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Spectacolul De ce îl iubim pe Eminescu al Ansamblului Musica 
Viva  
 

1. DC NEWS 
din data de 14 Ianuarie 2019, ora 12:37 
https://www.dcnews.ro/de-ce-il-iubim-pe-eminescu_632161.html 
 

 
 

De ce îl iubim pe Eminescu 

 
Considerat una dintre vocile importante ale romantismului în Europa, Mihai 
Eminescu rămâne, la 169 de ani de la nașterea lui, cel mai iubit poet român. 
 
Un mare patriot, care scria acum mai bine de un secol texte jurnalistice la fel de valabile 
astăzi, la peste o sută de ani distanță, un poet inegalabil, care a valorificat toate temele 
romantismului în versuri de o rară frumusețe, Mihai Eminescu, poetul născut la Ipotești, 
se identifică azi cu însăși cultura română. Motiv pentru care ziua de 15 ianuarie, ziua 
nașterii lui, a fost declarată Ziua Culturii Române. 

Cu acest prilej, pe 18 ianuarie, de la ora 19:30, la Sala CaféNott, Ansamblul Musica 
Viva, format din actriţa Ioana Calotă, pianista Andreea Butnaru şi violoncelistul Florin 
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Mitrea, cărora li se adaugă Alexandru Philippide, filolog, teolog şi actor, vă propune un 
proiect special, intitulat De ce îl iubim pe Eminescu, în care poezia se întâlnește cu 
muzica, într-un spectacol de mare sensibilitate, unde vocea lui Mihai Eminescu este 
însoțită de muzica a doi mari compozitori ai spaţiului românesc: George Enescu şi Belà 
Bartok. 

Ansamblul Musica Viva, fondat în 2005 de pianista Andreea Butnaru şi violoncelistul 
Florin Mitrea, este gândit, conceput şi realizat ca o manifestare dinamică a muzicii 
camerale clasice, bucurându-se în tot acest timp de succes atât în țară, cât și în străinătate, 
în 2017 numărând-se printre artiştii invitaţi la Festivalul Internațional George Enescu. 
De asemenea, în 2013, Musica Viva a fost unul din ansamblurile selectate de BBC 
Radio Classic să reprezinte Ziua României în transmisiunile Uniunii Europene de 
Radio, iar în 2017, CD-ul lor O călătorie spre Secolul al XX-lea s-a bucurat de cele mai 
bune recenzii ale anului în Actualitatea Muzicală. 

Ioana Calotă, cea care va recita din poezia lui Mihai Eminescu, este o actriță cu o 
sensibilitate specială, care, așa cum mărturisește în fiecare interviu, a știut dintotdeauna 
că actoria este singurul ei drum. Din anul 2003, când a absolvit UNATC I.L. Caragiale, 
a realizat numeroase roluri de mare impact, fiind una dintre cele mai speciale actrițe din 
trupa Teatrului Nottara, unde a lucrat cu regizori consacrați. Printre spectacolele în care 
poate fi văzută în această stagiune, pe scena Teatrului Nottara, se numără: Vestul 
singuratic, regia: Cristi Juncu, Efecte colaterale, regia: Vlad Zamfirescu, Alcool, regia: 
Mihai Măniuțiu, Opt femei, regia: Andreas Merz-Raykov, În cădere liberă, regia: 
Alexandru Maftei. 

Alături de ea, vocea poeziei lui Eminescu va fi Alexandru Philippide, filolog, teolog şi 
actor, cu un studiu de licență dedicat personalității lui Mihai Eminescu. Profesor de 
literatură română și filosofie, trainer și public speaker, Alexandru Philippide abordează 
dintr-un unghi diferit poezia, în lectura lui căpătând o prospețime aparte. 

Andreea Butnaru, cu un palmares bogat la concursuri naţionale şi internaţionale, este 
câştigătoare a unor prestigioase burse şi selecţii – DAAD Stipendium, Kyoto 
International Music Festival. Pianista a cântat pe importante scene din România, 
Germania, Cehia, Belgia, Ucraina şi Japonia, a avut numeroase apariţii la posturi de 
radio şi televiziune – TVR, BBC Classic, Radio România Cultural, Radio România 
Muzical, Radio România Internaţional. A susţinut numeroase concerte transmise în 
direct pe canale audio-video din Europa şi din Canada. A iniţiat şi creat diverse tematici 
concertistice şi camerale, împletite cu repertorii clasice, dar şi inedite, aducând pe 
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scenele româneşti un număr important de prime audiţii, precum şi spectacole în care 
muzica se împleteşte cu textul, mişcarea scenică, arta plastică. 

Pentru activitatea profesională meritorie şi pentru promovarea şi susţinerea valorilor 
noastre muzicale pe scenele lumii, pianista a fost răsplătită cu titlul de „Artist de Onoare" 
al României, decernat în toamna anului 2005, cu ocazia participării sale la Festivalul 
Enescu de la Berlin. 

Violoncelistul Florin Mitrea este membru al Orchestrei Naţionale Radio. Graţie 
talentului şi ţinutei profesionale, a fost invitat să reprezinte România la Paris, în cadrul 
evenimentelor organizate de UNICEF şi la Kyoto, în cadrul Expo 2005. Violoncelistul 
a susţinut recitaluri în România, Germania, Italia, Spania, Cehia şi Japonia, toate cu 
succese răsunătoare. A fost premiat în ţară, dar şi în afara ei, solo şi în formaţii camerale. 
Printre reuşitele sale solistice se numără colaborarea cu dirijori şi muzicieni importanţi 
ai momentului, precum: Cristian Mandeal, Julien Salemkour, şi Tiberiu Oprea sau 
violonistul Răzvan Hamza, transmite teatrul Nottara într-un comunicat. 

 
 
 

de: Flaviu Predescu 
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2. Cotidianul 
din data de 18 Ianuarie 2019, ora 06:38 
https://www.cotidianul.ro/de-ce-il-iubim-pe-eminescu/ 
 

 
 

De ce îl iubim pe Eminescu? 

Considerat una dintre vocile importante ale romantismului în Europa, Mihai 
Eminescu rămâne, la 169 de ani de la nașterea lui, cel mai iubit poet român. Un 
mare patriot, care scria acum mai bine de un secol texte jurnalistice la fel de 
valabile astăzi, la peste o sută de ani distanță, un poet inegalabil, care a valorificat 
toate temele romantismului în versuri de o rară frumusețe, Mihai Eminescu, 
poetul născut la Ipotești, se identifică azi cu însăși cultura română. Motiv pentru 
care ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii lui, a fost declarată Ziua Culturii Române. 

Cu acest prilej, pe 18 ianuarie, de la ora 19:30, la Sala CaféNott, Ansamblul 
Musica Viva, format din  actriţa Ioana Calotă, pianista Andreea 
Butnaru şi violoncelistul Florin Mitrea, cărora li se adaugă Alexandru Philippide, 
filolog, teolog şi actor, vă propune un proiect special, intitulat De ce îl iubim pe 
Eminescu, în care poezia se întâlnește cu muzica, într-un spectacol de mare 
sensibilitate, unde vocea lui Mihai Eminescu este însoțită de muzica a doi mari 
compozitori ai spaţiului românesc: George Enescu şi Belà Bartok.  

Ansamblul Musica Viva, fondat în 2005 de pianista Andreea Butnaru şi 
violoncelistul Florin Mitrea, este gândit, conceput şi realizat ca o manifestare 
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dinamică a muzicii camerale clasice, bucurându-se în tot acest timp de succes atât 
în țară, cât și în străinătate, în 2017 numărând-se printre artiştii invitaţi la 
Festivalul Internațional George Enescu. De asemenea, în 2013, Musica Viva a 
fost unul din ansamblurile selectate de BBC Radio Classic să reprezinte Ziua 
României în transmisiunile Uniunii Europene de Radio, iar în 2017, CD-ul lor O 
călătorie spre Secolul al XX-lea s-a bucurat de cele mai bune recenzii ale anului 
în Actualitatea Muzicală. 

Ioana Calotă, cea care va recita din poezia lui Mihai Eminescu, este o actriță cu 
o sensibilitate specială, care, așa cum mărturisește în fiecare interviu, a știut 
dintotdeauna că actoria este singurul ei drum. Din anul 2003, când a absolvit 
UNATC I.L. Caragiale, a realizat numeroase roluri de mare impact, fiind una 
dintre cele mai speciale actrițe din trupa Teatrului Nottara, unde a lucrat cu 
regizori consacrați. Printre spectacolele în care poate fi văzută în această stagiune, 
pe scena Teatrului Nottara, se numără: Vestul singuratic, regia: Cristi 
Juncu, Efecte colaterale, regia: Vlad Zamfirescu, Alcool, regia: Mihai 
Măniuțiu, Opt femei, regia: Andreas Merz-Raykov, În cădere liberă, regia: 
Alexandru Maftei.  

Alături de ea, vocea poeziei lui Eminescu va fi Alexandru Philippide, filolog, 
teolog şi actor, cu un studiu de licență dedicat personalității lui Mihai Eminescu. 
Profesor de literatură română și filosofie, trainer și public speaker, Alexandru 
Philippide abordează dintr-un unghi diferit poezia, în lectura lui căpătând o 
prospețime aparte. 

Andreea Butnaru, cu un palmares bogat la concursuri naţionale şi internaţionale, 
este câştigătoare a unor prestigioase burse şi selecţii – DAAD Stipendium, Kyoto 
International Music Festival. Pianista a cântat pe importante scene din România, 
Germania, Cehia, Belgia, Ucraina şi Japonia, a avut numeroase apariţii la posturi 
de radio şi televiziune – TVR, BBC Classic, Radio România Cultural, Radio 
România Muzical, Radio România Internaţional. A susţinut numeroase concerte 
transmise în direct pe canale audio-video din Europa şi din Canada. A iniţiat şi 
creat diverse tematici concertistice şi camerale, împletite cu repertorii clasice, dar 
şi inedite, aducând pe scenele româneşti un număr important de prime audiţii, 
precum şi spectacole în care muzica se împleteşte cu textul, mişcarea scenică, arta 
plastică. 

Pentru activitatea profesională meritorie şi pentru promovarea şi susţinerea 
valorilor noastre muzicale pe scenele lumii, pianista a fost răsplătită cu titlul de 
„Artist de Onoare” al României, decernat în toamna anului 2005, cu ocazia 
participării sale la Festivalul Enescu de la Berlin. 

Violoncelistul Florin Mitrea este membru al Orchestrei Naţionale Radio. Graţie 
talentului şi ţinutei profesionale, a fost invitat să reprezinte România la Paris, în 
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cadrul evenimentelor organizate de UNICEF şi la Kyoto, în cadrul Expo 2005. 
Violoncelistul a susţinut recitaluri în România, Germania, Italia, Spania, Cehia şi 
Japonia, toate cu succese răsunătoare. A fost premiat în ţară, dar şi în afara ei, solo 
şi în formaţii camerale. Printre reuşitele sale solistice se numără colaborarea cu 
dirijori şi muzicieni importanţi ai momentului, precum: Cristian Mandeal, Julien 
Salemkour, şi Tiberiu Oprea sau violonistul Răzvan Hamza. 

 
de: Magdalena Popa Buluc 
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3. RADOR 
din data de 18 Ianuarie 2019 

http://www.rador.ro/2019/01/18/calendarul-evenimentelor-18-
ianuarie-selectiuni-5/ 
 

 
 

Calendarul evenimentelor, 18 ianuarie – selecţiuni 
 
* Spectacolul „De ce îl iubim pe Eminescu” al Ansamblului Musica Viva – ora 
19:30, la Teatrul Nottara, Sala CafeNott, Bd. Magheru, nr. 20 

 
 
 
 

de: V. Brădățeanu 
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4. Radio România București fm 
din data de 18 Ianuarie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/01/18/cinema-muzica-si-alte-
evenimente-din-bucuresti-de-astazi-18-ianuarie/ 
 

 
 

Cinema, muzică şi alte evenimente din Bucureşti de astăzi, 18 
ianuarie 

 
SPECTACOLE 

* La Teatrul Nottara – Sala CaféNott, de la ora 19:30 începe spectacolul „De 
ce îl iubim pe Eminescu”, în care suflul romantic se va îmbina cu simboluri ale 
spaţiului estetic şi cultural românesc prin alăturarea unor fragmente din poeziile 
Poetului Naţional cu muzica a doi importanţi compozitori: George Enescu şi Belà 
Bartok. Protagonişti: Ansamblul Musica Viva, format din pianista Andreea 
Butnaru şi violoncelistul Florin Mitrea, actriţa Ioana Calotă şi Alexandru 
Philippide, vocea poeziei. 

 
de: Cătălin Duță 
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Mult zgomot pentru nimic în cadrul proiectului No Drugs Revolution  
 

5. Teatrul Nottara 
din data de 08 Februarie 2019 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=352 
 

 
 
Mult zgomot pentru nimic 

        La Palatul Copiilor 

Proiectul No Drugs Revolution este desfaşurat de Centrul Internaţional Antidrog 
şi pentru Drepturile Omului şi implicǎ informarea în domeniul prevenirii 
traficului şi a consumului de droguri, al recuperǎrii şi reinserţiei sociale a 
dependenţilor de alcool, tutun, sau a victimelor traficului de fiinţe umane. 

În acest scop, coordonatorii proiectului şi-au fǎcut parteneri din actorii teatrelor 
bucureştene, convinşi fiind cǎ informaţia este mai bine asimilatǎ în cadrul 
evenimentelor culturale. 

Teatrul Nottara a devenit de la început un partener al CIAD, prezentând pentru 
publicul sǎu, producţii importante din repertoriul nostru. 

Pe 16 februarie aduce pe scena Palatului Copiilor un text shakespearian, jucat 
frecvent pe marile scene ale lumii: Mult zgomot pentru nimic. 
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Iatǎ cum îşi explicǎ demersul regizoral Diana Lupescu: 

„Mult zgomot pentru nimic este una dintre primele comedii ale lui Shakespeare; 
în poveste, oamenii iubesc, urăsc fără motiv, trădează, urzesc intrigi, leagă 
prietenii, totul într-o notă tonică, plină de prospeţime şi de neprevăzut. Oricum, 
împletitura dramaturgică are un fir poliţist, un fir tragic, un fir comic-popular, un 
fir comic-romantic, dar şi un fir al limbajului inteligent şi strălucitor, cu noduri 
făcute din calambururi şi jocuri de cuvinte, apărând o lucrătură densă, de viaţă 
palpitantă. Chiar dacă, în Bucureşti, oferta de spectacole teatrale este foarte 
diversă, lumea e din ce în ce mai grăbită şi mai cinică. Aşa că e necesară o fugă 
într-o lume colorată, unde există binele şi răul, dar unde, evident, binele învinge. 
O lume cu oameni frumoşi, cu haine minunate, cu muzici melodioase, cu lumini 
strălucitoare e tentantă; să pleci de la teatru cu o scânteie de bucurie în suflet, să-
ţi spui că, totuşi, viaţa e frumoasă şi că merită să lupţi pentru că izbânda depinde 
şi de tine. Cred că asta mi-aş dori să gândească publicul care va veni la spectacolul 
nostru. 

Împreună cu scenografa Nina Brumuşilă, ne-am inspirat din bucuria, veselia, 
naivitatea şi diversitatea formelor şi culorilor lui Gaudi. Nina Brumuşilă este un 
artist extraordinar, cu care pot comunica dincolo de cuvinte; atât decorul, cât şi 
costumele sale sunt o adevărată explozie de fantezie, de sensibilitate şi de 
inventivitate. Muzica este şi creată, şi interpretată de grupul Einuea - Călin Torsan 
şi Silviu Fologea. Simpla lor prezenţă şi a instrumentelor la care cântă, este un 
spectacol în spectacol; mulţi le vor lua muzica şi sonetele lui Shakespeare în 
gândurile şi inima lor, la plecare. Coregrafia spectacolului, pentru că toată lumea 
cântă şi dansează, e semnată de Roxana Colceag, deja o prietenă apropiată a 
teatrului, care ştie să pună în valoare toate calităţile actorilor noştri.‟ 

Vǎ aşteptǎm la:  

Mult zgomot pentru nimic 

de William Shakespeare 
  

Regia: Diana Lupescu 

  

Distribuţia: 
Leonato - Ion Haiduc 
Don Pedro - Gabriel Răuţă 
Don John - Dani Popescu 
Benedick - Cristian Nicolaie 
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Călugărul, un paracliser - Şerban Gomoi 
Verges - Mircea Teodorescu 
Un băiat - Nicolae Maican 
Beatrice - Andreea Măcelaru Şofron 
Margaret - Anca Bejenaru 
Claudio - Lucian Ghimişi 
Antonio - Ştefan Velniciuc 
Balthazar - Vlad Gălăţianu 
Borachio - Alexandru Mike Gheorghiu 
Conrade - Bogdan Costea 
Dogberry - Mihai Marinescu 
Hero - Ioana Calotă 
Ursula - Laura Anghel 
O damă - Raluca Jugănaru Grosu /Alexandra Aga 
 
Durată: 2h 45 min (cu pauză) 

 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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6. Știri pe surse 
din data de 22 Februarie 2019, ora 12:40 
https://www.stiripesurse.ro/no-drugs-revolution-cel-mai-complex-
proiect-cultural-antidrog_1328398.html 
 

 
 

No Drugs Revolution, cel mai complex proiect cultural antidrog 
 
 

23 februarie, ora 18.30, Palatul Național al Copiilor, cu participarea Teatrului 
Evreiesc de Stat 

Evenimentele organizate în cadrul programului No Drugs Revolution, debutează 
cu informarea antidrog a celor 742 invitați prin materiale specifice ce explică 
simptomatologia tânarului consumator de droguri (public țintă părinții), riscurile 
asociate consumului (public țintă tinerii).   Momentul de socializare 18.30-19.00 
are ca tema educația civică si culturală, 19.00-21.00  teatru  si la final 21.00-21.30 
sesiunea de impresii si testimoniale. 

 
În anul cultural No Drugs Revolution 2019, vor participa Teatrele ; Nottara, 
Odeon, Mic, Comedie, Bulandra, Metropolis, Opera Comică pentru Copii, Teatrul 
Stela Popescu si Circul Globus. Partenerii programului; Ministerul Educației 
Naționale, Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul școlar al municipiului 
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București, Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, potrivit unui 
comunicat remis STIRIPESURSE.RO. 

 
 
 

de: Roxana Ghiorghian 
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7. Amos News 
din data de 22 Februarie 2019, ora 12:49 
https://www.amosnews.ro/no-drugs-revolution-cel-mai-complex-
proiect-cultural-antidrog-2019-02-22 
 

 
 

No Drugs Revolution, cel mai complex proiect cultural antidrog 

 
23 februarie, ora 18.30, Palatul Național al Copiilor, cu participarea Teatrului 
Evreiesc de Stat 

Evenimentele organizate în cadrul programului No Drugs Revolution, debutează 
cu informarea antidrog a celor 742 invitați prin materiale specifice ce explică 
simptomatologia tânarului consumator de droguri (public țintă părinții), riscurile 
asociate consumului (public țintă tinerii).   Momentul de socializare 18.30-19.00 
are ca tema educația civică si culturală, 19.00-21.00  teatru  si la final 21.00-21.30 
sesiunea de impresii si testimoniale. 

 
În anul cultural No Drugs Revolution 2019, vor participa Teatrele ; Nottara, 
Odeon, Mic, Comedie, Bulandra, Metropolis, Opera Comică pentru Copii, Teatrul 
Stela Popescu si Circul Globus. Partenerii programului; Ministerul Educației 
Naționale, Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul școlar al municipiului 
București, Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu. 
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Preşedinte 
Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici 
 
 

Sursa: amosnews.ro 
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8. e-politic.ro 
din data de 22 Februarie 2019, ora 12:56 
http://www.e-politic.ro/revista-presei/no-drugs-revolution-cel-mai-
complex-proiect-cultural-antidrog-1039490 
 

 
 

No Drugs Revolution, cel mai complex proiect cultural antidrog 

Evenimentele organizate în cadrul programului No Drugs Revolution, debutează 
cu informarea antidrog a celor 742 invitați prin materiale specifice ce explică 
simptomatologia tânarului consumator de droguri (public țintă părinții), riscurile 
asociate consumului (public țintă tinerii).   Momentul de socializare 18.30-19.00 
are ca tema educația civică si culturală, 19.00-21.00  teatru  si la final 21.00-21.30 
sesiunea de impresii si testimoniale. 

În anul cultural No Drugs Revolution 2019, vor participa Teatrele; Nottara, 
Odeon, Mic, Comedie, Bulandra, Metropolis, Opera Comică pentru Copii, Teatrul 
Stela Popescu si Circul Globus. Partenerii programului; Ministerul Educației 
Naționale, Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul școlar al municipiului 
București, Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu, potrivit unui 
comunicat remis STIRIPESURSE.RO. 

 
Sursa: e-politic.ro 
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Studenții Universității de Arte din Târgu-Mureș, pe scena Nottara 

 
9. Bookhub.ro 

din data de 21 Februarie 2019 
https://bookhub.ro/studentii-universitatii-de-arte-din-targu-mures-pe-
scena-nottara/ 
 

 
 

 
Studenții Universității de Arte din Târgu-Mureș, pe scena 

Nottara 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
schița de spectacol O poveste despre oameni de Ileana Răducanu, în regia lui 
Filip Ristovski, realizat în parteneriat cu Universitatea de Arte din Târgu–
Mureş.       
 
Miniproducția este realizată după tipicul Laboratorului de Teatru DENS, unul 
dintre cele mai de succes proiecte ale Teatrului Nottara, care presupune realizarea 
spectacolelor în timp-record: cinci zile. Pentru prima dată, un actor român, Filip 
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Ristovski, care a participat la Laboratorul de Teatru DENS, încearcă să facă un 
spectacol în șase zile. 

 

Spectacolul O poveste despre oameni va avea loc pe 22 februarie, de la ora 20.00, 
la Sala Horia Lovinescu și este rezultatul proiectului UAT’s next?. Demersul are 
ca scop îmbunătățirea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de 
Arte din Târgu-Mureș, prin facilitarea activităților de învățare în mediul de muncă 
național și european, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 
2020. 
 
