlad 
Zamfirescu, un spectacol despre cat de departe pot ajunge consecintele 
deciziilor noastre si despre cat de mult ne costa credinta: in divinitate, in 
dragoste, in oameni, dar mai ales in arta. Un pret pe care fiecare din noi 
alegem sau nu sa il platim, cu "efectele" de rigoare. 
 
Prezentata in premiera pe tara la Nottara, piesa, care imbina ca intr-un puzzle mai 
multe drame de familie, analizeaza, cu mult umor si atentie la nuante, riscul de a-
l pierde pe celalalt pe drumul propriei impliniri. Povesti in povesti se intersecteaza 
intr-un oras aglomerat, iar efectele colaterale ale intalnirii unor oameni legati intre 
ei prin fire sufletesti nevazute se amplifica gradual pana cand anuleaza distanta 
dintre comic si tragic. In scriitura, cotidianul devine senzational, iar versiunea 
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scenica a lui Vlad Zamfirescu exploateaza nuantele realitatii de fiecare zi, fara 
masti, artificii sau ipocrizii. 
 
 
Din distributia spectacolului fac parte Alexandru Repan, Gheorghe Ifrim, Vlad 
Zamfirescu, Dan Bordeianu, Nadiana Salagean, Luminita Erga, Diana Roman si 
Ioana Calota. 
 
Criticii spun ca este probabil cel mai bun rezultat de pana acum al tandemului 
regizor - dramaturg Vlad Zamfirescu - Alexandru Popa, creatorii spectacolelor 
"All Inclusive", "Secretul fericirii", "Numitorul comun" etc. toate primite cu mult 
entuziasm atat de publicul din tara cat si de catre publicul buzoian. 
 
"Personajele piesei nu sunt metafore" 
 
Organizatorii promit ca se va rade mult la acest spectacol, dar nu il numesc chiar 
o comedie, pentru ca este mult mai mult decat atat. 
 
"Personajele din nu sunt metafore. Au, sper eu, toate trasaturile umane esentiale. 
Adica iubesc cat se poate, se ascund cat le merge, ii tradeaza pe cei de langa ei, 
depasesc limite care nu sunt ale lor, arunca afara ce nu mai poate fi carat inauntru, 
regreta cu masura si incearca sa adapteze realitatea la propriile dorinte. Pe scurt, 
isi fac treaba, isi vad de drum. Sigur ca, uneori, preocupate cu adevarul lor intim, 
se intampla sa dea peste cap alte adevaruri. Ale altora. Dar fara rea intentie. Mai 
toate actiunile au si efecte colaterale. Pur si simplu, din cand in cand, apar si 
consecinte la care nu te astepti. Se intampla, nimeni nu e vinovat. Sau este?", 
spune Alexandru Popa, cel care semneaza textul piesei. 
 
 

de: Silvia Herghelegiu 
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 103. Buzău.Ziare,com 
din data de 04 Noiembrie 2019 
http://www.ziare.com/buzau/stiri-life-show/efecte-colaterale-un-spectacol-cu-o-
distributie-de-zile-mari-pe-scena-de-la-buzau-7863897 
 

 
Efecte colaterale, un spectacol cu o distribuție de zile mari pe 

scena de la Buzău 
 

 

O distributie cu nume mari intr-un spectacol de exceptie. Pe scena salii 
Consiliului Judetean se va juca miercuri, 6 noiembrie, de la ora 19.30, 
spectacolul "Efecte colaterale" de Alexandru Popa, in regia lui Vlad 
Zamfirescu, un spectacol despre cat de departe pot ajunge consecintele 
deciziilor noastre si despre cat de mult ne costa credinta: in divinitate, in 
dragoste, in oameni, dar mai ales in arta. Un pret pe care fiecare din noi 
alegem sau nu sa il platim, cu "efectele" de rigoare. 
 
Prezentata in premiera pe tara la Nottara, piesa, care imbina ca intr-un puzzle mai 
multe drame de familie, analizeaza, cu mult umor si atentie la nuante, riscul de a-
l pierde pe celalalt pe drumul propriei impliniri. Povesti in povesti se intersecteaza 
intr-un oras aglomerat, iar efectele colaterale ale intalnirii unor oameni legati intre 
ei prin fire sufletesti nevazute se amplifica gradual pana cand anuleaza distanta 
dintre comic si tragic. In scriitura, cotidianul devine senzational, iar versiunea 
scenica a lui Vlad Zamfirescu exploateaza nuantele realitatii de fiecare zi, fara 
masti, artificii sau ipocrizii. 
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Din distributia spectacolului fac parte Alexandru Repan, Gheorghe Ifrim, Vlad 
Zamfirescu, Dan Bordeianu, Nadiana Salagean, Luminita Erga, Diana Roman si 
Ioana Calota. 
 
Criticii spun ca este probabil cel mai bun rezultat de pana acum al tandemului 
regizor - dramaturg Vlad Zamfirescu - Alexandru Popa, creatorii spectacolelor 
"All Inclusive", "Secretul fericirii", "Numitorul comun" etc. toate primite cu mult 
entuziasm atat de publicul din tara cat si de catre publicul buzoian. 
 
"Personajele piesei nu sunt metafore" 
 
Organizatorii promit ca se va rade mult la acest spectacol, dar nu il numesc chiar 
o comedie, pentru ca este mult mai mult decat atat. 
 
"Personajele din nu sunt metafore. Au, sper eu, toate trasaturile umane esentiale. 
Adica iubesc cat se poate, se ascund cat le merge, ii tradeaza pe cei de langa ei, 
depasesc limite care nu sunt ale lor, arunca afara ce nu mai poate fi carat inauntru, 
regreta cu masura si incearca sa adapteze realitatea la propriile dorinte. Pe scurt, 
isi fac treaba, isi vad de drum. Sigur ca, uneori, preocupate cu adevarul lor intim, 
se intampla sa dea peste cap alte adevaruri. Ale altora. Dar fara rea intentie. Mai 
toate actiunile au si efecte colaterale. Pur si simplu, din cand in cand, apar si 
consecinte la care nu te astepti. Se intampla, nimeni nu e vinovat. Sau este?", 
spune Alexandru Popa, cel care semneaza textul piesei. 
 
 

Sursa: opiniabuzau.ro 
 