Anul 2090. Omenirea este în derivă. Nu se mai nasc copii. Pe stația orbitală PoDi, 
printr-o conjunctură independentă de voința sa, sosește tânărul Vlad, băiat de bani 
gata, fară talente speciale, dar cu misiunea de a contribui, timp de un an, la 
încercarea de repopulare a speciei umane. Încă de la prima vedere Vlad este o 
dezamăgire pentru toate femeile de pe această stație, care deja prevăd un viitor 
trist pentru populație. Vlad, oscilând între bucuria de a fi înconjurat de femei și 
satisfacția de a-și mulțumi, în sfârșit, mama printr-un serviciu foarte bine plătit, 
reușește să supraviețuiască plictiselii, îndrăgostindu-se de una dintre tinerele 
aflate pe navă. Celelalte femei cu care interacționează au fiecare povestea ei și 
sunt o tipologie care reprezintă spiritul uman în toată complexitatea lui – 
personalități cuprinse de frici, veselie, depresii, infatuare, generozitate, egoism, 
delicatețe… Povestea se încheie     într-o cheie optimistă și cu o morală limpede: 
oamenii știu să supraviețuiască! 

 

Din distribuție fac parte studenții: Georgiana Teleman (Studenta în anul I 
Masterat Arta actorului la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei 
Daniele Lemnaru ), Laura Ioana Petric (Studenta în anul I Masterat Arta actorului 
la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele Lemnaru) Anita 
Elena Ursentea (Studenta în anul II Masterat Arta actorului la Universitatea de 
Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele Lemnaru, Vlad Hanes (Studenta în anul 
I Masterat Arta actorului la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei 
Daniele Lemnaru), Alexandra Moldovan (Studenta în anul I Masterat Arta 
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actorului la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele 
Lemnaru)și Larisa Giurgiu ( Studenta în anul I Masterat Arta actorului la 
Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele Lemnaru ). 
Filip Ristovski Risio este un artist complex: actor, dansator, cântăreţ – în proporţii 
egale. A pornit din inima Macedoniei, din Bitola, şi a ajuns în România cu o bursă 
de studii. A intrat la UNATC Bucureşti din prima încercare, la clasa profesorului 
Florin Zamfirescu. În anul al treilea de studii a fost descoperit de Cătălina 
Buzoianu, care l-a distribuit într-un spectacol în limba italiană (Nu era a cincea, 
era a noua). Debutul pe scenă a avut loc în 1999, la Bulandra, unde a jucat 
în Turandot, alături de Maia Morgenstern şi Virgil Ogăşanu. Din 2011 predă 
cursuri de actorie şi mişcare la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. 
De asemenea, a jucat în filme, interpretând rolul lui Mafioso în Assassino, un 
scurtmetraj realizat de Milos Vlaski în 1998, al lui Richard în Bucureşti, te iubesc, 
în regia lui Mircea Ghinescubi (2013) sau pe cel al lui Nicu Dincă în Lecţii de 
viaţă(regia: Mihai Bretilă, 2015). 

 

La Teatrul Nottara joacă în prezent în spectacolele Provocări incocente (O 
poveste foarte simplă) (regia: Ljupcho Georgievski),  Tango, monsieur (regia: 
Anca Maria Colţeanu), Hamlet în sos picant ( regia: Alexandru Jitea) și 
MOLIÈRE | ERÉILOM ( regia: Roman Feodori) . 
 
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

 
Sursa: bookhub.ro 
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10. Radio România Cultural 
din data de 20 Februarie 2019 
https://radioromaniacultural.ro/studentii-universitatii-de-arte-din-
targu-mures-pe-scena-nottara%EF%BB%BF/ 

 

 

Studenții Universității de Arte din Târgu-Mureș, pe scena 
Nottara 

 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
schița de spectacol O poveste despre oameni de Ileana Răducanu, în regia lui 
Filip Ristovski, realizat în parteneriat cu Universitatea de Arte din Târgu–
Mureş.       
 
Miniproducția este realizată după tipicul Laboratorului de Teatru DENS, unul 
dintre cele mai de succes proiecte ale Teatrului Nottara, care presupune realizarea 
spectacolelor în timp-record: cinci zile. Pentru prima dată, un actor român, Filip 
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Ristovski, care a participat la Laboratorul de Teatru DENS, încearcă să facă un 
spectacol în șase zile. 

Spectacolul O poveste despre oameni va avea loc pe 22 februarie, de la ora 20.00, 
la Sala Horia Lovinescu și este rezultatul proiectului UAT’s next?. Demersul are 
ca scop îmbunătățirea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de 
Arte din Târgu-Mureș, prin facilitarea activităților de învățare în mediul de muncă 
național și european, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 
2020. 
 
Anul 2090. Omenirea este în derivă. Nu se mai nasc copii. Pe stația orbitală PoDi, 
printr-o conjunctură independentă de voința sa, sosește tânărul Vlad, băiat de bani 
gata, fară talente speciale, dar cu misiunea de a contribui, timp de un an, la 
încercarea de repopulare a speciei umane. Încă de la prima vedere Vlad este o 
dezamăgire pentru toate femeile de pe această stație, care deja prevăd un viitor 
trist pentru populație. Vlad, oscilând între bucuria de a fi înconjurat de femei și 
satisfacția de a-și mulțumi, în sfârșit, mama printr-un serviciu foarte bine plătit, 
reușește să supraviețuiască plictiselii, îndrăgostindu-se de una dintre tinerele 
aflate pe navă. Celelalte femei cu care interacționează au fiecare povestea ei și 
sunt o tipologie care reprezintă spiritul uman în toată complexitatea lui – 
personalități cuprinse de frici, veselie, depresii, infatuare, generozitate, egoism, 
delicatețe… Povestea se încheie     într-o cheie optimistă și cu o morală limpede: 
oamenii știu să supraviețuiască! 

Din distribuție fac parte studenții: Georgiana Teleman (Studenta în anul I 
Masterat Arta actorului la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei 
Daniele Lemnaru ), Laura Ioana Petric (Studenta în anul I Masterat Arta actorului 
la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele Lemnaru) Anita 
Elena Ursentea (Studenta în anul II Masterat Arta actorului la Universitatea de 
Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele Lemnaru, Vlad Hanes (Studenta în anul 
I Masterat Arta actorului la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei 
Daniele Lemnaru), Alexandra Moldovan (Studenta în anul I Masterat Arta 
actorului la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele 
Lemnaru)și Larisa Giurgiu ( Studenta în anul I Masterat Arta actorului la 
Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele Lemnaru ). 
Filip Ristovski Risio este un artist complex: actor, dansator, cântăreţ – în proporţii 
egale. A pornit din inima Macedoniei, din Bitola, şi a ajuns în România cu o bursă 
de studii. A intrat la UNATC Bucureşti din prima încercare, la clasa profesorului 
Florin Zamfirescu. În anul al treilea de studii a fost descoperit de Cătălina 
Buzoianu, care l-a distribuit într-un spectacol în limba italiană (Nu era a cincea, 
era a noua). Debutul pe scenă a avut loc în 1999, la Bulandra, unde a jucat 
în Turandot, alături de Maia Morgenstern şi Virgil Ogăşanu. Din 2011 predă 
cursuri de actorie şi mişcare la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. 
De asemenea, a jucat în filme, interpretând rolul lui Mafioso în Assassino, un 
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scurtmetraj realizat de Milos Vlaski în 1998, al lui Richard în Bucureşti, te iubesc, 
în regia lui Mircea Ghinescubi (2013) sau pe cel al lui Nicu Dincă în Lecţii de 
viaţă(regia: Mihai Bretilă, 2015). 
 
La Teatrul Nottara joacă în prezent în spectacolele Provocări incocente (O 
poveste foarte simplă) (regia: Ljupcho Georgievski),  Tango, monsieur (regia: 
Anca Maria Colţeanu), Hamlet în sos picant ( regia: Alexandru Jitea) și 
MOLIÈRE | ERÉILOM ( regia: Roman Feodori) . 
 
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

 

 Sursa: Radio România Cultural 
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11. Yorick.ro 
din data de 21 Februarie 2019 
https://yorick.ro/studentii-universitatii-de-arte-din-targu-mures-
pe-scena-nottara/ 

 

 

Studenții Universității de Arte din Târgu-Mureș, pe scena Nottara 
 

 

Spectacolul O poveste despre oameni de Ileana Răducanu, în regia lui 
Filip Ristovski, realizat în parteneriat cu Universitatea de Arte din Târgu–Mureş, 
va fi prezentat pe scena Teatrului Nottara.      

Miniproducția este realizată după tipicul Laboratorului de Teatru DENS, unul 
dintre cele mai de succes proiecte ale Teatrului Nottara, care presupune realizarea 
spectacolelor în timp-record: cinci zile. Pentru prima dată, un actor român, Filip 
Ristovski, care a participat la Laboratorul de Teatru DENS, încearcă să facă un 
spectacol în șase zile. 
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Spectacolul O poveste despre oameni va avea loc pe 22 februarie, de la ora 20.00, 
la Sala Horia Lovinescu și este rezultatul proiectului UAT’s next?. Demersul are 
ca scop îmbunătățirea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de 
Arte din Târgu-Mureș, prin facilitarea activităților de învățare în mediul de muncă 
național și european, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 
2020. 
 
Anul 2090. Omenirea este în derivă. Nu se mai nasc copii. Pe stația orbitală PoDi, 
printr-o conjunctură independentă de voința sa, sosește tânărul Vlad, băiat de bani 
gata, fară talente speciale, dar cu misiunea de a contribui, timp de un an, la 
încercarea de repopulare a speciei umane. Încă de la prima vedere Vlad este o 
dezamăgire pentru toate femeile de pe această stație, care deja prevăd un viitor 
trist pentru populație. Vlad, oscilând între bucuria de a fi înconjurat de femei și 
satisfacția de a-și mulțumi, în sfârșit, mama printr-un serviciu foarte bine plătit, 
reușește să supraviețuiască plictiselii, îndrăgostindu-se de una dintre tinerele 
aflate pe navă. Celelalte femei cu care interacționează au fiecare povestea ei și 
sunt o tipologie care reprezintă spiritul uman în toată complexitatea lui – 
personalități cuprinse de frici, veselie, depresii, infatuare, generozitate, egoism, 
delicatețe… Povestea se încheie     într-o cheie optimistă și cu o morală limpede: 
oamenii știu să supraviețuiască! 

Din distribuție fac parte studenții: Georgiana Teleman (Studenta în anul I 
Masterat Arta actorului la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei 
Daniele Lemnaru ), Laura Ioana Petric (Studenta în anul I Masterat Arta actorului 
la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele Lemnaru) Anita 
Elena Ursentea (Studenta în anul II Masterat Arta actorului la Universitatea de 
Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele Lemnaru, Vlad Hanes (Studenta în anul 
I Masterat Arta actorului la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei 
Daniele Lemnaru), Alexandra Moldovan (Studenta în anul I Masterat Arta 
actorului la Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele 
Lemnaru)și Larisa Giurgiu ( Studenta în anul I Masterat Arta actorului la 
Universitatea de Arte Târgu Mureș, clasa doamnei Daniele Lemnaru ). 
Filip Ristovski Risio este un artist complex: actor, dansator, cântăreţ – în proporţii 
egale. A pornit din inima Macedoniei, din Bitola, şi a ajuns în România cu o bursă 
de studii. A intrat la UNATC Bucureşti din prima încercare, la clasa profesorului 
Florin Zamfirescu. În anul al treilea de studii a fost descoperit de Cătălina 
Buzoianu, care l-a distribuit într-un spectacol în limba italiană (Nu era a cincea, 
era a noua). Debutul pe scenă a avut loc în 1999, la Bulandra, unde a jucat 
în Turandot, alături de Maia Morgenstern şi Virgil Ogăşanu. Din 2011 predă 
cursuri de actorie şi mişcare la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. 
De asemenea, a jucat în filme, interpretând rolul lui Mafioso în Assassino, un 
scurtmetraj realizat de Milos Vlaski în 1998, al lui Richard în Bucureşti, te iubesc, 
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în regia lui Mircea Ghinescubi (2013) sau pe cel al lui Nicu Dincă în Lecţii de 
viaţă(regia: Mihai Bretilă, 2015). 
 
La Teatrul Nottara joacă în prezent în spectacolele Provocări incocente (O 
poveste foarte simplă) (regia: Ljupcho Georgievski),  Tango, monsieur (regia: 
Anca Maria Colţeanu), Hamlet în sos picant ( regia: Alexandru Jitea) și 
MOLIÈRE | ERÉILOM ( regia: Roman Feodori) . 
 
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

 
Sursa: yorick.ro 
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Conferința Acționează pentru Europa! organizată în parteneriat cu Asociația 
STAR și Teatrul Nottara 

 
12. Cuvântul Libertății 

din data de 07 Februarie 2019, ora 06:38 

https://cvlpress.ro/09.02.2019/500-de-persoane-actioneaza-pentru-
europa-astazi-la-bucuresti/ 
 

 
 

500 de persoane „Acționează pentru Europa!“ sâmbătă, 9 
februarie, la București 

 
PES activists România vă invită sâmbătă, 9 februarie 2019, între orele 13.00 și 
15.00, la Teatrul Nottara din București (Bd. General Gheorghe Magheru nr. 20) 
la conferința „Acționează pentru Europa!“. 

Evenimentul cu caracter civic, organizat în contextul dezbaterilor privind viitorul 
Europei, va reuni peste 500 de militanți PES din toată țara, exponenți ai mediului 
asociativ și reprezentanți ai mass-media, precum profesorul universitar Cristian 
Pîrvulescu, jurnalistul Dan Cărbunaru, fostul ministru Victor Negrescu, 
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președintele Consiliul Tineretului din România, Mihai Dragoș, dar și invitați din 
Ungaria, Polonia și Belgia, reprezentanți ai Partidului Socialiștilor Europeni sau 
ai Fundației Europene pentru Studii Progresiste. 

Conferința este organizată în parteneriat cu Asociația STAR și Teatrul Nottara. 

 
 

de: Marga Bulugean 
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13. Cuvântul Libertății 
din data de 09 Februarie 2019, ora 11:31 

https://cvlpress.ro/09.02.2019/500-de-persoane-actioneaza-pentru-
europa-astazi-la-bucuresti/ 
 

 

500 de persoane „Acționează pentru Europa!“ astăzi, la București 
 

PES activists România vă invită sâmbătă, 9 februarie 2019, între orele 13.00 și 
15.00, la Hotel Novotel din București (Calea Victoriei 37B) la conferința 
„Acționează pentru Europa!“. 

Evenimentul cu caracter civic, organizat în contextul dezbaterilor privind viitorul 
Europei, va reuni peste 500 de militanți PES din toată țara, exponenți ai mediului 
asociativ și reprezentanți ai mass-media, precum profesorul universitar Cristian 
Pîrvulescu, jurnalistul Dan Cărbunaru, fostul ministru Victor Negrescu, 
președintele Consiliul Tineretului din România, Mihai Dragoș, dar și invitați din 
Ungaria, Polonia și Belgia, reprezentanți ai Partidului Socialiștilor Europeni sau 
ai Fundației Europene pentru Studii Progresiste. 
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Conferința este organizată în parteneriat cu Asociația STAR și Teatrul Nottara 

de: Marga Bulugean 
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Vernisajul expoziției Sonet și Dor de primăvară 
 
14. DC NEWS 

din data de 01 Martie 2019, ora 15:04 
https://www.dcnews.ro/sonete-si-flori-la-nottara_640032.html 
 

 
 

 Sonete și flori la Nottara 
 

 
Descriere foto: Sonete și flori la Nottara 

 

În perioada 1– 10 martie, Galeria de Artă – ARTUT (Artă pentru utilă pentru 
minte și suflet) invită pe iubitorii de pictură și muzică în foaierul Teatrului 
Nottara se va deschide expoziția personală a pictoriței Ioana Badea, numită 
Sonet. 
 
„La Nottara tablourile sunt expuse pe șevalete, astfel că individualitatea fiecăruia este 
bine definită. Acolo publicul iubitor de artă va vedea 15 șevalete așezate în cerc, 14 
tablouri reprezentând 14 buchete de flori, înconjurând un șevalet pe care se află al 15 lea 
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tablou, cel al unei dansatoare ce pare că emerge dintr-un buchet. Conceptul foarte 
original este un omagiu adus artiștilor oricare ar fi ei și care indiferent de forma de 
expresie artistică sunt întotdeauna sensibili la frumusețea florilor. Am păstrat imaginea 
dansatoarei care a devenit un laitmotiv al prezenței mele pe simeze, dar am venit și cu 
ceva nou, imaginea uneori delicată, alteori plină de forță a florilor" a declarat artista. 

Vernisajul va avea loc pe 7 martie la ora 19.00. Maria Alexe, curatorul expoziției a 
dezvăluit că a fost aleasă această zi care echivalează cu venirea primăverii 
calendaristice. Astfel, artista Ioana Badea oferă florile sale artiștilor Teatrului Nottara, 
prietenilor săi pictori, publicului care va veni să vadă expoziția. 

 
 

de: Flaviu Predescu 
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 15. Desene și picturi 
din data de 12 Martie 2019 

https://desenepicturi.com/2019/03/12/expozitie-de-arta-dor-de-
primavara/ 
 

 
 

Expozitia de arta Dor de primavara 
 

 
 
 
Una dintre lucrarile mele participa la expozitia Dor de primavara organizata de 
ArtUT la Teatrul Nottara. Vernisajul va avea loc maine la ora 19 
 

 
de: Corina Chirilă 
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16. Youtube - Corina Chirilă  
din data de 13 Martie 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=AGTJk0wMxlw 
 

 
 

Expozitia Dor de primavara de la teatrul Nottara 
 
 

de: Corina Chirilă – youtube.com 
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17. Galeria ArtUT 
din data de 14 Martie 2019 
https://galeriaartut.wordpress.com/2019/03/14/expozitia-dor-de-
primavara-gazduita-de-teatrul-nottara-ramane-deschisa-pana-pe-23-
martie/ 
 

 
 

Expozitia Dor de Primavara Gazduita de Teatrul Nottara ramane 
deschisa pana pe 23 martie 

 
 
Ieri a avut loc vernisajul expozitiei de arta „Dor de primavara” de la Teatrul 
Nottara. Expozitia cu vanzare poate fi vizitata pana pe 23 martie 

 
 

Sursa: galeriaartut.wordpress.com 
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18. AGERPRES 
din data de 08 Martie 2019, ora 16:11 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/03/08/comunicat-de-presa-
dga--271324 
 

 
 

Comunicat de presă - DGA 
 
De 8 Martie, Direcţia Generală Anticorupţie a sărbătorit doamnele din M.A.I. cu 

invitaţie la teatru 
 
 
De 8 Martie sărbătorim deopotrivă femeia şi integritatea, printr-o activitate de 
prevenire non-formală care omagiază rolul important al colegelor noastre şi 
contribuţia în echipa Ministerului Afacerilor Interne. În acest sens, pentru al 
doilea an consecutiv, Direcţia Generală Anticorupţie, cu sprijinul Corpului 
Naţional al Poliţiştilor şi contribuţia excepţională a Teatrului Nottara, a invitat 
doamnele din Ministerul Afacerilor Interne, la un spectacol de teatru. 
 
 
Aproape 300 de doamne şi domnişoare din structuri ale M.A.I. s-au bucurat de 
comedia "Mitică Popescu", după piesa lui Camil Petrescu, în regia lui Dan Tudor 
şi prestaţia minunată a actorilor Teatrului Nottara, care au readus în atenţie acest 
spectacol radiografie a societăţii interbelice, la 90 de ani de la premiera absolută. 
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Pornind de la personajul Mitică, care întruchipează practic fizionomia morală a 
bucureşteanului tipic, "teza acestui spectacol este că un om nu trebuie judecat 
după ceea ce spune, ci după faptele sale", a concluzionat Dan Tudor, regizor şi 
actor al piesei de teatru, oferind astfel şi un prilej de reflexie pentru spectatori.  
Prin această invitaţie, ofiţerii D.G.A. îşi aduc recunoştinţa faţă de colegele din 
propria instituţie şi din structuri ale M.A.I, pentru profesionalismul de care dau 
dovadă zi de zi în munca de echipă, pentru zâmbetul şi lumina pe care le aduc în 
viaţa organizaţiei. 
 
Mulţumim partenerilor noştri pentru disponibilitatea de fi alături de noi şi, mai 
ales, le suntem recunoscători colegelor noastre care au răspuns invitaţiei şi ne-au 
arătat încă o dată de ce iubim femeile. 
 
 
Tuturor doamnelor şi domnişoarelor - mame, colege, soţii, iubite, surori sau 
prietene - le transmitem întreaga noastră preţuire şi le urăm Un 8 martie cu mult 
zâmbet în suflet! 
 
 
BIROUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 
Sursa: agerpres.ro 
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Spectacolul La ginecolog, la Teatrul Nottara 
 
19. Radio România București fm 

din data de 08 Martie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/03/08/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-8-martie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 8 Martie 

 
”La ginecolog” spectacol în regia lui Alexandru Jitea, prezentat la Sala George 
Constantin a Teatrului Nottara. În distribuție: Diana Iarca, Laura Anghel, Mirela 
Jienescu, Corina Dragomir și Alexandru Mike Gheorghiu. 
 

de: Andreia Bârsan 
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„Human Nature Live”, gâzduit de Teatrul Nottara 
 
20. Radio România București fm 

din data de 19 Martie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/03/19/cinema-muzica-si-alte-
evenimente-din-bucuresti-de-astazi-19-martie-2/ 
 

 
 

Cinema, muzică şi alte evenimente din Bucureşti de astăzi, 19 martie 
SPECTACOL 

Teatrul Nottara găzduieşte, de la ora 20:00, „Human Nature Live”, un show 
exploziv tribut Michael Jackson susţinut de NARCO5AX (a.k.a. Costin Roşu), 
acompaniat de o trupă de instrumentişti, de un grup vocal, precum şi de o trupă 
de dansatori din a cărei coregrafie nu vor lipsi celebrul „Moonwalk” sau sfidarea 
gravitaţiei din „Smooth Criminal”. 

de: Cătălin Duță 
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Alexandru Repan la Festivalul ‘’Bacău Fest Monodrame’’, 2019 
 
21. Deșteptarea.ro 

din data de 08 Aprilie 2019 

https://www.desteptarea.ro/programul-festivalului-bacau-fest-
monodrame-2019/ 
 

 
 

Programul festivalului Bacău Fest Monodrame 2019 
 
Duminică, 21 aprilie, de la ora 20.00, Alexandru Repan, actor al Teatrului 
Nottara va oferi o confesiune de viață și profesie. 
 
 

Sursa: desteptarea.ro 
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22. Show Pass 

din data de 08 Aprilie 2019 

https://www.showpass.ro/event/35913/Alexandru-Repan-
Marturisiri?utm_source=KISSFM&utm_medium=article 
 

 
 

Alexandru Repan - Mărturisiri 

21 APRILIE 2019, 20:00 
Teatrul Municipal Bacovia, Bacău 

  

  

ALEXANDRU REPAN - Mărturisiri 

  

La 79 de ani de viață și aproape 60 de ani de carieră, Alexandru Repan, actor 
al Teatrului ”Nottara”, unul dintre cei mai mari actori ai scenei românești de 
teatru și film, decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler, se 
mărturisește pe scena Bacău Fest Monodrame 2019.  
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Ghidat de vocea interioară, de experiență, de personajele cărora le-a dat viașă, 
dar și de provocările lansate de Eliza Noemi Judeu, manager al Teatrului 
Municipal ”Bacovia”, și de Marinela Țepuș, manager al Teatrului ”Nottara”, 
Alexandru Repan vă va oferi o confesiune de viață și de profesie, un dar pentru 
mai tinerii artiști și pentru toți iubitorii de teatru și film.  
 

 
Sursa: showpass.ro 
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23. Yorick.ro 
din data de 10 Aprilie 2019 

https://yorick.ro/ce-vedem-la-bacau-fest-monodrame/ 
 

 
 

Ce vedem la Bacău Fest Monodrame 

A 25-a ediție a Bacău Fest Monodrame va avea loc în perioada 17-23 aprilie, la 
Teatrul Municipal „George Bacovia” din Bacău. 

În afară de spectacolele din concurs, care vor fi premiate de un juriu ce va fi 
anunțat ulterior și la care publicul va putea fi prezent, evenimentul include 
spectacole invitate, spectacole-lectură și alte manifestări. 

Programul festivalului este următorul: 

 
Duminică, 21 aprilie 
 
20:00/Sala Mare – Mărturisiri: Alexandru Repan 
 

Sursa: yorick.ro 
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24. AGERPRES 
din data de 16 Aprilie 2019, ora 09:42 

https://www.agerpres.ro/cultura/2019/04/16/festivalul-bacau-fest-
monodrame-de-miercuri-pana-pe-23-aprilie-la-teatrul-municipal-
bacovia--292914 
 

 
 
Festivalul Bacău Fest Monodrame, ediţia a XXV-a, singurul eveniment din 
România dedicat recitalurilor actoriceşti, se va desfăşura la Teatrul Municipal 
''Bacovia'' din Bacău de miercuri până pe 23 aprilie. 
 
De asemenea, duminică, actorul Alexandru Repan îşi aşteaptă publicul pentru o 
seară de mărturisiri. 
 

Sursa: AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor 
online: Gabriela Badea) 
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25. Ziarul Evenimentul 
din data de 16 Aprilie 2019, ora 10:46 
https://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/moldova/bate-gongul-sus-
cortina-incepe-a-bacau-fest-monodramea--217454901.html 
 

 
 

Bate gongul, sus cortina! Începe „Bacău Fest- Monodrame” 
 
Recitaluri extraordinare Marcel Iureș, Florin Piersic jr., Maia 
Morgenstern, Alexandru Repan și Rodica Mandache 
 
Duminică, 21 aprilie, de la ora 20.00, Alexandru Repan, actor al Teatrului Nottara 
va oferi o confesiune de viață și profesie. 
 
 

Sursa: ziarulevenimentul.ro 
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26. Bacău Expres 
din data de 17 Aprilie 2019 

http://www.bacauexpres.ro/festivalul-bacau-fest-monodrame-
2019/ 
 

 
  

Festivalul ,,Bacău Fest Monodrame” 2019 
 
 
Duminică, 21 aprilie, de la ora 20.00, Alexandru Repan, actor al Teatrului 
Nottara va oferi o confesiune de viață și profesie. 

 

Sursa: bacauexpres.ro 
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27. Deșteptarea.ro 
din data de 19 Aprilie 2019 

https://www.desteptarea.ro/invitatie-la-teatru-10/ 
 

 
 

Invitație la teatru 
 
Bucurie imensă pentru iubitorii de teatru care în această perioadă sunt părtași la 
ediția 2019 a „Bacău Fest Monodrame”.  

Duminică, de la ora 20.00, se va juca „Mărturisiri”, Alexandru Repan (foto).  

La 79 de ani de viață și aproape 60 de ani de carieră, Alexandru Repan, actor al 
Teatrului „Nottara”, unul dintre cei mai mari actori ai scenei românești de teatru 
și film, decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler, se mărturisește 
pe scena Bacău Fest Monodrame 2019. 

 
de: Florin Ștefănescu 
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28. Deșteptarea.ro 
din data de 22 Aprilie 2019 

https://www.desteptarea.ro/jurnal-de-festival-bacau-fest-
monodrame/ 
 

 
 

Jurnal de festival. Bacău Fest Monodrame 
 
Artistul Alexandru Repan, actor al Teatrului ”Nottara” din București, a pășit 
duminică seară pe scena Bacău Fest Monodrame pentru a se mărturisi publicului 
de festival, după aproape 60 de ani de carieră, în teatru și film. Și ne-a cucerit din 
nou, cu șarmul și cu eleganța unui ”Crai de Curtea Veche”, vorbindu-ne cu 
naturalețe, onestitate și căldură despre viața sa, despre iubirile pe care le-a trăit 
sau le-a inspirat, despre teatru, roluri sau despre proiectele de regie pe care le-a 
realizat, provocat la dialog de către Marinela Țepuș, manager al Teatrului 
”Nottara”, și Eliza Noemi Judeu, manager al Teatrului Municipal ”Bacovia”. 
 
Confesiunile au fost intercalate, din dorința de a nu vorbi prea mult ”cu vorbele 
lui”, de momente emoționante de poezie, lecturi din Shakespeare, Bacovia și 
Macedonski. În care am savurat sonoritatea inconfundabilă a vocii sale, devenită 
marcă a teatrului și filmului românesc. 
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A fost o întâlnire de teatru cu amprenta firescului pe care artiștii veritabili o dau 
prezenței lor în lume. Publicul i-a sorbit cuvintele și l-a aplaudat cu dragoste și 
căldură, la finalul unor mărturisiri în care Alexandru Repan a subliniat că teatrul 
este, în esență, iubire. 
 

 
Sursa: desteptarea.ro 
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Recital Sergiu Cioiu - Râsul, Plânsul, Iubirea 
 

29. Andrei Partoș 
din data de 16 Aprilie 2019 

https://andreipartos.ro/sergiu-cioiu-recital-extraordinar-rasul-
plansul-iubirea-teatrul-nottara-30-mai-2019-orele-1900/ 
 

 
 
SERGIU CIOIU Recital extraordinar – “Râsul, Plânsul, Iubirea” 

Teatrul Nottara, 30 Mai 2019, ora 19:00 
 

 
 
Sergiu Cioiu va prezenta la Teatrul Nottara, pe 30 mai, la orele 19:00, un 
recital, muzical, poetic, tandru și ironic, în care poezia și cântecul, impreună, fac 
un excelent divertisment, intitulat: “Râsul, Plânsul, Iubirea”, cu Lyuben 
Gordievski (pian şi baian), Vlad Crețu (chitara), Adrian Flautistu (contrabas), Dan 
Incrosnatu (percuţie). 
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În program, cântece și poeme de Alexandru Mandy, Miron Radu Paraschivescu, 
Adrian Păunescu, Ştefan Radof, Marin Sorescu, Lucian Vasilescu, Romulus 
Vulpescu, și alții. 
 
Sergiu Cioiu, om spectacol, cu o lungă experiență de actor-cântăret, stabilit de 
peste 35 de ani în Canada, revine periodic în țară din aprilie 2016. Artistul 
participă la emisiuni de televiziune, precum Ieri-Azi-Maine (TVR2), prezintă 
recitaluri de succes pe scenele Bucureştene, şi al unor teatre din ţară, în care 
îmbina cântecul cu poezia, reușind o adevărată fuziune cu publicul spectator. 
Sergiu Cioiu este un cunoscut interpret de muzică uşoară ai anilor’60, ’70, care 
a lansat mari piese de succes precum „Cântecul vântului”, „Glasul tău”, „Pentru 
cine?”, „Mersi, Becaud”, „Poarta sărutului”, „Masa tăcerii”,  „Coloana fără 
sfârşit”, „Primul loc de pe pământ”, „Dintr-un milion” sau „Cine a găsit tinereţea 
mea…”. 
 
Albumele discografice, apărute intre 2016-2018, editate de Casa de discuri 
Eurostar, vor putea fi găsite în foaierul teatrului pentru publicul amator. 
 
“Vântule şi alte cantece, Sergiu Cioiu cântă Mandy” 
 
“Pe cine numim …EU” (dublu album cu cântece si poezii de Marin Sorescu). 
 
“Cine a gasit tineretea mea…” (cântece din repertoriul artistului pe muzica celor 
mai cunoscuti si valoroşi compozitori din patrimoniul muzicii uşoare româneşti: 
Florin Bogardo, Ion Cristinoiu, Felicia Donceanu, Mihai Dumbravă, Robert 
Flavian, Cornel Fugaru, Emanuel Ionescu, Nicolae Kirculescu, Radu Şerban, 
Vasile Veselovski, H. Malineanu, Temistocle Popa, Laurentiu Profeta, Andrei 
Proşteanu, Vasile V. Vasilache). 
 
În acestă perioadă a lansat un volum de memorii, intitulat Nu știm aproape nimic  
– Pusa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Editura Ars Longa), alcătuit de 
autoarea Pușa Roth. Volumul este însoțit de un audiobook – o trecere în revistă 
a acelei epoci, în care s-au lansat cântece esențiale din repertoriul artistului. 
 
Sergiu Cioiu este absolvent al I.A.T.C. I.L. Caragiale (Institutul de Artă Teatrală 
și Cinematografică – Arta Actorului, promoția 1964). În perioada 1964-1967, 
este angajat al Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București, unde este 
cotat ca un apreciat interpret de cântec poetic. În august 1965, selecționat de 
Bruno Coquatrix, este remarcat pe scena Teatrului Olympia din Paris. În 
cunoscuta revistă Le Figaro, a fost comparat cu Yves Montand (din perioada 
tinereții) şi cu Marcel Mouloudji. Din anul 1966, îmbrățișează o carieră de artist 
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independent, performând pe diferite scene din România, Europa (Franța, URSS, 
Polonia, Belgia, Olanda) și Israel. Între 1972 și 1975, este actor al Teatrului de 
Operetă “Ion Dacian” din București. În perioada 1975 – 1982, este  profesor de 
actorie pentru învățământul artistic la Școala Populară de Artă din București, la 
catedrele de actorie și canto. În această perioadă, înființează Teatrul de hîrtie, 
un teatru-studiu bazat pe dramatizări din poezia românească. Spectacolele de 
poezie și muzică realizate de Cioiu au fost premiate în cadrul unor festivaluri 
naţionale. 

În anul 1982, părăsește țara împreună cu familia și se stabilește mai întîi în 
Franța, apoi în Canada, la Ottawa.  

În Canada, oferă ateliere de arta actorului, la University of Ottawa, colaborează 
cu Teatrul municipal din Hull (Théâtre de l’Île), continuă o activitate de actor, 
interpret de cântec și poezie. 

Din 2016, revine anual în România, cu recitaluri de poezie și muzică, pe scenele 
unor teatre din București, Brașov, Caracal, Cluj, Constanţa, Craiova, Iași, 
Slatina, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea. 

Apare la numeroase emisiuni de radio şi televiziune. 

Tot din 2016, lansează prin Casa de Discuri Eurostar, trei albume discografice. 

De asemenea, în primăvara anului 2016, lansează un volum  de memorii, 
intitulat Nu știm aproape nimic – Pusa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Editura 
Ars Longa), alcătuit de autoarea Pușa Roth. Volumul este însoțit de un 
audiobook – o trecere în revistă a acelei epoci, în care s-au lansat cântece esențiale 
din repertoriul artistului. 

 
 

Sursa: Iulia Radu 
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30. AGERPRES 
din data de 15 Mai 2019, ora 13:53 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/15/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--307815 
 

 
 
Râsul, Plânsul, Iubirea - recital aniversar Sergiu Cioiu, pe scena Teatrului 

Nottara 
 
 
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunţe 
recitalul extraordinar Râsul, Plânsul, Iubirea, susţinut de Sergiu Cioiu, în 24 mai, 
la Sala Horia Lovinescu, de la ora 19:00. Spectacol aniversar, cu ocazia împlinirii 
a 55 de ani de la absolvirea Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Ion 
Luca Caragiale din Bucureşti, recitalul este poetic, tandru şi ironic. Poezia şi 
cântecul fac un excelent divertisment, cu Lyuben Gordievski, la pian şi baian, 
Vlad Creţu, la chitară, Adrian Flautistu, la contrabas, Dan Incrosnatu, la percuţie. 
 
În program, cântece şi poeme de Alexandru Mandy, Miron Radu Paraschivescu, 
Adrian Păunescu, Ştefan Radof, Marin Sorescu, Lucian Vasilescu, Romulus 
Vulpescu, şi alţii.  
 
Sergiu Cioiu, om-spectacol, cu o lungă experienţă de actor-cântăret, stabilit de 
peste 35 de ani în Canada, revine periodic în ţară, din aprilie 2016. Artistul 
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participă la emisiuni de televiziune, precum Ieri-Azi-Maine (TVR2), prezintă 
recitaluri de succes pe scenele bucureştene şi al unor teatre din ţară, în care îmbină 
cântecul cu poezia, reuşind o adevărată fuziune cu publicul spectator. 
 
Sergiu Cioiu este un cunoscut interpret de muzică uşoară din anii '60, '70, care a 
lansat piese de succes precum : Cântecul vântului, Glasul tău, Pentru cine?, Mersi, 
Becaud, Poarta sărutului, Masa tăcerii, Coloana fără sfârşit, Primul loc de pe 
pământ, Dintr-un milion sau Cine a găsit tinereţea mea.... 
 
Albumele discografice, apărute între 2016-2018, editate de Casa de discuri 
Eurostar, vor putea fi găsite în foaierul teatrului pentru publicul amator. 
 
1. Vântule şi alte cantece, Sergiu Cioiu cântă Mandy 
 
2. Pe cine numim EU (dublu album cu cântece şi poezii de Marin Sorescu). 
 
3. Cine a găsit tinereţea mea (cântece din repertoriul artistului pe muzica celor 
mai cunoscuti si valoroşi compozitori din patrimoniul muzicii uşoare româneşti: 
Florin Bogardo, Ion Cristinoiu, Felicia Donceanu, Mihai Dumbravă, Robert 
Flavian, Cornel Fugaru, Emanuel Ionescu, Nicolae Kirculescu, Radu Şerban, 
Vasile Veselovski, H. Mălineanu, Temistocle Popa, Laurenţiu Profeta, Andrei 
Proşteanu, Vasile V. Vasilache). 
 
 
În acestă perioadă, a lansat un volum de memorii, intitulat Nu ştim aproape nimic 
- Pusa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Editura Ars Longa), semnat de Puşa Roth. 
Volumul este însoţit de un audiobook - o trecere în revistă a acelei epoci, în care 
s-au lansat cântece importante din repertoriul artistului. 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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31. Amos News 
din data de 15 Mai 2019, ora 13:57 

https://www.amosnews.ro/rasul-plansul-iubirea-recital-aniversar-
sergiu-cioiu-pe-scena-teatrului-nottara-2019-05-15 
 

 
 

Râsul, Plânsul, Iubirea - recital aniversar Sergiu Cioiu, pe scena Teatrului 
Nottara 

 
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunţe 
recitalul extraordinar Râsul, Plânsul, Iubirea, susţinut de Sergiu Cioiu, în 24 mai, 
la Sala Horia Lovinescu, de la ora 19:00. Spectacol aniversar, cu ocazia împlinirii 
a 55 de ani de la absolvirea Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Ion 
Luca Caragiale din Bucureşti, recitalul este poetic, tandru şi ironic. Poezia şi 
cântecul fac un excelent divertisment, cu Lyuben Gordievski, la pian şi baian, 
Vlad Creţu, la chitară, Adrian Flautistu, la contrabas, Dan Incrosnatu, la percuţie. 

În program, cântece şi poeme de Alexandru Mandy, Miron Radu Paraschivescu, 
Adrian Păunescu, Ştefan Radof, Marin Sorescu, Lucian Vasilescu, Romulus 
Vulpescu, şi alţii.  

Sergiu Cioiu, om-spectacol, cu o lungă experienţă de actor-cântăret, stabilit de 
peste 35 de ani în Canada, revine periodic în ţară, din aprilie 2016. Artistul 
participă la emisiuni de televiziune, precum Ieri-Azi-Maine (TVR2), prezintă 
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recitaluri de succes pe scenele bucureştene şi al unor teatre din ţară, în care îmbină 
cântecul cu poezia, reuşind o adevărată fuziune cu publicul spectator. 

Sergiu Cioiu este un cunoscut interpret de muzică uşoară din anii '60, '70, care a 
lansat piese de succes precum : Cântecul vântului, Glasul tău, Pentru cine?, Mersi, 
Becaud, Poarta sărutului, Masa tăcerii, Coloana fără sfârşit, Primul loc de pe 
pământ, Dintr-un milion sau Cine a găsit tinereţea mea.... 

Albumele discografice, apărute între 2016-2018, editate de Casa de discuri 
Eurostar, vor putea fi găsite în foaierul teatrului pentru publicul amator. 

1. Vântule şi alte cantece, Sergiu Cioiu cântă Mandy 

2. Pe cine numim EU (dublu album cu cântece şi poezii de Marin Sorescu). 

3. Cine a găsit tinereţea mea (cântece din repertoriul artistului pe muzica celor 
mai cunoscuti si valoroşi compozitori din patrimoniul muzicii uşoare româneşti: 
Florin Bogardo, Ion Cristinoiu, Felicia Donceanu, Mihai Dumbravă, Robert 
Flavian, Cornel Fugaru, Emanuel Ionescu, Nicolae Kirculescu, Radu Şerban, 
Vasile Veselovski, H. Mălineanu, Temistocle Popa, Laurenţiu Profeta, Andrei 
Proşteanu, Vasile V. Vasilache). 

În acestă perioadă, a lansat un volum de memorii, intitulat Nu ştim aproape nimic 
- Pusa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Editura Ars Longa), semnat de Puşa Roth. 
Volumul este însoţit de un audiobook - o trecere în revistă a acelei epoci, în care 
s-au lansat cântece importante din repertoriul artistului. 

 
Sursa: amosnews.ro 
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32. BookHub.ro 
din data de 16 Mai 2019 

https://bookhub.ro/rasul-plansul-iubirea-recital-aniversar-sergiu-
cioiu-pe-scena-teatrului-nottara/ 
 

 
 

 
Râsul, Plânsul, Iubirea – recital aniversar Sergiu Cioiu, pe scena 

Teatrului Nottara 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar Râsul, Plânsul, Iubirea, susținut de Sergiu Cioiu, în 24 
mai, la Sala Horia Lovinescu, de la ora 19:00. Spectacol aniversar, cu ocazia 
împlinirii a 55 de ani de la absolvirea Institutului de Artă Teatrală și 
Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, recitalul este poetic, tandru și 
ironic. Poezia și cântecul fac un excelent divertisment, cu Lyuben Gordievski, la 
pian şi baian, Vlad Crețu, la chitară, Adrian Flautistu, la contrabas, Dan 
Incrosnatu, la percuţie. 
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În program, cântece și poeme de Alexandru Mandy, Miron Radu Paraschivescu, 
Adrian Păunescu, Ştefan Radof, Marin Sorescu, Lucian Vasilescu, Romulus 
Vulpescu, și alții. 

Sergiu Cioiu, om-spectacol, cu o lungă experiență de actor-cântăret, stabilit de 
peste 35 de ani în Canada, revine periodic în țară, din aprilie 2016. Artistul 
participă la emisiuni de televiziune, precum Ieri-Azi-Maine (TVR2), prezintă 
recitaluri de succes pe scenele bucureştene şi al unor teatre din ţară, în care îmbină 
cântecul cu poezia, reușind o adevărată fuziune cu publicul spectator. 
Sergiu Cioiu este un cunoscut interpret de muzică uşoară din anii ’60, ’70, care a 
lansat piese de succes precum : Cântecul vântului, Glasul tău, Pentru cine?, 
Mersi, Becaud, Poarta sărutului, Masa tăcerii, Coloana fără sfârşit,  Primul loc 
de pe pământ, Dintr-un milion sau Cine a găsit tinereţea mea…. 
Albumele discografice, apărute între 2016-2018, editate de Casa de 
discuri Eurostar, vor putea fi găsite în foaierul teatrului pentru publicul amator. 

1. Vântule şi alte cantece, Sergiu Cioiu cântă Mandy 
2. Pe cine numim… EU (dublu album cu cântece și poezii de Marin Sorescu). 
3. Cine a găsit tinerețea mea… (cântece din repertoriul artistului pe muzica 

celor mai cunoscuti si valoroşi compozitori din patrimoniul muzicii uşoare 
româneşti: Florin Bogardo, Ion Cristinoiu, Felicia Donceanu, Mihai 
Dumbravă, Robert Flavian, Cornel Fugaru, Emanuel Ionescu, Nicolae 
Kirculescu, Radu Şerban, Vasile Veselovski, H. Mălineanu, Temistocle 
Popa, Laurențiu Profeta, Andrei Proşteanu, Vasile V. Vasilache). 

În acestă perioadă, a lansat un volum de memorii, intitulat Nu știm aproape nimic 
– Pusa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Editura Ars Longa), semnat de Pușa 
Roth. Volumul este însoțit de un audiobook – o trecere în revistă a acelei epoci, 
în care s-au lansat cântece importante din repertoriul artistului. 

Sergiu Cioiu 

Scurtă Biografie 

Sergiu Cioiu este absolvent al I.A.T.C. I.L. Caragiale (Institutul de Artă Teatrală 
și Cinematografică – Arta Actorului, promoția 1964). În perioada 1964-1967, este 
angajat al Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București, unde este cotat 
ca un apreciat interpret de cântec poetic. În august 1965, selecționat de Bruno 
Coquatrix, este remarcat pe scena Teatrului Olympia din Paris. În cunoscuta 
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revistă Le Figaro, a fost comparat cu Yves Montand (din perioada tinereții) şi cu 
Marcel Mouloudji. Din anul 1966, îmbrățișează o carieră de artist independent, 
performând pe diferite scene din România, Europa (Franța, URSS, Polonia, 
Belgia, Olanda) și Israel. Între 1972 și 1975, este actor al Teatrului de Operetă Ion 
Dacian din București. Între 1975 – 1982, este profesor de actorie pentru 
învățământul artistic la Școala Populară de Artă din București, la catedrele de 
actorie și canto. În această perioadă, înființează Teatrul de hârtie, un teatru-studiu 
bazat pe dramatizări din poezia românească. Spectacolele de poezie și muzică 
realizate de Sergiu Cioiu au fost premiate în cadrul unor festivaluri naţionale. 
În anul 1982, părăsește țara împreună cu familia și se stabilește mai întâi în Franța, 
apoi în Canada, la Ottawa. 

În Canada, susține ateliere de arta actorului, la University of Ottawa, colaborează 
cu Teatrul Municipal din Hull (Théâtre de l’Île), își continuă activitatea de actor, 
interpret de cântec și poezie. 

Din 2016, revine anual în România, cu recitaluri de poezie și muzică, pe scenele 
unor teatre din București, Brașov, Caracal, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iași, 
Slatina, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea. Apare la numeroase emisiuni de radio şi 
televiziune. Tot din 2016, lansează prin Casa de Discuri Eurostar, trei albume 
discografice. De asemenea, în primăvara anului 2016, lansează un volum  de 
memorii, intitulat Nu știm aproape nimic – Pusa Roth în dialog cu Sergiu 
Cioiu (Editura  Ars Longa). Volumul este însoțit de un audiobook – o trecere în 
revistă a acelei epoci, în care s-au lansat cântece esențiale din repertoriul artistului. 
 

 

Sursa: bookhub.ro 
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33. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 
din data de 20 Mai 2019 
https://uzp.org.ro/17034/invitatie-la-rasul-plansul-iubirea-recital-
aniversar-sergiu-cioiu-pe-scena-teatrului-nottara/ 
 

 
 
Invitație la ,,Râsul, Plânsul, Iubirea” – recital aniversar Sergiu Cioiu, 

pe scena Teatrului Nottara 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar Râsul, Plânsul, Iubirea, susținut de Sergiu Cioiu, în 24 
mai, la Sala Horia Lovinescu, de la ora 19:00.  
 
Spectacol aniversar, cu ocazia împlinirii a    55 de ani de la absolvirea Institutului 
de Artă Teatrală și Cinematografică  Ion Luca Caragiale din București, recitalul 
este poetic, tandru și ironic. Poezia și cântecul fac un excelent divertisment, cu 
Lyuben Gordievski, la pian şi baian,  Vlad Crețu, la chitară, Adrian Flautistu, la 
contrabas, Dan Incrosnatu, la percuţie. 
 
În program, cântece și poeme de Alexandru Mandy, Miron Radu Paraschivescu, 
Adrian Păunescu, Ştefan Radof, Marin Sorescu, Lucian Vasilescu, Romulus 
Vulpescu, și alții. 
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Sergiu Cioiu, om-spectacol, cu o lungă experiență de actor-cântăret, stabilit de 
peste 35 de ani în Canada, revine periodic în țară, din aprilie 2016. Artistul 
participă la emisiuni de televiziune, precum Ieri-Azi-Maine (TVR2), prezintă 
recitaluri de succes pe scenele bucureştene şi al unor teatre din ţară, în care îmbină 
cântecul cu poezia, reușind o adevărată fuziune cu publicul spectator. 
 
Sergiu Cioiu este un cunoscut interpret de muzică uşoară din anii ’60, ’70, care a 
lansat piese de succes precum : Cântecul vântului, Glasul tău, Pentru 
cine?,  Mersi, Becaud, Poarta sărutului, Masa tăcerii, Coloana fără 
sfârşit,  Primul loc de pe pământ, Dintr-un milion sau Cine a găsit tinereţea 
mea…. 
 
Albumele discografice, apărute între 2016-2018, editate de Casa de 
discuri Eurostar, vor putea fi găsite în foaierul teatrului pentru publicul amator. 
Pentru a vă putea rezerva locurile, vă rugăm să confirmați prezența până cel 
mai târziu miercuri, 22 mai.  
  
  
Marinela Țepuș (manager) și Echipa Teatrului Nottara 
 
 

Sursa: uzp.org.ro 
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34. Jurnalul.ro 
din data de 22 Mai 2019, ora 14:55 

https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/rasul-plansul-iubirea-
recital-aniversar-sergiu-cioiu-pe-scena-teatrului-nottara-
810399.html 
 

 
 

 
Râsul, Plânsul, Iubirea - recital aniversar Sergiu Cioiu, pe scena 

Teatrului Nottara 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar Râsul, Plânsul, Iubirea, susținut de Sergiu Cioiu, în 24 
mai, la Sala Horia Lovinescu, de la ora 19:00. Spectacol aniversar, cu ocazia 
împlinirii a 55 de ani de la absolvirea Institutului de Artă Teatrală și 
Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, recitalul este poetic, tandru și 
ironic. Poezia și cântecul fac un excelent divertisment, cu Lyuben Gordievski, la 
pian şi baian Vlad Crețu, la chitară, Adrian Flautistu, la contrabas, Dan 
Incrosnatu, la percuţie. 
 
În program, cântece și poeme de Alexandru Mandy, Miron Radu Paraschivescu, 
Adrian Păunescu, Ştefan Radof, Marin Sorescu, Lucian Vasilescu, Romulus 
Vulpescu, și alții. 
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Sergiu Cioiu, om-spectacol, cu o lungă experiență de actor-cântăret, stabilit de 
peste 35 de ani în Canada, revine periodic în țară, din aprilie 2016. Artistul 
participă la emisiuni de televiziune, precum Ieri-Azi-Maine(TVR2), prezintă 
recitaluri de succes pe scenele bucureştene şi al unor teatre din ţară, în care îmbină 
cântecul cu poezia, reușind o adevărată fuziune cu publicul spectator. 
 
Sergiu Cioiu este un cunoscut interpret de muzică uşoară din anii '60, '70, care a 
lansat piese de succes precum : Cântecul vântului, Glasul tău, Pentru cine? 
Mersi, Becaud, Poarta sărutului, Masa tăcerii, Coloana fără sfârşit, Primul loc 
de pe pământ, Dintr-un milion sau Cine a găsit tinereţea mea.... 
 
Albumele discografice, apărute între 2016-2018, editate de Casa de 
discuri Eurostar, vor putea fi găsite în foaierul teatrului pentru publicul amator. 
  
1. Vântule şi alte cantece, Sergiu Cioiu cântă Mandy 
2. Pe cine numim… EU (dublu album cu cântece și poezii de Marin Sorescu). 
3. Cine a găsit tinerețea mea… (cântece din repertoriul artistului pe muzica celor 
mai cunoscuti si valoroşi compozitori din patrimoniul muzicii uşoare româneşti: 
Florin Bogardo, Ion Cristinoiu, Felicia Donceanu, Mihai Dumbravă, Robert 
Flavian, Cornel Fugaru, Emanuel Ionescu, Nicolae Kirculescu, Radu Şerban, 
Vasile Veselovski, H. Mălineanu, Temistocle Popa, Laurențiu Profeta, Andrei 
Proşteanu, Vasile V. Vasilache). 
 
În acestă perioadă, a lansat un volum de memorii, intitulat Nu știm aproape nimic 
– Pusa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Editura Ars Longa), semnat de Pușa 
Roth. Volumul este însoțit de un audiobook - o trecere în revistă a acelei epoci, în 
care s-au lansat cântece importante din repertoriul artistului. 
 
Sergiu Cioiu este absolvent al I.A.T.C. I.L. Caragiale (Institutul de Artă Teatrală 
și Cinematografică – Arta Actorului, promoția 1964). În perioada 1964-1967, este 
angajat al Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București, unde este cotat 
ca un apreciat interpret de cântec poetic. În august 1965, selecționat de Bruno 
Coquatrix, este remarcat pe scena Teatrului Olympia din Paris. În cunoscuta 
revistă Le Figaro, a fost comparat cu Yves Montand (din perioada tinereții) şi cu 
Marcel Mouloudji. Din anul 1966, îmbrățișează o carieră de artist independent, 
performând pe diferite scene din România, Europa (Franța, URSS, Polonia, 
Belgia, Olanda) și Israel. Între 1972 și 1975, este actor al Teatrului de Operetă Ion 
Dacian din București. Între 1975 - 1982, este profesor de actorie pentru 
învățământul artistic la Școala Populară de Artă din București, la catedrele de 
actorie și canto. În această perioadă, înființează Teatrul de hârtie, un teatru-studiu 
bazat pe dramatizări din poezia românească. Spectacolele de poezie și muzică 
realizate de Sergiu Cioiu au fost premiate în cadrul unor festivaluri naţionale. 
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În anul 1982, părăsește țara împreună cu familia și se stabilește mai întâi în Franța, 
apoi în Canada, la Ottawa. 
 
În Canada, susține ateliere de arta actorului, la University of Ottawa, colaborează 
cu Teatrul Municipal din Hull (Théâtre de l'Île), își continuă activitatea de actor, 
interpret de cântec și poezie. 
 
Din 2016, revine anual în România, cu recitaluri de poezie și muzică, pe scenele 
unor teatre din București, Brașov, Caracal, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iași, 
Slatina, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea. Apare la numeroase emisiuni de radio şi 
televiziune. Tot din 2016, lansează prin Casa de Discuri Eurostar, trei albume 
discografice. De asemenea, în primăvara anului 2016, lansează un volum  de 
memorii, intitulat Nu știm aproape nimic – Pusa Roth în dialog cu Sergiu 
Cioiu (Editura Ars Longa). Volumul este însoțit de un audiobook - o trecere în 
revistă a acelei epoci, în care s-au lansat cântece esențiale din repertoriul artistului. 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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35. Leviathan.ro 
din data de 21 Mai 2019 

https://leviathan.ro/stiri-rasul-plansul-iubirea-recital-sergiu-cioiu-
24-mai-2019-bucuresti/ 

 
 

Știri: ”Râsul, Plânsul, Iubirea” – recital Sergiu Cioiu (24 mai 
2019, București) 

 
Vineri, 24 mai  2019, ora 19.00, la Teatrul ”Nottara” din București, Sala ”Horia 
Lovinescu”,  Sergiu Cioiu va susține un recital muzical, poetic, tandru și ironic, 
în care poezia și cântecul, împreună, fac un excelent divertisment, 
intitulat: ”Râsul, Plânsul, Iubirea”, cu Lyuben Gordievski (pian şi baian), Vlad 
Crețu (chitară), Adrian Flautistu (contrabas), Dan Incrosnatu (percuţie).În 
program, cântece și poeme de Alexandru Mandy, Miron Radu Paraschivescu, 
Adrian Păunescu, Ştefan Radof, Marin Sorescu, Lucian Vasilescu, Romulus 
Vulpescu și alții. 
 
Sergiu Cioiu, om-spectacol, cu o lungă experiență de actor-cântăret, stabilit de 
peste 35 de ani în Canada, revine periodic în țară din aprilie 2016. Artistul 
participă la emisiuni de televiziune, prezintă recitaluri de succes pe scenele 
bucureştene şi ale unor teatre din ţară, în care îmbină cântecul cu poezia, reușind 
o adevărată fuziune cu publicul spectator. 

Sursa: leviathan.ro 
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36. Cotidianul.ro 
din data de 23 Mai 2019 
https://www.cotidianul.ro/sergiu-cioiu-pe-scena-teatrului-nottara/ 
 

 
 

Sergiu Cioiu, pe scena Teatrului Nottara 
 

 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să anunțe 
recitalul extraordinar Râsul, Plânsul, Iubirea, susținut de Sergiu Cioiu, în 24 
mai, la Sala Horia Lovinescu, de la ora 19:00. Spectacol aniversar, cu ocazia 
împlinirii a 55 de ani de la absolvirea Institutului de Artă Teatrală și 
Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, recitalul este poetic, tandru și 
ironic. Poezia și cântecul fac un excelent divertisment, cu Lyuben Gordievski, la 
pian şi baian Vlad Crețu, la chitară, Adrian Flautistu, la contrabas, Dan 
Incrosnatu, la percuţie. 
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În program, cântece și poeme de Alexandru Mandy, Miron Radu Paraschivescu, 
Adrian Păunescu, Ştefan Radof, Marin Sorescu, Lucian Vasilescu, Romulus 
Vulpescu, și alții. 

Sergiu Cioiu, om-spectacol, cu o lungă experiență de actor-cântăret, stabilit de 
peste 35 de ani în Canada, revine periodic în țară, din aprilie 2016. Artistul 
participă la emisiuni de televiziune, precum Ieri-Azi-Maine (TVR2), prezintă 
recitaluri de succes pe scenele bucureştene şi al unor teatre din ţară, în care îmbină 
cântecul cu poezia, reușind o adevărată fuziune cu publicul spectator. 

Sergiu Cioiu este un cunoscut interpret de muzică uşoară din anii ’60, ’70, care a 
lansat piese de succes precum : Cântecul vântului, Glasul tău, Pentru cine? 
Mersi, Becaud, Poarta sărutului, Masa tăcerii, Coloana fără sfârşit, Primul loc 
de pe pământ, Dintr-un milion sau Cine a găsit tinereţea mea…. 

Albumele discografice, apărute între 2016-2018, editate de Casa de 
discuri Eurostar, vor putea fi găsite în foaierul teatrului pentru publicul amator. 

1. Vântule şi alte cantece, Sergiu Cioiu cântă Mandy 
2. Pe cine numim… EU (dublu album cu cântece și poezii de Marin Sorescu). 
3. Cine a găsit tinerețea mea… (cântece din repertoriul artistului pe muzica 

celor mai cunoscuti si valoroşi compozitori din patrimoniul muzicii uşoare 
româneşti: Florin Bogardo, Ion Cristinoiu, Felicia Donceanu, Mihai 
Dumbravă, Robert Flavian, Cornel Fugaru, Emanuel Ionescu, Nicolae 
Kirculescu, Radu Şerban, Vasile Veselovski, H. Mălineanu, Temistocle 
Popa, Laurențiu Profeta, Andrei Proşteanu, Vasile V. Vasilache). 

În acestă perioadă, a lansat un volum de memorii, intitulat Nu știm aproape nimic 
– Pusa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Editura Ars Longa), semnat de Pușa 
Roth. Volumul este însoțit de un audiobook – o trecere în revistă a acelei epoci, 
în care s-au lansat cântece importante din repertoriul artistului. 

Sergiu Cioiu este absolvent al I.A.T.C. I.L. Caragiale (Institutul de Artă Teatrală 
și Cinematografică – Arta Actorului, promoția 1964). În perioada 1964-1967, este 
angajat al Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București, unde este cotat 
ca un apreciat interpret de cântec poetic. În august 1965, selecționat de Bruno 
Coquatrix, este remarcat pe scena Teatrului Olympia din Paris. În cunoscuta 
revistă Le Figaro, a fost comparat cu Yves Montand (din perioada tinereții) şi cu 
Marcel Mouloudji. Din anul 1966, îmbrățișează o carieră de artist independent, 
performând pe diferite scene din România, Europa (Franța, URSS, Polonia, 
Belgia, Olanda) și Israel. Între 1972 și 1975, este actor al Teatrului de Operetă Ion 
Dacian din București. Între 1975 – 1982, este profesor de actorie pentru 
învățământul artistic la Școala Populară de Artă din București, la catedrele de 
actorie și canto. În această perioadă, înființează Teatrul de hârtie, un teatru-studiu 
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bazat pe dramatizări din poezia românească. Spectacolele de poezie și muzică 
realizate de Sergiu Cioiu au fost premiate în cadrul unor festivaluri naţionale. 

În anul 1982, părăsește țara împreună cu familia și se stabilește mai întâi în Franța, 
apoi în Canada, la Ottawa. 

În Canada, susține ateliere de arta actorului, la University of Ottawa, colaborează 
cu Teatrul Municipal din Hull (Théâtre de l’Île), își continuă activitatea de actor, 
interpret de cântec și poezie. 

Din 2016, revine anual în România, cu recitaluri de poezie și muzică, pe scenele 
unor teatre din București, Brașov, Caracal, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iași, 
Slatina, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea. Apare la numeroase emisiuni de radio şi 
televiziune. Tot din 2016, lansează prin Casa de Discuri Eurostar, trei albume 
discografice. De asemenea, în primăvara anului 2016, lansează un volum  de 
memorii, intitulat Nu știm aproape nimic – Pusa Roth în dialog cu Sergiu 
Cioiu (Editura Ars Longa). Volumul este însoțit de un audiobook – o trecere în 
revistă a acelei epoci, în care s-au lansat cântece esențiale din repertoriul artistului. 
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37. Ilazu.blogspot.com 
din data de 26 Mai 2019, ora 10:37 
http://ilazu.blogspot.com 
 

 
 

Un eveniment fără egal al muzicii ușoare românești:  
Sergiu Cioiu într-un recital fulminant: Râsul, plânsul, iubirea 

la Teatrul Nottara 
 
Aseară, pe o ploaie năpraznică, așa cum mai rar se întâmplă pe la noi, agrementată 
cu fulgere, tunete și alte aspecte de potop, ajungem la Teatrul Nottara... Invitați 
de prietenul scriitor Puși Dinulescu, Ne vedem cu alți prieteni-scriitori, Victoria 
Dragu și Ștefan Dimitriu, George Anca, Passionaria Stoicescu, Teodor Răpan, 
Genoveva Preda, Adrian George Săhlean, Nicolae Tzone, Ioana Crăciunescu, 
Candid Stoica - i-am înșirat în ordinea  în care ne-am re-întâlnit..., probabil 
invitați de același, aspect rămas ocult, căci multe alte întâmplări s-au succedat, cu 
repeziciune. Nu le detaliez aici. Ne găsim locurile în sală și începe spectacolul. 
Instrumentiștii își luaseră locurile, apare actorul Alexandru Repan, care ne anunță 
o nouă inițiativă a Teatrului Nottara; iar în rest, se cunoaște cu Sergiu Cioiu de-o 
veșnicie, sunt buni amici încă de  pe bancile facultății, unde ce-i drept, Cioiu 
începuse să se exerseze și în muzică, dând unele spectacole la Casandra - și 
devenind în curând una dintre marile vedete ale muzicii ușoare, însă într-o 
manieră care îl individualizează printre fruntașii generației sale. Un text mai 
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încâlcit citește Radu Boroianu, alt coleg de studenție, care însă a ales regia... și 
politica, două îndeletniciri nu la fel de simpatizate de noi. 
 
Și începe recitalul. O primă parte, un număr de 15 piese, pe texte de Marin 
Sorescu, Ștefan Radof - alt prieten din studenție al interpretului nostru), George 
Topârceanu - ne recită magistral o minunată baladă (Balada unei stele mici), știută 
de mulți dintre noi pe dinafară, pe vremuri), din Adr. Păunescu (poezia Eu sunt 
un om pe niște scări) și o poezie de Geo Bogza: Brontozaur. 
În pauză, avem ocazia să vedem o expoziție cu imagini din recitalurile lui Sergiu 
Cioiu, autoare Dna Ioana Bogdan, de la Televiziunea română, care și în timpul 
spectacolului a continuat să facă fotografii... Un stand cu casete de Sergiu Cioiu 
dar și o carte de interviuri realizate de Pușa Roth. 
 
Partea a doua a recitalului, pe texte de Alexandru Mandy, Romulus Vulpescu și 
Miron Radu Paraschivescu și pe muzică de aceiași: Al. Mandy, Dan Stoian și 
Sergiu Cioiu, a avut darul să ridice la nivelul excepționalului o prestație care și în 
prima parte ne încântase la superlativ.  
 
Acum, câteva lămuriri/precizări, ca să nu pară că stilul acestei relatări a scăpat de 
sub control. Pe cântăreț îl știm încă din anii 70-80, și fapt este că și pe atunci făcea 
figură distinctă printre interpreții din domeniu – realmente un șansonetist  brilliant 
printer cântăreți oricât de buni altfel, însă mai cuminței, fără  personalitate 
eclatantă… Acum aflăm, din mărturisirile sale, care n-au lipsit din recital, 
întrețesute intim cu interpretările propriu-zise, că deschisese un bar cu muzică pe 
litoral, dar ceaușeii nu l-au lăsat să continuie, deci a ales exilul. Și a revenit în țară 
după nu mai puțin de 35 ani; din nou delectându-și admiratorii cu recitaluri unul 
și unul. Acum, unele laturi ale personalității lui Sergiu Cioiu, dincolo de 
înzestrarea artistică/muzicală, vin nemijlocit din alegerea unui repertoriu special, 
să-i zicem; se vede de la orice distanță în ce direcție se îndreaptă abordările 
cântărețului, mereu în slalom printre folk, rock, jazz și șansonetă: versuri de Marin 
Sorescu, de George Topârceanu, de Romulus Vulpescu, de Miron Radu 
Paraschivescu – deci lirism cât cuprinde, din autori de primă linie, dar și ironie, 
tot cât cuprinde! Sarea și piperul recitalului. Iar dacă precizăm câteva titluri: 
Musca, Tâmplarul priceput, Nevasta mincinoasă, Rică, fante de Obor, Terente și 
Didina, ne dăm seama mai bine ce anume vrea să ne livreze cântărețul – și la ce 
reacție se așteaptă de la spectactori. Că Sergiu Cioiu este și un actor cu toate 
patalemelele la mână deja am spus; însă este de subliniat cu insistență teribilul har 
al interpretărilor sale, care îl individualizează printre confrați. Și este apoi în cauză 
intensitatea și amploarea vocii sale, mai rar întâlnită chiar 70rdinal marii interpreți 
de muzică clasică…  Și Sergiu Cioiu nu face nicicum economie de mijloace, nu 
merge niciodată pe linia de maximă eficiență și doar atât – la el există de fiecare 
70rdi, în momentele cheie ale cântecului, un ceva care se adaugă, în ultimă 
instanță interpretării, făcând-o inegalabilă – și inimitabilă. În acest context, de 
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entuziastă apreciere a cântărețului Sergiu Cioiu, ar putea să pară o inabilitate orice 
aluzie la anii care s-au adunat în cârca solistului, care se apropie cu grăbire de 
cifra 71rdinal 80!  Dar nu este și asta, până la urmă, tot o laudă și un semn de 
admirație să spunem că nu numai talentul 71rdinal71tative dar și vocea ca atare 
s-au păstrat ca prin minune la cotele cele mai înalte… Ceva de ordinal 
imposibilului; ceva de genul: „Să-mi iau calul la spinare”, nu? 

 
 

de: Ion Lazu 
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38. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 
din data de 01 Iunie 2019 

https://uzp.org.ro/17422/sergiu-cioiu-radiografie-din-interior/ 
 

 
 

SERGIU CIOIU – radiografie din interior 
 
 Îl cunosc foarte bine pe Sergiu Cioiu. Am lucrat cu el vreo doi-trei ani, prin ‘70, 
înainte de plecarea lui din țară, pe vremea cînd eram tineri și publicul admira 
cuplul Maria Mitrache  (balerină, solistă a Teatrului de Operetă „Ion Dacian”) și 
soțul ei, actorul și cantautorul Sergiu Cioiu. Erau frumoși, entuziaști, foarte 
talentați, invitați în toate spectacolele de varietaăți ale TVR. El era un foarte, 
foarte bun interpret de revistă. Interpreta  extraordinar cuplete, cu sau fără 
muzică!  Lucru rar, căci nu  orice actor poate interpreta de notă 10 acest gen 
special  al revistei, cupletul… 
 
Căsătorit a doua oară, a plecat din țară emigrând în Canada francofonă. Păcat că, 
odată cu plecarea lui, a dispărut de pe scenele noastre,  „one-man show-ul de 
cabaret”. Aici, Sergiu Cioiu era inegalabil, pentru că este un actor foarte nuanțat, 
dar și un hăruit interpret de muzică. De  poezie nu mai vorbim! Las’că 
interpretează, recită  impresionant, dar să vedeți cum scrie! Are o abilitate 
uluitoare de a versifica!  Mi-a scris odată, din Canada, o scrisoare în… hexametru 
dactil! 
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Cred că, în viața lui, Sergiu a făcut  cumva, cândva, cuiva, un bine extraordinar, 
astfel că Doamne-Doamne presară acum,  peste pletele lui colilii, peste sufletele 
noastre, ca o ploaie de aur, această  bucurie a reîntâlnirii cu muzica bună, cu 
poezia adevărată, cu un artist atât de poli-performant!  La ora asta, noi nu avem 
în țară genul  șansonetisto-jazzist… A fost o bucurie să vezi, în sală, la Teatrelli 
(27 oct. 2018), un public eterogen, de toate vârstele, vibrând la unison. Oameni 
care l-au cunoscut pe Sergiu cu decenii în urmă, oameni care-i sunt de atunci 
apropiați sau chiar devotați prieteni, dar și tineri la primul contact cu acest gen de 
spectacol. Deși au trecut atâția ani (vreo 35) în care nu a cântat, vitalitatea, 
dinamismul, știința mișcării scenice a lui Sergiu Cioiu, nu i s-au anemiat, vocea 
n-a sărăcit în nuanțe, ba dimpotrivă! Cunosc bine meseria asta varietistică și sunt 
uimită de fenomenul „pasăre Phoenix” pe care-l întruchipează uimitor și care nu 
este o figură de stil în cazul Cioiu! Această constatare îl așează într-o lista de mari 
vedete cu care Cerul a fost generos pentru publicul român: Aura Urziceanu, Gică 
Petrescu, Stela Popescu, Arșinel… Nu mă refer la actorii teatrului românesc, care 
au atins vârste venerabile pe scenă  (vezi Lucia Sturdza Bulandra, Radu Beligan, 
Carmen Stănescu, Draga Olteanu, Ion Lucian, Tamara Buciuceanu), ci la scena 
muzical-revuistica, unde corzile vocale – aparat  ultrasensibil – cedează cu 
trecerea anilor. La concertele sale, care nu-s mai prejos decât cele susținute 
de  Tudor Gheorghe (zic eu, cu toată stima), ar trebui să rupă ușile tinerii, elevii, 
studenții! 

 

Sergiu este și un redutabil vector de opinie culturală de înaltă clasă. Păcat că nu 
are publicitatea meritată! Cred că nu a avut noroc, la întoarcerile sale repetate  în 
România, să încapă pe mâna unor impresari profesioniști, militanți pentru un 
anumit gen de cultură autentică (un impresar de talia lui Aurel Mitran, de pildă), 
care să-i repună cariera în lumină, să-i aranjeze recitaluri prin țară, atât cât se mai 
poate spera… Dintre instituțiile mari, doar Teatrul Național „Marin Sorescu” 
din  Craiova i-a găzduit două recitaluri având preponderant  cântece pe versuri de 
Marin Sorescu. 
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Marele public nu-l știe pe Sergiu, lumea nu-l mai ține minte. A lipsit mult din țară. 
Pe de altă parte, gusturile muzicale… sunt cele pe care le știm. Unui impresar bun 
i-ar fi totuși foarte ușor să-l promoveze, ținând cont de faptul că 
artistul  este  creat deja, are anvergură, e foarte cult, poliglot, foarte bun stihuitor, 
are toate atuurile unei veritabile vedete de talie internațională, fiind uns cu toate 
alifiile meseriei de performanță. Nu știu ce ar trebui făcut, poate introdus mai mult 
în cercurile intelectuale. Singura care o face, totuși, este Mărioara Bokor care, 
retrasă în penumbra modestiei cu jungherul emoției înfipt până la prăsele, până la 
comoție, în toată fiziologia ei de femeie-artist, își reprimă propria sclipire, propria 
respirație histrionică, pentru a se dărui strălucirii unui confrate-prieten. 
 

 

Spectacolele  de la Teatrelli, Teatrul „C. Tănase”, Teatrul de Comedie, Sala 
Dalles și Teatrul Nottara au fost o mare reușită. De asemenea, recitalul de la 
Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, în care câteva sute de oameni au 
fredonat cu el, au recitat versuri de Marin Sorescu, M.R. Paraschivescu,  Nichita, 
Adrian Păunescu, Romulus Vulpescu… 

La vârstă de 78 de ani, Cioiu este un miracol de longevitate scenică: poate cânta 
trei ore live, dansează ca la 25 de ani, trece nonșalant de la un gen la altul, 
exuberant, inspirat, cu pasiune, cu strălucită performanță. Numai  în legende mai 
intâlnești asemenea miracole! De aceea cred că Dumnezeul nostru este iertător și 
câteodată, rar (norocul lui Sergiu și al nostru), dezleagă baierele mărinimiei sale 
pe  umerii pământeanului rătăcitor,  reamintindu-i strălucirea mitului păsarii 
Phoenix… 

 
 

de: Ioana Bogdan 
 
 
 
 



 75 

39. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 
din data de 01 Iunie 2019 
https://uzp.org.ro/17474/ioana-bogdan-sergiu-poate-vedea-
personajele-intruchipate-de-el-ca-fiind-tot-atatea-pasapoarte-spre-
inimile-oamenilor/ 
 

 
 
IOANA BOGDAN: „Sergiu poate vedea  personajele întruchipate 

de el ca fiind tot atâtea  pașapoarte spre inimile oamenilor” 
 
Ioana Bogdan este un brand al Televiziunii Române, având aproape patru decenii 
de activitate: reporter, redactor, apoi realizator a zeci de emisiuni în 
Departamentul Divertisment, redactor-şef, producător delegat. Ulterior a fost 
director editorial la TVRMEDIA. În aprilie a împlinit 76 de ani (La mulți ani, cu 
întârziere, Ioana Bogdan!). 

 
Unul din momentele emblematice ale vieții și profesiei sale a fost întâlnirea, în 
tinerețe, cu marele matematician Grigore Moisil, care i-a adresat, printre altele, 
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următoarele cuvinte: „Dragă, când eşti în pragul vieţii, ca dumneata, trebuie să 
ştii trei lucruri: cine eşti, ce vrei şi ce poţi, cât eşti în stare să faci din ceea ce 
vrei. Dacă răspunsurile acestor întrebări sunt sincere şi corecte şi vei mai şti şi 
cum să le armonizezi între ele, poţi spune că eşti un «om de ispravă», te-ai 
împăcat cu lumea, cu tine şi cu Dumnezeu!”. Nu se știe dacă Ioana Bogdan și-a 
rezolvat toate „împăcările” existențiale dar, oricum, aceste cuvinte au constituit 
pentru ea reperul de orientare în viață și profesie. 
 

 

Pasionată de lumea spectacolului, dar și de promovarea a tot ce înseamnă valoare 
autentică, a continuat (și continuă) să fie un „vector de opinie culturală de înaltă 
clasa” (cum spune ea, referindu-se la Sergiu Cioiu), implicându-se direct în orice 
i se pare (și i se pare corect) semnificativ, constructiv, constitutiv, în spațiul 
spiritual românesc, astăzi din ce în ce mai părăsit, mai părăginit. Susținător al 
performanțelor valorice de orice fel, face permanent „danii” de opinie și de fapte, 
atunci când îi stă în putere și atât cât îi stă în putere. Înarmată cu un aparat Nikon, 
Ioana Bogdan arhivează, de multă vreme, viața spectacolelor și a oamenilor din 
spectacole. Nu știu când și-a descoperit această vocație, dar am impresia că 
dintotdeauna, ca un accesoriu suplimentar sau ca un „complement” al profesiei 
sale de teleast super-profesionist. Acum, aparatul foto a înlocuit total sofisticata 
aparatură din televiziune, iar „complementul” a devenit „predicat”, căci este 
singurul cu care mai surprinde clipa. Ba chiar „istoria clipei”, căci fotografiile ei 
surprind simultan ansamblul, detaliul și mișcarea. O face magistral, cu tot 
arsenalul de cunoștințe pe care le-a deprins și le-a practicat în televiziune, inițial 
sub bagheta mentorului ei, Tudor Vornicu. O face selectiv și oarecum „clasic”, 
căci Ioana Bogdan nu fotografiază orice și pe oricine. Imaginile ei sunt dedicații, 
reverențe aristocratice în fața unor aristocrați ai profesiei. Adică numai pentru cei 
care consideră ea că merită. Este subiectivismul cultural al Ioanei Bogdan, 
subiectivism care, în expresie, devine adevăr obiectiv și sensibil. Căci adevărul și 
realitatea nu sunt, pentru Ioana Bogdan, sinonime. 
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La recitalul aniversar al lui Sergiu Cioiu de la Teatrul Nottara (55 de ani de la 
absolvirea IATC), Ioana Bogdan i-a dedicat artistului, în foaierul teatrului, o 
tulburătoare expoziție foto, cu imagini surprinse de ea în spectacolele acestuia 
după revenirea pe scenele românești. Sensul și miza acestor fotografii sunt 
explicate, la solicitarea noastră, chiar de Ioana Bogdan: 

„În aceste fotografii se așează, cuminți, propriile mele  emoții și bucuria 
convingerii că pot stabili, prin aparatul meu de fotografiat, o comunicare 
ardentă, aparte, prin filtrul căreia nu știu dacă artistul are timp să trecă vreodată. 
Toate instananeele de sub reflectoare transcend  lentila obiectivelor Nikonului 
meu,  surprind, imortalizează, stările de efort creator, fizic și spiritual, filtrat de 
ochiul și meseria de fofograf, de prieten, de teleast, trăiri pe care cel de pe scenă 
le simte dar nu are habar cum arată! Știu  asta de la Stela Popescu. Ea mi-a atras 
atenția, după o filmare de Revelion, la TVR, că eu, din Regie, o văd cu cinci 
camere, cum ea nu se poate vedea niciodată. De aceea artistului îi e greu să 
contureze cum și cât se reflectă combustia sa  internă  în plan vizual, în procesul 
exteriorizării interpretative, și nici felul în care este percepută arta să (unicat, 
din multe puncte de vedere) în impactul cu publicul eterogen. Eu simt în pozele 
acestea freamătul biunivoc, confortul voluptos  al comunicării dintre artist și 
lume,  cu publicului din sală! Nu numai din orgoliu legitim și legal, ci  
 

 
din dimensiunea  împlinirii sale artistice, aș fi fericită să se deceleze, cumva, 
frisonul artistului. Aparatul este foarte fidel și flanând printre fotografiile 
mele,  Sergiu poate vedea  personajele întruchipate de el ca fiind tot 
atâtea  pașapoarte spre inimile oamenilor, spre ogoirea propriilor tale neliniști 
cretive.  Redimensionând acum, la ceasul unei experiențe luxuriante, anvergură 
talentului său  de artist  hăruit și binecuvântat de Ceruri! Dar să nu uităm 
„omagiul” adus marilor valori literare încredințate tinereții sale, demult,  de 
către monștrii sacri ai literaturii și spiritului românesc. Recent, la un spectacol 
de-al lui, cineva comenta în șoaptă, lângă mine: „Ia te uită, Cioiu  e de o mie de 
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ori mai bun acum decât la tinerețe, când își arunca haina, provocând mici 
paltipații amoroasae demoazelelor din epoca lui Ceașcă!”. În prima clipă am 
zâmbit. După altă clipă, am lăcrimat de bucurie măsurând , cu gândul și inima, 
uriașa șansă  pe care cerul, soarta, întâmplarea, visele sale nerostite, lacrimle 
disperate înghițite cu amărăciune în depărtări, i-au redeschis cărările părăsite, 
catapultându-l pur și simplu sub refelectoarele fierbinți ale Bucureștiului, 
recreând  parfumul, dulceață, savoarea tinereții, care au acum altă… aromă. Mai 
temeinică, mai matură”.  

 
 
 
 

de: Miron Manega 
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Spectacolul Piatra din casă al Teatrul Toma Caragiu, Ploiești la 
Nottara 

 
40. Prahova Business 

din data de 04 Mai 2019 
https://www.prahovabusiness.ro/teatrul-toma-caragiu-ploiesti-cu-o-
piesa-de-alecsandri-la-nottara/ 

 

 
ONORANT: Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va susține miercuri, 8 mai, de la 

ora 19.00, pe scena sălii Teatrului Nottara din București, o reprezentație a 
spectacolului PIATRA DIN CASĂ, de Vasile Alecsandri. 

 
Teatrul „Toma Caragiu” Ploiesti, cu o piesa de Alecsandri la „Nottara”! 
 
PIATRA DIN CASĂ este o comedie ce satirizează obiceiul micii boierimi din 
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Moldova mijlocului de secol XIX de a transforma căsătoria, în spirit… 
mercantil, într-un schimb, un soi de înțelegere între părinți cu privire 
la împărțirea zestrei, fără a ține, însă, cont de părerea copiilor (mirilor), deși în 
discuție este tocmaiviitorul acestora. 
 
În jurul subiectului se conturează momente în care, prin umor de situații, de 
limbaj și de caracter, se dezvăluie personalitatea protagoniștilor și 
mentalitățile acelor vremuri. 
 
Spectacolul îi are în distribuție pe: Cristina Moldoveanu (Cucoana Zamfira), 
Theodora Sandu (Marghiolița), Clara Flores (Ioana Țiganca), Bogdan 
Farcaș (Caminarul Grigori Palciu), Ioan Coman (Her Frant Birman), Karl Baker 
(Leonil), Andrei Radu (Comisul Nicu). 
 
Biletele pot fi achiziționate de la Agenția de bilete a Teatrului Nottara. 

 

 

Sursa: prahovabusiness.ro 
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41. București Business 
din data de 04 Mai 2019 
https://www.bucurestibusiness.ro/la-nottara-joaca-teatrul-toma-
caragiu-din-ploiesti-cu-o-piesa-de-alecsandri/ 

 

La „Nottara” joacă… Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiesti, cu o 
piesa de Alecsandri! 

 

ONORANT: Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va susține miercuri, 8 mai, de la 
ora 19.00, pe scena sălii Teatrului Nottara din București, o reprezentație cu 
spectacolul PIATRA DIN CASĂ, de Vasile Alecsandri, în regia maestrului 
Alexandru Dabija. 

PIATRA DIN CASĂ este o comedie ce satirizează, în stilul careacteristic marelui 
scriitor, obiceiul micii boierimi din Moldova mijlocului de secol XIX de a 
transforma căsătoria, în spirit… mercantil, într-un schimb, un soi de înțelegere 
între părinți cu privire la împărțirea zestrei. 

Spectacolul are în distribuție nume care fac carieră în teatrul ploieștean. 
Spectacolul are în distribuție nume care fac carieră în teatrul ploieștean: Cristina 
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Moldoveanu (Cucoana Zamfira), Theodora Sandu (Marghiolița), Clara Flores 
(Ioana Țiganca), Bogdan Farcaș (Caminarul Grigori Palciu), Ioan Coman (Her 
Frant Birman), Karl Baker (Leonil), Andrei Radu (Comisul Nicu). 
 

Biletele se găsesc la Agenția de bilete a Tearului Nottara. 

 

Sursa: bucurestibusiness.ro 
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42. Radio România Cultural 
din data de 08 Mai 2019 
https://radioromaniacultural.ro/recomandari-culturale-miercuri-8-mai-
2019/ 

 

Recomandări culturale – miercuri, 8 mai 2019 

 
Comedia ”Piatra din casă” de Vasile Alecsandri, o producție a Teatrului Toma 
Caragiu din Ploiești, regizată de Alexandru Dabija. Ora 19,00 Teatrul Nottara 
 

 
 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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43. Radio România București fm 
din data de 08 Mai 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/05/08/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-8-mai/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 8 Mai 
 
”Piatra din casă” de Vasile Alecsandri, regia: Alexandru Dabija, spectacol al 
Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, prezentat la Teatrul Nottara, Sala Horia 
Lovinescu. În distribuție: Cristina Moldoveanu, Theodora Sandu, Clara Flores, 
Bogdan Farcaș, Ioan Coman, Karl Baker, Andrei Radu. 
 
 

de: Andreia Bârsan 
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Tutorial complete - Gala Absolvenţilor UNATC, 2019 găzduit  
de Teatrul Nottara 

 
44. Radio România Cultural 

din data de 13 Mai 2019 

https://radioromaniacultural.ro/tutorial-complete-gala-
absolventilor-unatc-2019/ 
 

 
 
„TUTORIAL COMPLETE” GALA ABSOLVENȚILOR UNATC 

2019 
 
„Tutorial complete. Suntem gata pentru next level.”Asta vor spune în curând, la 
final de an universitar, actualii studenți – viitori absolvenți ai Universității de Artă 
Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București.  
 
Jocul creat de ei în facultate, acolo unde fiecare și-a ales personajul cel mai 
apropiat de vocația sa: Actor, Regizor, Scenograf sau Director de imagine, Editor 
de sunet și de imagine, Scenarist, Teoretician, nu se poate desfășura, însă, fără 
existența unui partener: Publicul. Ca urmare, tinerii artiști vă invită să intrați în 
jocul lor și să participați, timp de 14 zile, la etapa finală a acestui nivel: Gala 
Absolvenților. 
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Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, 
București organizează, în perioada 20 – 26 mai (pentru studiile de Master), 
respectiv 27 mai – 2 iunie (pentru studiile de Licență), Gala Absolvenților 
UNATC 2019. Gala înseamnă peste 50 de evenimente: spectacole de teatru, 
proiecții de film, expoziții, prezentarea proiectelor de cercetare practică și 
teoretică ale absolvenților de la specializările Facultăților de Teatru și Film. 
Imaginate de tineri artiști pregătiți să treacă la următorul nivel al profesiei lor, 
evenimentele Galei au vibe-ul și energia unei generații gata să ducă mai departe 
teatrul și filmul românesc. 
 
Manifestările din cadrul Galei Absolvenților UNATC 2019 vor avea loc la sediul 
Universității (Str. Matei Voievod, 75-77), la Teatrul Metropolis – Sala Gloria (Str. 
Bucovina, 6), la Teatrul Mic – Sala Studio (Str. Gabroveni, 57), la Teatrul Odeon 
(Calea Victoriei, 40-42), la Teatrul Național București – Sala Mică (Bd. Nicolae 
Bălcescu, 2) și la Teatrul „Nottara” (Bd. General Gheorghe Magheru, 20). 
Intrarea la evenimente este liberă (în limita locurilor disponibile), cu excepția 
celor care au loc la Teatrul „Nottara” și Teatrul Mic. 

Programul detaliat al Galei Absolvenților UNATC 2019 se găsește 
pe www.unatc.ro și pe pagina facebook.com/galaabsolventilorunatc/.  
* 

Evenimentul este organizat de studenții anului I Master Teatrologie – 
Management și Marketing Cultural. 

Parteneri media: Radio Guerilla, Iqool, Semne Bune, Teatral, Modernism, Ziarul 
Metropolis, LiterNet, Yorick, DCNews, Bookhub. 

 
 

Sursa: Radio România Cultural 
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45. LiterNet.ro 
din data de 15 Mai 2019 

https://agenda.liternet.ro/articol/23533/Comunicat-de-
presa/Tutorial-complete-Gala-Absolventilor-UNATC-2019.html 
 

 
 
 
„TUTORIAL COMPLETE” GALA ABSOLVENȚILOR UNATC 

2019 
 
„Tutorial complete. Suntem gata pentru next level.”Asta vor spune în curând, la 
final de an universitar, actualii studenți – viitori absolvenți ai Universității de Artă 
Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, București.  
 
Jocul creat de ei în facultate, acolo unde fiecare și-a ales personajul cel mai 
apropiat de vocația sa: Actor, Regizor, Scenograf sau Director de imagine, Editor 
de sunet și de imagine, Scenarist, Teoretician, nu se poate desfășura, însă, fără 
existența unui partener: Publicul. Ca urmare, tinerii artiști vă invită să intrați în 
jocul lor și să participați, timp de 14 zile, la etapa finală a acestui nivel: Gala 
Absolvenților. 
 
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, 
București organizează, în perioada 20 – 26 mai (pentru studiile de Master), 
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respectiv 27 mai – 2 iunie (pentru studiile de Licență), Gala Absolvenților 
UNATC 2019. Gala înseamnă peste 50 de evenimente: spectacole de teatru, 
proiecții de film, expoziții, prezentarea proiectelor de cercetare practică și 
teoretică ale absolvenților de la specializările Facultăților de Teatru și Film. 
Imaginate de tineri artiști pregătiți să treacă la următorul nivel al profesiei lor, 
evenimentele Galei au vibe-ul și energia unei generații gata să ducă mai departe 
teatrul și filmul românesc. 
 
Manifestările din cadrul Galei Absolvenților UNATC 2019 vor avea loc la sediul 
Universității (Str. Matei Voievod, 75-77), la Teatrul Metropolis – Sala Gloria (Str. 
Bucovina, 6), la Teatrul Mic – Sala Studio (Str. Gabroveni, 57), la Teatrul Odeon 
(Calea Victoriei, 40-42), la Teatrul Național București – Sala Mică (Bd. Nicolae 
Bălcescu, 2) și la Teatrul „Nottara” (Bd. General Gheorghe Magheru, 20). 
Intrarea la evenimente este liberă (în limita locurilor disponibile), cu excepția 
celor care au loc la Teatrul „Nottara” și Teatrul Mic. 

 
Sursa: liternet.ro 
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46. Cotidianul.ro 
din data de 20 Mai 2019 

https://www.cotidianul.ro/incepe-gala-absolventilor-unatc-2019/ 
 

 
 

Începe Gala Absolvenților UNATC 2019! 
 

„Atenție! Motor! Acțiune!… Începe Gala!” Între 20 și 26 mai (pentru studiile 
de Master), respectiv 27 mai și 2 iunie (pentru studiile de Licență), 
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. 
Caragiale” București își va sărbători noua promoție de absolvenți, prin 
tradiționala Gală dedicată lor. Spectacole de teatru, spectacole coregrafice 
proiecții de film, expoziții scenografie, ateliere demonstrative – peste 50 de 
evenimente adunate într-una dintre cele mai importante manifestări anuale ale 
Universității. 

Prima săptămână a Galei oferă prilejul publicului doritor de a face cunoștință cu 
creațiile artistice ale masteranzilor de la cele două facultăți, în curând „promoția 
2019”. 

Facultatea de Teatru prezintă în Gala Absolvenților UNATC 2019 – MASTER 
două spectacole în care sunt distribuiți studenții de la specializarea Arta Actorului: 
„Pescărușul” și „Cerere în căsătorie” de A. P. Cehov, precum și trei spectacole 
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semnate de studenții de la Arta Regizorului de teatru: „Caligula” de Albert Camus, 
„Revizorul” de N.V. Gogol și „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu. 
Totodată, creațiile coregrafice „Nihil Sine Deo”, „Câte un om de iubit”, „Piese de 
schimb”, spectacolul de teatru de animație „Păcală”, după Ion Creangă, precum 
și un atelier demonstrativ susținut de masteranzii de la Pedagogie teatrală vor 
întregi programul. 

Specializați în arta regiei de film, în arta imaginii de film, a montajului de sunet 
și de imagine, în scenaristică sau producție de film, tinerii masteranzi ai Facultății 
de Film își vor prezenta, la rândul lor, realizările artistice, multe dintre ele deja 
premiate la diverse festivaluri de gen. Scurtmetrajele (film de ficțiune, animație 
sau film documentar) vor putea fi vizionate în sesiuni de proiecții ce vor avea loc 
în perioada 23 – 26 mai, la Sala CINEMA din UNATC „I.L. Caragiale”. 

Gongul final pentru masteranzi va suna duminică, 26 mai, când la Gala Finală – 
Master vor fi premiate cele mai bune creații ale tinerilor artiști. 

Manifestările din cadrul Galei Absolvenților UNATC 2019 – MASTER au loc la 
sediul Universității (Str. Matei Voievod, 75-77), la Teatrul Mic – Sala Studio (Str. 
Gabroveni, 57), la Teatrul Odeon (Calea Victoriei, 40-42), la Teatrul Național 
București – Sala Mică (Bd. Nicolae Bălcescu, 2) și la Teatrul „Nottara” (Bd. 
General Gheorghe Magheru, 20). Intrarea este liberă (în limita locurilor 
disponibile), cu excepția evenimentelor care au loc la Teatrul „Nottara” și 
Teatrul Mic. 

 

 
de: Magdalena Popa Buluc 
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47. Ziarul Metropolis 
din data de 20 Mai 2019 
https://www.ziarulmetropolis.ro/incepe-gala-absolventilor-unatc-
2019/ 
 

 
 

Începe Gala Absolvenților UNATC 2019! 
 

„Atenție! Motor! Acțiune!… Începe Gala!” Între 20 și 26 mai (pentru studiile 
de Master), respectiv 27 mai și 2 iunie (pentru studiile de Licență), 
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. 
Caragiale” București își va sărbători noua promoție de absolvenți, prin 
tradiționala Gală dedicată lor. Spectacole de teatru, spectacole coregrafice 
proiecții de film, expoziții scenografie, ateliere demonstrative – peste 50 de 
evenimente adunate într-una dintre cele mai importante manifestări anuale ale 
Universității. 

Prima săptămână a Galei oferă prilejul publicului doritor de a face cunoștință cu 
creațiile artistice ale masteranzilor de la cele două facultăți, în curând „promoția 
2019”. 

Facultatea de Teatru prezintă în Gala Absolvenților UNATC 2019 – MASTER 
două spectacole în care sunt distribuiți studenții de la specializarea Arta Actorului: 
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„Pescărușul” și „Cerere în căsătorie” de A. P. Cehov, precum și trei spectacole 
semnate de studenții de la Arta Regizorului de teatru: „Caligula” de Albert Camus, 
„Revizorul” de N.V. Gogol și „Somnoroasa aventură” de Teodor Mazilu. 
Totodată, creațiile coregrafice „Nihil Sine Deo”, „Câte un om de iubit”, „Piese de 
schimb”, spectacolul de teatru de animație „Păcală”, după Ion Creangă, precum 
și un atelier demonstrativ susținut de masteranzii de la Pedagogie teatrală vor 
întregi programul. 

Specializați în arta regiei de film, în arta imaginii de film, a montajului de sunet 
și de imagine, în scenaristică sau producție de film, tinerii masteranzi ai Facultății 
de Film își vor prezenta, la rândul lor, realizările artistice, multe dintre ele deja 
premiate la diverse festivaluri de gen. Scurtmetrajele (film de ficțiune, animație 
sau film documentar) vor putea fi vizionate în sesiuni de proiecții ce vor avea loc 
în perioada 23 – 26 mai, la Sala CINEMA din UNATC „I.L. Caragiale”. 

Gongul final pentru masteranzi va suna duminică, 26 mai, când la Gala Finală – 
Master vor fi premiate cele mai bune creații ale tinerilor artiști. 

Manifestările din cadrul Galei Absolvenților UNATC 2019 – MASTER au loc la 
sediul Universității (Str. Matei Voievod, 75-77), la Teatrul Mic – Sala Studio (Str. 
Gabroveni, 57), la Teatrul Odeon (Calea Victoriei, 40-42), la Teatrul Național 
București – Sala Mică (Bd. Nicolae Bălcescu, 2) și la Teatrul „Nottara” (Bd. 
General Gheorghe Magheru, 20). Intrarea este liberă (în limita locurilor 
disponibile), cu excepția evenimentelor care au loc la Teatrul „Nottara” și 
Teatrul Mic. 

de: Petre Ivan 
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48. B-Critic 
din data de 07 Mai 2019 
https://www.b-critic.ro/spectacol/si-cine-nu-iubeste/ 
 

 
 

„Şi cine nu iubeşte?” 

Premiera lunii pentru fanii comediei:  

„ŞI  CINE NU IUBEŞTE?” 

Duminică, 12 mai, de la ora 19:00, la Teatrul Bulandra va avea loc avanpremiera 
spectacolului de teatru Şi cine nu iubeşte? de Alexandru Popa, o comedie despre 
iubiri neașteptate, întârziate, improbabile sau de-a dreptul stinse! În distribuție îi 
regăsim pe Vlad Zamfirescu, Nadiana Sălăgean şi Diana Roman, iar 
scenografia spectacolului este semnată de Dan Baciu. 

Căutăm dragostea în cele mai neaşteptate locuri: la muncă, în braţele deja ocupate 
de altcineva ale unui prieten sau chiar într-un... service auto. Dacă avem noroc, o 
găsim, dar întotdeauna cu un preț, pentru că cine iubeşte... plăteşte.  Dar cine nu 
iubește? 
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Un posibil răspuns îl putem afla din cele trei povești contemporane despre iubiri 
interzise, prietenii imposibile și relații multiple, care compun o comedie 
inteligentă, în care cuvintele spun mereu altceva, oamenii nu sunt deloc ceea ce 
par, iar iubirea nu mai e ce a fost. 

După avanpremiera de duminică de la Teatrul Bulandra, pe 16 mai va avea loc o 
nouă reprezentaţie a spectacolului la Teatrul Nottara, urmată de un turneu în 
ţară: pe 21 mai la Teatrul Maria Filotti din Brăila, pe 22 mai la Teatrul George 
Ciprian din Buzău şi pe 30 mai la Teatrul Dramatic Fani Tardini din Galaţi. 

 
Sursa: b-critc.ro 
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49. Bucureștii vechi și noi 
din data de 07 Mai 2019 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2019/05/premiera-lunii-pentru-
fanii-comediei-si-cine-nu-iubeste/ 
 

 
 

Premiera lunii pentru fanii comediei: „Şi cine nu iubeşte?” 
 
Duminică, 12 mai, de la ora 19:00, la Teatrul Bulandra va avea loc avanpremiera 
spectacolului de teatru “Şi cine nu iubeşte?” de Alexandru Popa, o comedie 
despre iubiri neașteptate, întârziate, improbabile sau de-a dreptul stinse! În 
distribuție îi regăsim pe Vlad Zamfirescu, Nadiana Sălăgean şi Diana 
Roman. Regia spectacolului este semnată de Alexandru Popa, iar scenografia 
de Dan Baciu. 
 
Căutăm dragostea în cele mai neaşteptate locuri: la muncă, în braţele deja ocupate 
de altcineva ale unui prieten sau chiar într-un… service auto. Dacă avem noroc, o 
găsim, dar întotdeauna cu un preț, pentru că cine iubeşte… plăteşte.  Dar cine nu 
iubește? 
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Un posibil răspuns îl putem afla din cele trei povești contemporane despre iubiri 
interzise, prietenii imposibile și relații multiple, care compun o comedie 
inteligentă, în care cuvintele spun mereu altceva, oamenii nu sunt deloc ceea ce 
par, iar iubirea nu mai e ce a fost. 

După avanpremiera de duminică de la Teatrul Bulandra, pe 16 mai va avea loc o 
nouă reprezentaţie a spectacolului la Teatrul Nottara, urmată de un turneu în 
ţară: pe 21 mai la Teatrul Maria Filotti din Brăila, pe 22 mai la Teatrul George 
Ciprian din Buzău şi pe 30 mai la Teatrul Dramatic Fani Tardini din Galaţi. 

	
 

 
 

de: Andrei Slavuteanul 
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50. IQool.ro 
din data de 15 Mai 2019 

https://www.iqool.ro/si-cine-nu-iubeste-avanpremiera/ 
 

 
 

“Şi cine nu iubeşte?” avanpremieră 16 mai la Teatrul Nottara 

Joi, 16 mai, de la ora 19:00, la Teatrul Nottara va avea loc avanpremiera 
spectacolului de teatru “Şi cine nu iubeşte?” de Alexandru Popa, o comedie 
despre iubiri neașteptate, întârziate, improbabile sau de-a dreptul stinse! În 
distribuție îi regăsim pe Vlad Zamfirescu, Nadiana Sălăgean şi Diana 
Roman. Regia spectacolului este semnată de Alexandru Popa, iar scenografia 
de Dan Baciu. 

Căutăm dragostea în cele mai neaşteptate locuri: la muncă, în braţele deja ocupate 
de altcineva ale unui prieten sau chiar într-un… service auto. Dacă avem noroc, o 
găsim, dar întotdeauna cu un preț, pentru că cine iubeşte… plăteşte.  Dar cine nu 
iubește? 

Un posibil răspuns îl putem afla din cele trei povești contemporane despre iubiri 
interzise, prietenii imposibile și relații multiple, care compun o comedie 
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inteligentă, în care cuvintele spun mereu altceva, oamenii nu sunt deloc ceea ce 
par, iar iubirea nu mai e ce a fost. 

 
„Şi cine nu iubeşte?” 

După avanpremiera de la Teatrul Nottara, urmează un turneu în ţară: pe 21 
mai la Teatrul Maria Filotti din Brăila, pe 22 mai la Teatrul George Ciprian 
din Buzău şi pe 30 mai la Teatrul Dramatic Fani Tardini din Galaţi. 

 
 

de: Alina Vidoe 
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51. Paul Dutu 
din data de 15 Mai 2019 

http://www.pauldutu.eu/premiera-lunii-pentru-fanii-comediei-si-
cine-nu-iubeste/ 
 

 
 
PREMIERA LUNII PENTRU FANII COMEDIEI: „ŞI CINE NU 

IUBEŞTE?” 
 

 
 

 
Joi, 16 mai, de la ora 19:00, la Teatrul Nottara va avea loc avanpremiera 
spectacolului de teatru “Şi cine nu iubeşte?” de Alexandru Popa, o comedie 
despre iubiri neașteptate, întârziate, improbabile sau de-a dreptul stinse! În 
distribuție îi regăsim pe Vlad Zamfirescu, Nadiana Sălăgean şi Diana 
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Roman. Regia spectacolului este semnată de Alexandru Popa, iar scenografia 
de Dan Baciu. 
Căutăm dragostea în cele mai neaşteptate locuri: la muncă, în braţele deja ocupate 
de altcineva ale unui prieten sau chiar într-un… service auto. Dacă avem noroc, o 
găsim, dar întotdeauna cu un preț, pentru că cine iubeşte… plăteşte.  Dar cine nu 
iubește? 

Un posibil răspuns îl putem afla din cele trei povești contemporane despre iubiri 
interzise, prietenii imposibile și relații multiple, care compun o comedie 
inteligentă, în care cuvintele spun mereu altceva, oamenii nu sunt deloc ceea ce 
par, iar iubirea nu mai e ce a fost. 

După avanpremiera de la Teatrul Nottara, urmează de un turneu în ţară: pe 21 mai 
la Teatrul Maria Filotti din Brăila, pe 22 mai la Teatrul George Ciprian din Buzău 
şi pe 30 mai la Teatrul Dramatic Fani Tardini din Galaţi. 

 
Sursa: pauldutu.eu 
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Spectacolul BabyBlues, în premieră la Teatrul Nottara 
 
52. Radio România Cultural 

din data de 21 Mai 2019 

https://radioromaniacultural.ro/babyblues-o-premiera-teatrala-
bazata-pe-fapte-reale/ 
 

 
 

„BabyBlues” – O premieră teatrală bazată pe fapte reale 

„BabyBlues” este un spectacol care vorbește despre experiența de a fi mamă, 
despre bucuriile și greutățile cu care se confruntă femeile care nasc și își cresc 
copiii în diferite medii sociale, despre depresia post-natală și felul în care aceasta 
se manifestă, e privită și tratată în societate. Depresia post-natală, un subiect 
sensibil despre care se vorbește prea puțin, afectează 1 din 7 mame. 

Distribuția: Alina Mîndru, Florentina Năstase, Ana Turos 
Dramaturgia: Adriana Sână 
Documentare: Alina Căprioară 
Regia: Victor Olăhuț 

Echipa „Cultură’n Șură”, care duce de obicei spectacole de teatru în mediul rural, 
a ales de această dată să facă drumul invers, și anume să aducă poveștile femeilor 
de la sat pentru a fi auzite în marile orașe. Spectacolul este bazat pe povești reale 
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și a rezultat în urma desfășurării unui proiect mai amplu, intitulat „Femeie. 
C.L.A.R. Sat. Teatru”. 210 femei din mediul rural din jurul Bacăului au beneficiat 
de consiliere medicală și psihologică profesionistă gratuită. În urma unor ședințe 
de terapie de grup și individuale susținute de psihologul Alina Căprioară au fost 
documentate mai multe mărturii ce au devenit baza acestui spectacol. 

„BabyBlues” va avea premiera la Teatrul Nottara, în București, apoi va porni 
într-un turneu național în 4 mari orașe ale țării. Intrarea la spectacole este gratuită, 
în limita locurilor disponibile (mai multe detalii pe pagina de 
facebook/culturansura).  

Programul complet al reprezentațiilor este următorul: 

Luni, 27 mai, ora 19:30 – Premieră, Teatrul Nottara, București 
Marți, 28 mai, ora 18:30 – Teatrul Municipal Bacovia, Bacău 
Miercuri, 29 mai, ora 19:30 – Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași 
Joi, 30 mai, ora 19:00 – Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu 
Sâmbătă, 1 iunie, ora 19:00 – #Reactor, Cluj 

Parteneri: Teatrul Studentesc PODUL, Teatrul Municipal Bacovia, Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri” Iași, Teatrul Nottara,Teatrul Național „Radu 
Stanca” Sibiu, #Reactor Cluj 

Partener media: Radio România Cultural 

Proiect derulat de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) în parteneriat cu Asociația 
Mutatis Mutandis și Asociația Cultură’n Șură și finanțat prin programul „În stare 
de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile. 

 

 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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53. Business 24 
din data de 21 Mai 2019, ora 13:40 

http://www.business24.ro/arta/teatru/babyblues-o-premiera-
teatrala-bazata-pe-fapte-reale-1603972 
 

 
 

BabyBlues, o premiera teatrala bazata pe fapte reale 
 
 
„BabyBlues” este un spectacol care vorbește despre experiența de a fi mamă, 
despre bucuriile și greutățile cu care se confruntă femeile care nasc și își cresc 
copiii în diferite medii sociale, despre depresia post-natală și felul în care 
aceasta se manifestă, e privită și tratată în societate.  

Depresia post-natală, un subiect sensibil despre care se vorbește prea puțin, 
afectează 1 din 7 mame. 

Distribuția: Alina Mîndru, Florentina Năstase, Ana Turos 
Dramaturgia: Adriana Sână 
Documentare: Alina Căprioară 
Regia: Victor Olăhuț 

Echipa „Cultură’n Șură”, care duce de obicei spectacole de teatru în mediul rural, 
a ales de această dată să facă drumul invers, și anume să aducă poveștile femeilor 
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de la sat pentru a fi auzite în marile orașe. Spectacolul este bazat pe povești reale 
și a rezultat în urma desfășurării unui proiect mai amplu, intitulat „Femeie. 
C.L.A.R. Sat. Teatru”. 210 femei din mediul rural din jurul Bacăului au beneficiat 
de consiliere medicală și psihologică profesionistă gratuită. În urma unor ședințe 
de terapie de grup și individuale susținute de psihologul Alina Căprioară au fost 
documentate mai multe mărturii ce au devenit baza acestui spectacol. 

„BabyBlues” va avea premiera la Teatrul Nottara, în București, apoi va porni 
într-un turneu național în 4 mari orașe ale țării. Intrarea la spectacole este gratuită, 
în limita locurilor disponibile.  

Programul complet al reprezentațiilor este următorul: 

Luni, 27 mai, ora 19:30 – Premieră, Teatrul Nottara, București 
Marți, 28 mai, ora 18:30 – Teatrul Municipal Bacovia, Bacău 
Miercuri, 29 mai, ora 19:30 – Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Iași 
Joi, 30 mai, ora 19:00 – Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu 
Sâmbătă, 1 iunie, ora 19:00 – #Reactor, Cluj 

Parteneri: Teatrul Studentesc PODUL, Teatrul Municipal Bacovia, Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri” Iași, Teatrul Nottara,Teatrul Național „Radu 
Stanca” Sibiu, #Reactor Cluj 

Partener media: Radio România Cultural 

Proiect derulat de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) în parteneriat cu Asociația 
Mutatis Mutandis și Asociația Cultură’n Șură și finanțat prin programul „În stare 
de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile. 

 
 

 
Sursa: business24.ro 
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54. DC News 
din data de 22 Mai 2019, ora 11:48 

https://www.dcnews.ro/spectacolul-babyblues-in-regia-lui-victor-
olahut-in-premiera-la-teatrul-nottara_656384.html 
 

 
 
Spectacolul 'BabyBlues', în regia lui Victor Olăhuţ, în premieră la 

Teatrul Nottara 
 
Spectacolul 'BabyBlues', în regia lui Victor Olăhuţ, va fi prezentat în premieră 
la Teatrul Nottara luni, de la ora 19,30, informează un comunicat transmis 
AGERPRES. 
 
'BabyBlues' este un spectacol care vorbeşte despre experienţa de a fi mamă, despre 
bucuriile şi greutăţile cu care se confruntă femeile care nasc şi îşi cresc copiii în diferite 
medii sociale, despre depresia post-natală şi felul în care aceasta se manifestă, e privită 
şi tratată în societate. Depresia post-natală, un subiect sensibil despre care se vorbeşte 
prea puţin, afectează 1 din 7 mame', se arată în descrierea spectacolului. 

Din distribuţie fac parte Alina Mîndru, Florentina Năstase şi Ana Turos, dramaturgia 
este semnată de Adriana Sână, iar documentarea este realizată de Alina Căprioară. 
Potrivit sursei citate, echipa 'Cultură'n Şură', care duce de obicei spectacole de teatru în 



 106 

mediul rural, a ales de această dată să facă drumul invers, şi anume să aducă poveştile 
femeilor de la sat pentru a fi auzite în marile oraşe. 

Spectacolul este bazat pe poveşti reale şi a rezultat în urma desfăşurării unui proiect mai 
amplu, intitulat 'Femeie. C.L.A.R. Sat. Teatru'. 210 femei din mediul rural din jurul 
Bacăului au beneficiat de consiliere medicală şi psihologică profesionistă gratuită. În 
urma unor şedinţe de terapie de grup şi individuale susţinute de psihologul Alina 
Căprioară au fost documentate mai multe mărturii ce au devenit baza acestui spectacol. 
După premiera de la Bucureşti spectacolul va fi prezentat la Teatrul municipal 'Bacovia' 
din Bacău pe 28 mai, la Teatrul Naţional 'Vasile Alecsandri' din Iaşi pe 29 mai, la Teatrul 
Naţional 'Radu Stanca' din Sibiu pe 30 mai şi la #Reactor din Cluj pe 1 iunie. 

 
 
 

Sursa: dcnews.ro 
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55. Radio România București fm 
din data de 27 Mai 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/05/27/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-27-mai/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 27 Mai 
 
19:30 

”Baby Blues”, spectacol cu: Alina Mîndru, Florentina Năstase, Ana Turos, 
dramaturgia: Adriana Sână, regia : Victor Olăhuț, o producție „Cultură’n Șură” 
prezentată la Teatrul Nottara, la Sala George Constantin,  cu intrarea gratuită în 
limita locurilor disponibile. 

 

 
de: Andreia Bârsan 
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56. Radio România Cultural 
din data de 27 Mai 2019 

https://radioromaniacultural.ro/recomandari-culturale-luni-27-mai-
2019/ 
 

 
Recomandări culturale – luni, 27 mai 2019 

 
 
Premiera spectacolului „BabyBlues”, o producție a Asociației Cultură’n 
Șură. Regia: Victor Olăhuț. Ora 19,30, Teatrul Nottara 

 
 
 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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57. Radio România Cultural 
din data de 30 Mai 2019 

https://radioromaniacultural.ro/babyblues-in-turneu/ 
 

 
 

„BabyBlues” în turneu 

 
„BabyBlues”, un spectacol-eveniment inspirat din povești reale, își continuă 
turneul prin țară. După ce a susținut trei reprezentații apreciate de publicul din 
București, Bacău și Iași, echipa BabyBlues merge la Sibiu și Cluj.  

Spectacolul vorbește despre experiența de a fi mamă, despre bucuriile și greutățile 
cu care se confruntă femeile care nasc și își cresc copiii în diferite medii sociale, 
despre depresia post-natală și felul în care aceasta se manifestă, e privită și tratată 
în societate. Depresia post-natală, un subiect sensibil despre care se vorbește prea 
puțin, afectează 1 din 7 mame. 

Distribuția: Alina Mîndru, Florentina Năstase, Ana Turos 

Dramaturgia: Adriana Sână 

Documentare: Alina Căprioară 

Regia: Victor Olăhuț 



 110 

Echipa „Cultură’n Șură”, care duce de obicei spectacole de teatru în mediul rural, 
a ales de această dată să facă drumul invers, și anume să aducă povești ale femeilor 
de la sat pentru a fi auzite în marile orașe. Spectacolul este bazat pe povești reale 
și a rezultat în urma desfășurării unui proiect mai amplu, intitulat „Femeie. 
C.L.A.R. Sat. Teatru”. În urma unor ședințe de terapie de grup și individuale 
susținute de psihologul Alina Căprioară au fost documentate mai multe mărturii 
ce au devenit baza acestui spectacol. 

„BabyBlues” a avut premiera la Teatrul Nottara, în București, pe 27 mai. Au 
mai fost susținute reprezentații la Teatrul Municipal Bacovia din Bacău și la 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași.  
 
Joi, 30 mai, ora 19:00 – Sala Studio, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu 

Sâmbătă, 1 iunie, ora 19:00 – #Reactor, Cluj  

Parteneri: Teatrul Studentesc PODUL, Teatrul Municipal Bacovia, Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri” Iași, Teatrul Nottara,Teatrul Național „Radu 
Stanca” Sibiu, #Reactor Cluj 

Partener media: Radio România Cultural 

Proiect derulat de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) în parteneriat cu Asociația 
Mutatis Mutandis și Asociația Cultură’n Șură și finanțat prin programul „În stare 
de bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile. 

 
Sursa: radioromaniacultural.ro 
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Spectacolul Bogdan Dragoș, după Mihai Eminescu 
 
58. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 

din data de 20 Iunie 2019 

https://uzp.org.ro/18233/vineri-la-teatrul-nottara-un-spectacol-in-
memoria-lui-ion-ungureanu/ 
 

 
 
 

VINERI, la teatrul Nottara, un spectacol în memoria lui Ion 
Ungureanu 

 
 
Un gând mic pentru un fapt mare 
 
 
Teatrul ne-a fost dat ca să ni-l păzim „ca un locaș de muze”, menit să ne facă 
vestiți în lume și să împodobească limba noastră „prin românești cuvinte”, dacă 
ar fi să-l parafrazăm pe Ienăchiță Văcărescu. A pune în scenă „Bogdan Dragoș”, 
de Mihai Eminescu, ajunge să fie astăzi un act de curaj, dar a face acest lucru în 
memoria marelui om de cultură basarabean Ion Ungureanu devine un semn matur 
de recunoștință națională. Curajul și ideea de gratitudine aparțin distinsului om de 
teatru Ioan Ieremia, pentru care specificul național și spiritualitatea merg mână în 
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mână. În ciuda piedicilor care păreau de netrecut, prin tenacitate și sacrificii 
personale, domnul Ioan Ieremia aduce acum un omagiu deopotrivă lui Mihai 
Eminescu și lui Ion Ungureanu, doi moldoveni din vremuri diferite, uniți prin 
dragostea pentru poporul român, care i-a ivit și pentru care au trăit și creat. Sub 
povara tristeții noastre, se cuvine „să ne bucurăm, așadar”. Gaudeamus igitur! 
 

 
 
 

de: Ioan Aurel Pop 
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59. ipn.md 
din data de 05 Iulie 2019, ora 14:15 

https://www.ipn.md/ro/-7967_1066618.html 
 

 

Spectacolul absurdului, jucat pe scena Teatrului B.P. Hasdeu din 
Cahul 

 

Absurdul unor evenimente și situații politice și sociale din Republica Moldova a 
fost pus în scenă, la Teatrul Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul. Spectacolul 
„Herghelia”, în regia lui Gheorghe Mândru, a avut pe 4 iulie cea de-a doua 
reprezentație din cadrul premierei, transmite IPN. 

 
Regizorul Gheorghe Mândru a declarat pentru IPN că piesa „Herghelia” este, de 
fapt, o reprezentație a absurdului cotidian din Republica Moldova. „Coșul minim 
de consum în Republica Moldova este de aproximativ 4000 de lei, pensia minimă 
este 700 de lei. Este absurd. Un pensionar trebuie să moară după o săptămână”, a 
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explicat Gheorghe Mândru tematica și motivul absurdului ales în reprezentarea 
spectacolului. 
 
„Este o piesă despre curaj, despre verticalitatea națională, despre demnitatea 
națională”, a adăugat regizorul, care a mai precizat că este pentru prima dată când 
este abordat un asemenea gen la teatrul din Cahul. 

 
„Autorul este un dramaturg din Petroșani, Valeriu Butulescu, care este la a doua 
piesă pusă în scenă la Cahul, după Insula Femeilor”, a spus Gheorghe Mândru. 
 
În piesa Herghelia, două personaje, creații ale fanteziei autorului, evadează de pe 
masa de lucru a acestuia și cer sprijinul autorităților de stat, pentru a-și obține 
identitatea și dreptul la existență independentă. Revolta personajelor împotriva 
autorului nu reușește. Chiar dacă el este ucis conceptual de personajele răzvrătite, 
existența acestora se volatilizează în final. 

 
Acest scenariu este, de fapt, o simbolistică a unei realități în care figurile politice 
și sociale pierd controlul asupra oamenilor și „o pățesc dacă nu sunt corecți”, 
spune regizorul. 

 
Spectacolul va fi jucat și la Teatrul Nottara din București. 

Sursa: ipn.md 
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Noul locatar, de Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, un spectacol 
preluat de la Teatrul „Nottara”, difuzat pe TVR 

 
60. TVR.ro 

din data de 01 August 2019 

http://www.tvr.ro/casa-de-produc-ie-tvr-va-invita-sa-urmari-i-
noul-locatar-regia-g-bor-tompa_25181.html#view 
 

 
 

Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți "Noul locatar", 
regia Gábor Tompa 

 
Puteți urmări spectacolul TV preluat de la Teatrul „Nottara” "Noul locatar", de 
Eugène Ionesco, la TVR MOLDOVA pe 3 august de la ora 12.00 și la TVR 3 pe 4 
august de la ora 20.00.  

 



 116 

Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți "Noul locatar", de Eugène 
Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, un spectacol preluat de la Teatrul 
„Nottara”. 

La mulți ani, Gábor Tompa! (8 august 1957, Tîrgu Mureș) 

„Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă 
dintr-un oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de 
repede încât ajungem să nu mai ştim cine suntem, piesa lui Eugène Ionesco Noul 
locatar pare să vorbească chiar despre noi. Un locatar într-o locuinţă nouă 
pentru el, dar mult prea veche pentru Portăreasă, doi hamali şi multe, foarte 
multe bagaje. Un spectacol despre adaptare şi despre neputinţa de a renunţa la 
amintirile de lângă şi din noi, în drumul nostru spre marea şi eterna mutare. Şi 
totuşi, cu ce rămânem în afara amintirilor? E greu de acceptat ideea, de aici şi 
comicul... ” (Gábor Tompa) 

Noul locatar, de Eugène Ionesco 

Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi 

 

Regia: Gábor Tompa 

Decor & light-design: Helmut Stürmer 

Costume şi asistenţă decor: Corina Grămoşteanu 

Distribuția: 

Noul locatar - Francisco Alfonsin 

Portăreasa - Ada Navrot 

Primul hamal - Ion Grosu 

Al doilea hamal - Gabriel Răuţă 
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Echipa TVR: 

producţie: Cezarina Hărăbor 

cameramani: Carmen Birtea, Gabi Oprea, Dumitru Croitoru, Dragoş Capotă, 
Ionuţ Spătaru, Constantin Dobre 

montaj: Monica Andrei 

regia muzicală şi postprocesare sunet: Gabriel Scîrleţ 

director de imagine: Vlad Tănase 

regia tv: Gini Ignat 

producător: Sînziana Miloşoiu 

 

*** 

Program de difuzare *: 

TVR MOLDOVA: sâmbătă, 3 august, ora 12:00 

TVR 3: duminică, 4 august, ora 20:00 

***Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, 
difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+. 

Producător coordonator: DEMETER András István 

Sursa: tvr.ro 
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61. TVR3.ro 
din data de 01 August 2019 

http://tvr3.tvr.ro/casa-de-produc-ie-tvr-va-invita-sa-urmari-i-noul-
locatar-regia-g-bor-tompa_25181.html 
 

 
 

Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți "Noul locatar", 
regia Gábor Tompa 

 
Puteți urmări spectacolul TV preluat de la Teatrul „Nottara” "Noul locatar", de 
Eugène Ionesco, la TVR MOLDOVA pe 3 august de la ora 12.00 și la TVR 3 pe 4 
august de la ora 20.00.  

 

Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți "Noul locatar", de Eugène 
Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, un spectacol preluat de la Teatrul 
„Nottara”. 

La mulți ani, Gábor Tompa! (8 august 1957, Tîrgu Mureș) 



 119 

„Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă 
dintr-un oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de 
repede încât ajungem să nu mai ştim cine suntem, piesa lui Eugène Ionesco Noul 
locatar pare să vorbească chiar despre noi. Un locatar într-o locuinţă nouă 
pentru el, dar mult prea veche pentru Portăreasă, doi hamali şi multe, foarte 
multe bagaje. Un spectacol despre adaptare şi despre neputinţa de a renunţa la 
amintirile de lângă şi din noi, în drumul nostru spre marea şi eterna mutare. Şi 
totuşi, cu ce rămânem în afara amintirilor? E greu de acceptat ideea, de aici şi 
comicul... ” (Gábor Tompa) 

Noul locatar, de Eugène Ionesco 

Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi 

 

Regia: Gábor Tompa 

Decor & light-design: Helmut Stürmer 

Costume şi asistenţă decor: Corina Grămoşteanu 

Distribuția: 

Noul locatar - Francisco Alfonsin 

Portăreasa - Ada Navrot 

Primul hamal - Ion Grosu 

Al doilea hamal - Gabriel Răuţă 

 

Echipa TVR: 
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producţie: Cezarina Hărăbor 

cameramani: Carmen Birtea, Gabi Oprea, Dumitru Croitoru, Dragoş Capotă, 
Ionuţ Spătaru, Constantin Dobre 

montaj: Monica Andrei 

regia muzicală şi postprocesare sunet: Gabriel Scîrleţ 

director de imagine: Vlad Tănase 

regia tv: Gini Ignat 

producător: Sînziana Miloşoiu 

 

*** 

Program de difuzare *: 

TVR MOLDOVA: sâmbătă, 3 august, ora 12:00 

TVR 3: duminică, 4 august, ora 20:00 

*** 

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, 
difuzat pe canalele TVR și online pe TVR+. 

Producător coordonator: DEMETER András István 

 

Sursa: tvr3.ro 
 
 
 

 
 



 121 

62. Agenția de presă RADOR 
din data de 01 August 2019 

http://www.rador.ro/2019/08/01/noul-locatar-sosesc-de-la-paris-
teatru-in-tvr-in-memoriam/ 
 

 
 

Teatru in TVR, IN MEMORIAM 

 
La mulți ani, Gábor Tompa! (8 august 1957,Târgu Mureș) 

„Într-o epocă a globalizării în care toţi circulăm sau ne mutăm în permanenţă 
dintr-un oraş în altul, în care trecerile de la o limbă la alta se întâmplă atât de 
repede încât ajungem să nu mai ştim cine suntem, piesa lui Eugène Ionesco, Noul 
locatar, pare să vorbească chiar despre noi. Un locatar într-o locuinţă nouă pentru 
el, dar mult prea veche pentru Portăreasă, doi hamali şi multe, foarte multe bagaje. 
Un spectacol despre adaptare şi despre neputinţa de a renunţa la amintirile de 
lângă şi din noi, în drumul nostru spre marea şi eterna mutare. Şi totuşi, cu ce 
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rămânem în afara amintirilor? E greu de acceptat ideea, de aici şi comicul… ” 
(Gábor Tompa) 

• Casa de Producție TVR vă invită să urmăriți Noul locatar, de 
Eugène Ionesco, în regia lui Gábor Tompa, un spectacol preluat de 
la Teatrul „Nottara” 

Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi 

Regia: Gábor Tompa 

Decor & light-design: Helmut Stürmer 

Costume şi asistenţă decor: Corina Grămoşteanu 

Distribuția: 

Noul locatar – Francisco Alfonsin/ Portăreasa – Ada Navrot/ Primul hamal – Ion 
Grosu/ Al doilea hamal – Gabriel Răuţă 

Echipa TVR: 

producţie: Cezarina Hărăbor 

cameramani: Carmen Birtea, Gabi Oprea, Dumitru Croitoru, Dragoş Capotă, 
Ionuţ Spătaru, Constantin Dobre 

montaj: Monica Andrei 

regia muzicală şi postprocesare sunet: Gabriel Scîrleţ 

director de imagine: Vlad Tănase 

regia tv: Gini Ignat 

producător: Sînziana Miloşoiu 
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Program de difuzare*:  

TVR Internațional, vineri, 2 august, ora 23:00 (ora României) 

TVR Moldova: sâmbătă, 3 august, ora 12:00 

TVR3: duminică, 4 august, ora 20:00 

 
de: Raluca Ungureanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124 

63. AGERPRES 
din data de 01 August 2019, ora 16:11 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/08/01/comunicat-de-
presa-casa-de-productie-a-tvr--349950 
 

 
 

Comunicat de presă - Casa de Producţie a TVR 
 

Casa de Producţie TVR vă invită să urmăriţi Noul locatar, de Eugene Ionesco, în 
regia lui Gabor Tompa, un spectacol preluat de la Teatrul "Nottara" 
 
 
Traducerea: Vlad Russo, Vlad Zografi 
Regia: Gabor Tompa 
Decor & light-design: Helmut Sturmer 
Costume şi asistenţă decor: Corina Grămoşteanu 
 
Distribuţia: 
Noul locatar - Francisco Alfonsin/ Portăreasa - Ada Navrot/ Primul hamal - Ion 
Grosu/ Al doilea hamal - Gabriel Răuţă 
Echipa TVR: 
producţie: Cezarina Hărăbor 
cameramani: Carmen Birtea, Gabi Oprea, Dumitru Croitoru, Dragoş Capotă, 
Ionuţ Spătaru, Constantin Dobre 
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montaj: Monica Andrei 
regia muzicală şi postprocesare sunet: Gabriel Scîrleţ 
director de imagine: Vlad Tănase 
regia tv: Gini Ignat 
producător: Sînziana Miloşoiu 
 
Program de difuzare*: 
TVR Internaţional, vineri, 2 august, ora 23:00 (ora României) 
TVR Moldova: sâmbătă, 3 august, ora 12:00 
TVR3: duminică, 4 august, ora 20:00 
 

Sursa: agerpres.ro 
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Spectacolul Mătrăguna, găzduit de Teatrul Nottara 
64. AGERPRES 

din data de 17 August 2019, ora 19:41 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/08/17/comunicat-de-
presa-asociatia-culturala-didascalia--356881 
 

 
 

Comunicat de presă - Asociaţia Culturală Didascalia 
 
MĂTRĂGUNA de Niccolo Machiavelli 
 
Joi 19 septembrie ora 19.00 va avea loc spectacolul Matraguna, gazduit de 
Teatrul Nottara si produs de catre Asociatia Cuturala Didascalia. 
 
Regia şi adaptarea: Vinicius Tomescu 
 
Mişcarea scenică: Adina Cezar 
 
Costumele: Cristina Neacşu  
 
Distribuţia: 
 
Messer Nicia - Tudorel Filimon 
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Calimaco - Nae Alexandru 
 
Ligurio - Vasile Filipescu 
 
Părintele Timoteo - Mihai Niculescu 
 
Lucrezia - Diana Radu Stan 
 
Sostrata, Femeia - Cristina Cîrcei 
 
Siro - Cristian Simion 
 
Machiavelli, machiavelic, machiavelism 
 
 
Rareori un nume propriu devine adjectiv sau substantiv, asigurând persoanei 
respective, printr-un subterfugiu lingvistic, un loc sigur în posteritate. Adjectivul 
machiavelic în conjuncţie cu un alt cuvânt plasează sintagma rezultantă în aria 
peiorativului, trezind suspiciunea subversivităţii şi a unei morale corupte.  
 
Dar care este morala coruptă şi care este morala justă şi perfectă? Cum putem 
alege? Avem instrumente pentru a evalua corect alternativa pe care ne-o oferă 
viaţa ori suntem nişte păpuşi în mâna destinului care ne oferă oportunităţi pe care 
ştim sau nu ştim să le speculăm? Aceasta este problematica sugerată de Niccolo 
Machiavelli în capodopera dramaturgică Mătrăguna. 
 
Intriga piesei porneşte de la intenţiile pasionale ale lui Calimaco (interpretat de 
Nae Alexandru), sosit de la Paris secondat de Siro (Cristian Simion), servitorul 
aghiotant care îl acoperă şi îl susţine în aventurile amoroase clandestine, pentru a 
o cuceri pe Lucrezia (Diana Radu Stan), soţia magistrului florentin Nicia (Tudorel 
Filimon). Un arivist ingenios pe nume Ligurio (Vasile Filipescu) speculează 
momentul reuşind în mod abil să creeze o reţea de minciuni în care vor cădea, pe 
rând pradă, precum insectele într-o pânză de păianjen, preotul Timoteo (Mihai 
Niculescu), Nicia si Sostrata (Cristina Cîrcei), mama Lucreziei. Interesaţi fiind, 
aceştia admit silogismele lui Ligurio, înghiţind minciună după minciună, 
dovedind că orice sistem moral este subiectiv, versatil şi efemer.  
 
Noi interese nasc noi sisteme morale. Noi sisteme morale determină noi ideologii 
şi noi religii. Preoţi care ne sfătuiesc sa păcătuim creştineşte şi legiuitori care 
admit orice nelegiuire, dacă acest lucru le aduce vreun câştig. Este imaginea unui 
univers care pare absurd, dar care, sub bagheta unui maestru al minciunii, devine 
posibil. 

Sursa: Asociaţia Culturală Didascalia 
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 65. Radio România Cultural 
din data de 19 August 2019 

https://radioromaniacultural.ro/matraguna-de-niccolo-machiavelli-
la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

MATRAGUNA de Niccolo Machiavelli la Teatrul Nottara 

Joi 19 septembrie ora 19.00 va avea loc spectacolul Matraguna, gazduit de 
Teatrul Nottara si produs de catre Asociatia Cuturala Didascalia. 

Regia și adaptarea: Vinicius Tomescu 
Mișcarea scenică: Adina Cezar 
Costumele: Cristina Neacșu  
Distribuția: 

Messer Nicia – Tudorel Filimon 
Calimaco – Nae Alexandru 
Ligurio – Vasile Filipescu 
Părintele Timoteo – Mihai Niculescu 
Lucrezia – Diana Radu Stan 
Sostrata, Femeia – Cristina Cîrcei 
Siro – Cristian Simion 
Machiavelli, machiavelic, machiavelism 
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Rareori un nume propriu devine adjectiv sau substantiv, asigurând persoanei 
respective, printr-un subterfugiu lingvistic, un loc sigur în posteritate. 
Adjectivulmachiavelic în conjuncție cu un alt cuvânt plasează sintagma rezultantă 
în aria peiorativului, trezind suspiciunea subversivității și a unei morale corupte. 
Dar care estemorala coruptă și care este morala justă și perfectă? Cum putem 
alege? Avem instrumente pentru a evalua corect alternativa pe care ne-o oferă 
viața ori suntem niște păpuși în mâna destinului care ne oferă oportunități pe care 
știm sau nu știm să le speculăm? Aceasta este problematica sugerată de Niccolo 
Machiavelli în capodopera dramaturgicăMătrăguna. Intriga piesei pornește de la 
intențiile pasionale ale lui Calimaco (interpretat de Nae Alexandru), sosit de la 
Paris secondat de Siro (Cristian Simion), servitorul aghiotant care îl acoperă și îl 
susține în aventurile amoroase clandestine, pentru a o cuceri pe Lucrezia (Diana 
Radu Stan), soția magistrului florentin Nicia (Tudorel Filimon). Un arivist 
ingenios pe nume Ligurio (Vasile Filipescu) speculează momentul reușind în mod 
abil să creeze o rețea de minciuni în care vor cădea, pe rând pradă, precum 
insectele într-o pânză de păianjen, preotul Timoteo (Mihai Niculescu), Nicia si 
Sostrata (Cristina Cîrcei), mama Lucreziei. Interesați fiind, aceștia admit 
silogismele lui Ligurio, înghițind minciună după minciună, dovedind că orice 
sistem moral este subiectiv, versatil și efemer. Noi interese nasc noi sisteme 
morale. Noi sisteme morale determină noi ideologii și noi religii. Preoți care ne 
sfătuiesc sa păcătuim creștinește și legiuitori care admit orice nelegiuire, dacă 
acest lucru le aduce vreun câștig. Este imaginea unui univers care pare absurd, dar 
care, sub bagheta unui maestru al minciunii, devine posibil. 
 
 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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 66. HotNews.ro 
din data de 20 August 2019, ora 08:46 

https://www.hotnews.ro/stiri-cultura-23321921-matraguna-
niccolo-machiavelli-joaca-teatrul-nottara.htm 
 

 
 
 
 

Matraguna de Niccolo Machiavelli se joaca la Teatrul Nottara 

 
Spectacolul Matraguna de Niccolo Machiavelli, in regia si adaptarea lui Vinicius 
Tomescu va fi gazduit de Teatrul Nottara si va avea premiera joi 19 septembrie, 
ora 19.00. Spectacolul este produs de catre Asociatia Cuturala Didascalia. 
 
Machiavelli, machiavelic, machiavelism 
 
Rareori un nume propriu devine adjectiv sau substantiv, asigurând persoanei 
respective, printr-un subterfugiu lingvistic, un loc sigur în posteritate. Adjectivul 
machiavelic în conjuncție cu un alt cuvânt plasează sintagma rezultantă în aria 
peiorativului, trezind suspiciunea subversivității și a unei morale corupte. Dar care 
este morala coruptă și care este morala justă și perfectă? Cum putem alege? Avem 
instrumente pentru a evalua corect alternativa pe care ne-o oferă viața ori suntem 
niște păpuși în mâna destinului care ne oferă oportunități pe care știm sau nu știm 
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să le speculăm? Aceasta este problematica sugerată de Niccolo Machiavelli în 
capodopera dramaturgică Mătrăguna.  
 
Intriga piesei pornește de la intențiile pasionale ale lui Calimaco (interpretat de 
Nae Alexandru), sosit de la Paris secondat de Siro (Cristian Simion), servitorul 
aghiotant care îl acoperă și îl susține în aventurile amoroase clandestine, pentru a 
o cuceri pe Lucrezia (Diana Radu Stan), soția magistrului florentin Nicia (Tudorel 
Filimon). Un arivist ingenios pe nume Ligurio (Vasile Filipescu) speculează 
momentul reușind în mod abil să creeze o rețea de minciuni în care vor cădea, pe 
rând pradă, precum insectele într-o pânză de păianjen, preotul Timoteo (Mihai 
Niculescu), Nicia si Sostrata (Cristina Cîrcei), mama Lucreziei. Interesați fiind, 
aceștia admit silogismele lui Ligurio, înghițind minciună după minciună, 
dovedind că orice sistem moral este subiectiv, versatil și efemer. Noi interese nasc 
noi sisteme morale. Noi sisteme morale determină noi ideologii și noi religii. 
Preoți care ne sfătuiesc sa păcătuim creștinește și legiuitori care admit orice 
nelegiuire, dacă acest lucru le aduce vreun câștig.  
 
Este imaginea unui univers care pare absurd, dar care, sub bagheta unui maestru 
al minciunii, devine posibil. 
 
Regia și adaptarea: Vinicius Tomescu 
Mișcarea scenică: Adina Cezar 
Costumele: Cristina Neacșu  
 
Distribuția: 
Messer Nicia – Tudorel Filimon 
Calimaco – Nae Alexandru 
Ligurio – Vasile Filipescu 
Părintele Timoteo – Mihai Niculescu 
Lucrezia – Diana Radu Stan 
Sostrata, Femeia – Cristina Cîrcei 
Siro – Cristian Simion 
 

de: D.S 
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 67.Jurnalul.ro 
din data de 21 August 2019, ora 15:59 

https://jurnalul.antena3.ro/cultura/spectacolul-matraguna-de-
niccolo-machiavelli-la-nottara-819220.html 
 

 
 

Spectacolul MATRAGUNA de Niccolo Machiavelli, la Nottara 

 
Joi 19 septembrie ora 19.00 va avea loc spectacolul Matraguna, găzduit de 
Teatrul Nottara. 
 
Regia și adaptarea: Vinicius Tomescu 
Mișcarea scenică: Adina Cezar 
Costumele: Cristina Neacșu  
Distribuția: 
Messer Nicia – Tudorel Filimon 
Calimaco – Nae Alexandru 
Ligurio – Vasile Filipescu 
Părintele Timoteo – Mihai Niculescu 
Lucrezia – Diana Radu Stan 
Sostrata, Femeia – Cristina Cîrcei 
Siro – Cristian Simion 
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Machiavelli, machiavelic, machiavelism 
 
Rareori un nume propriu devine adjectiv sau substantiv, asigurând persoanei 
respective, printr-un subterfugiu lingvistic, un loc sigur în posteritate. 
Adjectivul machiavelicîn conjuncție cu un alt cuvânt plasează sintagma rezultantă 
în aria peiorativului, trezind suspiciunea subversivității și a unei morale corupte. 
Dar care este morala coruptă și care este morala justă și perfectă? Cum putem 
alege? Avem instrumente pentru a evalua corect alternativa pe care ne-o oferă 
viața ori suntem niște păpuși în mâna destinului care ne oferă oportunități pe care 
știm sau nu știm să le speculăm? Aceasta este problematica sugerată de Niccolo 
Machiavelli în capodopera dramaturgică Mătrăguna. Intriga piesei pornește de la 
intențiile pasionale ale lui Calimaco (interpretat de Nae Alexandru), sosit de la 
Paris secondat de Siro (Cristian Simion), servitorul aghiotant care îl acoperă și îl 
susține în aventurile amoroase clandestine, pentru a o cuceri pe Lucrezia (Diana 
Radu Stan), soția magistrului florentin Nicia (Tudorel Filimon). Un arivist 
ingenios pe nume Ligurio (Vasile Filipescu) speculează momentul reușind în mod 
abil să creeze o rețea de minciuni în care vor cădea, pe rând pradă, precum 
insectele într-o pânză de păianjen, preotul Timoteo (Mihai Niculescu), Nicia si 
Sostrata (Cristina Cîrcei), mama Lucreziei. Interesați fiind, aceștia admit 
silogismele lui Ligurio, înghițind minciună după minciună, dovedind că orice 
sistem moral este subiectiv, versatil și efemer. Noi interese nasc noi sisteme 
morale. Noi sisteme morale determină noi ideologii și noi religii. Preoți care ne 
sfătuiesc sa păcătuim creștinește și legiuitori care admit orice nelegiuire, dacă 
acest lucru le aduce vreun câștig. Este imaginea unui univers care pare absurd, dar 
care, sub bagheta unui maestru al minciunii, devine posibil. 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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 68. infoziare.ro 
din data de 22 August 2019 

http://www.infoziare.ro/stire/19692212/Spectacolul+MATRAGU
NA+de+Niccolo+Machiavelli+la+Nottara 
 

 
 
 

Spectacolul MATRAGUNA de Niccolo Machiavelli, la Nottara 

 
Joi 19 septembrie ora 19.00 va avea loc spectacolul Matraguna, găzduit de 
Teatrul Nottara. 
 
Regia și adaptarea: Vinicius Tomescu 
Mișcarea scenică: Adina Cezar 
Costumele: Cristina Neacșu  
Distribuția: 
Messer Nicia – Tudorel Filimon 
Calimaco – Nae Alexandru 
Ligurio – Vasile Filipescu 
Părintele Timoteo – Mihai Niculescu 
Lucrezia – Diana Radu Stan 
Sostrata, Femeia – Cristina Cîrcei 
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Siro – Cristian Simion 
  
Machiavelli, machiavelic, machiavelism 
 
Rareori un nume propriu devine adjectiv sau substantiv, asigurând persoanei 
respective, printr-un subterfugiu lingvistic, un loc sigur în posteritate. 
Adjectivul machiavelicîn conjuncție cu un alt cuvânt plasează sintagma rezultantă 
în aria peiorativului, trezind suspiciunea subversivității și a unei morale corupte. 
Dar care este morala coruptă și care este morala justă și perfectă? Cum putem 
alege? Avem instrumente pentru a evalua corect alternativa pe care ne-o oferă 
viața ori suntem niște păpuși în mâna destinului care ne oferă oportunități pe care 
știm sau nu știm să le speculăm? Aceasta este problematica sugerată de Niccolo 
Machiavelli în capodopera dramaturgică Mătrăguna. Intriga piesei pornește de la 
intențiile pasionale ale lui Calimaco (interpretat de Nae Alexandru), sosit de la 
Paris secondat de Siro (Cristian Simion), servitorul aghiotant care îl acoperă și îl 
susține în aventurile amoroase clandestine, pentru a o cuceri pe Lucrezia (Diana 
Radu Stan), soția magistrului florentin Nicia (Tudorel Filimon). Un arivist 
ingenios pe nume Ligurio (Vasile Filipescu) speculează momentul reușind în mod 
abil să creeze o rețea de minciuni în care vor cădea, pe rând pradă, precum 
insectele într-o pânză de păianjen, preotul Timoteo (Mihai Niculescu), Nicia si 
Sostrata (Cristina Cîrcei), mama Lucreziei. Interesați fiind, aceștia admit 
silogismele lui Ligurio, înghițind minciună după minciună, dovedind că orice 
sistem moral este subiectiv, versatil și efemer. Noi interese nasc noi sisteme 
morale. Noi sisteme morale determină noi ideologii și noi religii. Preoți care ne 
sfătuiesc sa păcătuim creștinește și legiuitori care admit orice nelegiuire, dacă 
acest lucru le aduce vreun câștig. Este imaginea unui univers care pare absurd, dar 
care, sub bagheta unui maestru al minciunii, devine posibil. 

 
 

Sursa: jurnalul.ro 
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 69. ZiareLive.ro 
din data de 21 August 2019, ora 23:25 

http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-matraguna-de-niccolo-
machiavelli-la-nottara.html 
 

 
 

Spectacolul MATRAGUNA de Niccolo Machiavelli, la Nottara 

 
Joi 19 septembrie ora 19.00 va avea loc spectacolul Matraguna, găzduit de 
Teatrul Nottara. 
 
Regia și adaptarea: Vinicius Tomescu 
Mișcarea scenică: Adina Cezar 
Costumele: Cristina Neacșu  
Distribuția: 
Messer Nicia – Tudorel Filimon 
Calimaco – Nae Alexandru 
Ligurio – Vasile Filipescu 
Părintele Timoteo – Mihai Niculescu 
Lucrezia – Diana Radu Stan 
Sostrata, Femeia – Cristina Cîrcei 
Siro – Cristian Simion 
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Machiavelli, machiavelic, machiavelism 
 
Rareori un nume propriu devine adjectiv sau substantiv, asigurând persoanei 
respective, printr-un subterfugiu lingvistic, un loc sigur în posteritate. 
Adjectivul machiavelicîn conjuncție cu un alt cuvânt plasează sintagma rezultantă 
în aria peiorativului, trezind suspiciunea subversivității și a unei morale corupte. 
Dar care este morala coruptă și care este morala justă și perfectă? Cum putem 
alege? Avem instrumente pentru a evalua corect alternativa pe care ne-o oferă 
viața ori suntem niște păpuși în mâna destinului care ne oferă oportunități pe care 
știm sau nu știm să le speculăm? Aceasta este problematica sugerată de Niccolo 
Machiavelli în capodopera dramaturgică Mătrăguna. Intriga piesei pornește de la 
intențiile pasionale ale lui Calimaco (interpretat de Nae Alexandru), sosit de la 
Paris secondat de Siro (Cristian Simion), servitorul aghiotant care îl acoperă și îl 
susține în aventurile amoroase clandestine, pentru a o cuceri pe Lucrezia (Diana 
Radu Stan), soția magistrului florentin Nicia (Tudorel Filimon). Un arivist 
ingenios pe nume Ligurio (Vasile Filipescu) speculează momentul reușind în mod 
abil să creeze o rețea de minciuni în care vor cădea, pe rând pradă, precum 
insectele într-o pânză de păianjen, preotul Timoteo (Mihai Niculescu), Nicia si 
Sostrata (Cristina Cîrcei), mama Lucreziei. Interesați fiind, aceștia admit 
silogismele lui Ligurio, înghițind minciună după minciună, dovedind că orice 
sistem moral este subiectiv, versatil și efemer. Noi interese nasc noi sisteme 
morale. Noi sisteme morale determină noi ideologii și noi religii. Preoți care ne 
sfătuiesc sa păcătuim creștinește și legiuitori care admit orice nelegiuire, dacă 
acest lucru le aduce vreun câștig. Este imaginea unui univers care pare absurd, dar 
care, sub bagheta unui maestru al minciunii, devine posibil. 

 
 

Sursa: jurnalul.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

 70. A List Magazine 
din data de 22 Septembrie 2019 

https://www.alistmagazine.ro/zece-ani-de-vise-implinite-pe-scena-
festivalul-aniversar-teenmedia-academy/ 
 

 
 
 
 

ZECE ani de vise împlinite pe scenă – Festivalul aniversar 
TeenMedia Academy 

 
Între 29 septembrie și 6 octombrie, școala de actorie TeenMedia Academy 
organizează festivalul aniversar „ZECE ani de vise împlinite pe scenă”. 
Evenimentul celebrează pasiunea pentru teatru și va debuta cu o producție 
impresionantă cu 40 de actori neprofesioniști, absolvenți ai cursurilor din 
cadrul școlii: TU ALEGI, o dramă 138ocial ce se va juca pe 29 septembrie, 
ora 20:00, pe scena Teatrului Nottara (Bd. Magheru nr. 20). 
 
Duminică 29 septembrie ora 19:00, Teatrul Nottara 
 
Tu alegi – dramă, social 
Regie: Cristian Bajora 
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Asistent regie: Adam S.Q. David 
 
Distribuție: Adrian Luican, Alexandrina Nicolescu, Alicia Tudor, Ana  Maria 
Sîrghi, Andra Zaharia, Andreea Gacea, Andrei Cristian Giuclea, Andrei 
Drăguşin, Bianca Durdui, Bogdan Stroe, Carmen Vitan, Claudiu Popovici, 
Cristina Apostol, Dana Badiu, Dana Gherase, Dana Roman, Diana Dumbravă, 
Dumitru Croitor, Eugen Blănaru, Gabriel Şuică, Georgiana Cotoi, Grațiela 
Popa, Gwendoleen Cepraga, Ioana Georgescu, Ioana Nicuşan, Iulian Babulea, 
Karina Trifu, Lidia Martinaş, Mădălina Dima, Mihai Badoi, Robert 
Ciobotaru, Sorin Ion, Ştefan Buşoi, Ştefan Dincă, Ştefana Frigură, Tina 
Țifescu 

 
 
 

Sursa: alistmagazine.ro 
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 71. România Pozitivă 
din data de 23 Septembrie 2019 

https://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/zece-ani-de-vise-
implinite-pe-scena-festivalul-aniversar-teenmedia-academy/ 
 

 
 
 

ZECE ani de vise împlinite pe scenă – Festivalul aniversar 
TeenMedia Academy 

 
Între 29 septembrie și 6 octombrie, școala de actorie TeenMedia 

Academy organizează festivalul aniversar „ZECE ani de vise împlinite pe scenă”. 
Evenimentul celebrează pasiunea pentru teatru și va debuta cu o producție 
impresionantă cu 40 de actori neprofesioniști, absolvenți ai cursurilor din cadrul 
școlii: TU ALEGI, o dramă socială ce se va juca pe 29 septembrie, ora 20:00, pe 
scena Teatrului Nottara (Bd. Magheru nr. 20). 

 
 
 

Sursa: romaniapozitiva.ro 
 
 
 



 141 

 72. Radio România București fm 
din data de 25 Septembrie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/09/25/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-25-septembrie/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 25 septembrie 
 

20:00 
 
”Ultimul Godot”, spectacol al Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, Sala 

Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. Textul lui Matei Vișniec este regizat de 
Bogdan Voicu și jucat de Karl Baker și Cătălin Bucur. 
 
 

de: Andreia Bârsan 
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 73. LaTeatru.EU 
din data de 26 Septembrie 2019 

https://lateatru.eu/ultimul-godot-teatrul-toma-caragiu-din-ploiesti-
teatrul-nottara/ 
 

 
 

Ultimul Godot – Teatrul Toma Caragiu din Ploiesti – Teatrul 
Nottara 

Ultimul Godot de Matei Visniec 
Regia: Bogdan Voicu 

Scenografia: Mihai Androne 
Ilustratia muzicala: Karl Baker 

Distributie: 
Karl Baker 

Catalin Bucur 
Produs de Teatrul Toma Caragiu din Ploiesti, vazut la Teatrul Nottara din 

Bucuresti 
 

Ultimul Godot - Teatrul Toma Caragiu din Ploiesti - Teatrul Nottara 2 
 

Ultimul Godot – Opinie LaTeatru.EU 
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Nu stiu daca Matei Visniec este credincios sau nu, nu imi dau seama daca 
Ultimul Godot a fost gandita ca o piesa religioasa, ca o metafora la adresa 
religiei, ORICAREI religii, dar fix asa o vad eu. Dumnezeu este, in 
acceptiunea mea, atat Creatorul nostru, al tuturor, cat si o creatie a noastra, a 
tuturor. Religia a fost creata de oameni, Dumnezeu este un personaj imaginar 
creat de oameni, care, insa, conform tuturor religiilor, este cel care ne-a creat. 
 
Ce este dramaturgul pentru propriul personaj? Este Dumnezeu. Cel care l-a 
creat. Cel care i-a dat viata. Cel care l-a modelat. Cel care are drept de viata 
si de moarte asupra sa. 
 
Personajele, insa, nu au si ele un cuvant de spus? Nu il influenteaza pe creator? 
Nu il modeleaza? Nu il schimba? Se spune oricum ca fiecare creator de 
personaje, dramaturg, romancier, ce-o fi el, este prezent, fara sa vrea, in 
personajul sau. Uneori creatorul nici nu-si da seama cat de mult ii seamana 
personajul. 
 
Cum ar decurge o discutie intre personaj si creator? Asa-i ca ar fi 
asemanatoare unei discutii intre un OM si Dumnezeu? Eu asa mi-o imaginez. 
Multi oameni ar vrea sa-i vorbeasca lui Dumnezeu, sa-i reproseze diverse. 
“De ce m-ai facut schiop?” ; “De ce mi-ai dat acel mare necaz?” ; “De ce nu 
mi-ai dat mai multe talente?” 
 
Intr-o astfel de discutie, cat anume l-ar influenta omul pe creator si cat anume 
creatorul pe om? Fiecare ar deveni, in egala masura, produsul celuilalt. 
 
Textul lui Matei Visniec este destul de celebru, insa spre rusinea mea nu-l mai 
vazusem decat intr-o singura montare, si aceea simplificata, intr-un mini-colaj 
de 3 piese. Montarea teatrului din Ploiesti (un teatru pe care nu l-am vazut, 
desi prin festivaluri am vazut cateva montari de-ale lor) mi s-a parut una 
extrem de energica, de efervescenta, de colorata. Intalnirea dintre Creator si 
Produsul Creat, dintre personaj si dramaturg, a parut una extrem de … 
simpatica.  De vesela. Mai vesela si mai amuzanta decat mi-am imaginat-o 
eu. Totusi intensa, deloc superficiala. 
 
Daca este sa ma fi surprins ceva, atat in mod placut, cat si in mod neplacut, la 
aceasta reprezentatie, acel ceva a fost publicul. Eu am avut norocul sa 
nimeresc la loja, deci am putut un pic mai de sus toata sala. Nu doar pe 
randurile din spate, ci si mai in fata se aflau multi adolescenti. Foarte multi. 
Adolescenti galagiosi, desi civilizati pana la un punct. Ei susoteau, insa erau 
in acelasi timp atenti la spectacol. Pur si simplu aveau de comentat ceva la 
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orice replica data de actori. Era felul lor de a fi. Nu erau necivilizati, nu radeau 
tare, nu erau cocalari. Pur si simplu asa intelege actuala generatie, la varsta 
respectiva (nu stiu daca erau sub 14 ani, eu estimez ca erau intre 14 si 16 ani, 
poate si de 17), sa se comporte. Nu are stare, nu poate sa taca, 1-2 mai si intra 
pe telefon. Nu am putut vedea PE CE au intrat, insa erau vreo 2 luminite 
aprinse (nu foarte intense, tanara generatie stie, totusi, sa dea luminozitatea 
mai mica la telefon). 
 
La final, insa, aplauze furtunoase, intense, sincere. Si ca sa intelegeti ca ei de 
fapt au trait in felul lor spectacolul, dupa spectacol ei comentau ce vazusera. 
Ei erau inca in spectacol, inca in universul Ultimului Godot. 
 
Nu stiu cum va arata generatia actuala peste 10 ani, stiu insa sigur ca-i diferita 
de mine, de generatia mea. Pana la un punct, diferentele sunt logice, firesti, 
normale. 
 
Nu intamplator am vorbit si de public. Din punctul meu de vedere, cand 
vorbesc despre un spectacol, vorbesc despre EXPERIENTA avuta de mine cu 
spectacol, in fapt despre reprezentatia vazuta de mine. Deseori sunt influentat 
de public, atat in sens pozitiv, cat si in sens negativ. 
 
Nu stiu cum s-ar fi simtit Ultimul Godot in sala Teatrului Toma Caragiu din 
Ploiesti, dar eu l-am simtit fix asa: tanar, eferverscent, plin de culoare si 
energie. Si vesel in multe momente. 
 
Ma bucur totodata sa vad ca teatrele bucurestene aduc si spectacole din 
provincie. Cel mai des se intampla asta in festivaluri, dar uneori, cum s-a 
intamplat asta seara la Nottar, se intampla si in afara festivalurilor. 
 
Mergeti sa vedeti Ultimul Godot. Mergeti LaTeatru 🙂 

    
 

de: Emil Călinescu 
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 74. Levithan.ro 
din data de 05 Octombrie 2019 

https://leviathan.ro/stiri-pur-si-simplu-sergiu-cioiu-compozitii-
proprii-pe-versurile-marilor-poeti-romani-6-octombrie-bucuresti/ 
 

 
 

Știri: ”Pur și simplu –  SERGIU CIOIU”. Compoziții proprii pe 
versurile marilor poeți români (6 octombrie, București) 

 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul ”Nottara”, are plăcerea să vă 
invite la recitalul extraordinar Pur si simplu – SERGIU CIOIU, duminică, 6 
octombrie 2019, de la ora 19.00, la Sala ”Horia Lovinescu”. Intrarea este 
liberă. 
 
Spectacolul este poetic, tandru și ironic. Poezia și cântecul fac un excelent 
divertisment, cu Lyuben Gordievski, la pian şi baian, Vlad Crețu, la chitară, 
Adrian Flautistu, la contrabas, Dan Incrosnatu, la percuţie. 
 
Cu ocazia acestui recital va avea loc lansarea CD-ului de către EUROSTAR, 
înregistrat live cu compoziții proprii. 
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Sergiu Cioiu, om-spectacol, cu o lungă experiență de actor-cântăret, stabilit 
de peste 35 de ani în Canada, revine periodic în țară, din aprilie 2016. Artistul 
participă la emisiuni de televiziune, precum Ieri-Azi-Maine (TVR2), prezintă 
recitaluri de succes pe scenele bucureştene şi al unor teatre din ţară, în care 
îmbină cântecul cu poezia, reușind o adevărată fuziune cu publicul spectator. 
 
Sergiu Cioiu este un cunoscut interpret de muzică uşoară din anii ’60 – ’70, 
care a lansat piese de succes precum: Cântecul vântului, Glasul tău, Pentru 
cine?, Mersi, Becaud, Poarta sărutului, Masa tăcerii, Coloana fără sfârşit, 
Primul loc de pe pământ, Dintr-un milion sau Cine a găsit tinereţea mea… 
 
”Despre Sergiu Cioiu, Nichita Stănescu scria: «Bucuria interpretării lui, ne 
deschide pleaoapa cu o stea…». Sergiu ne dăruiește acest CD, care are o 
semnificatie aparte în viața artistului. SERGIU CIOIU – PUR ȘI SIMPLU 
este… altceva, pentru că acest CD un fel de coronat opus înfățișându-l ca un 
veritabil compozitor! În primul rând pentru valoarea și varietatea muzicilor 
sale exprimând sentimente, stări și idei. Apoi că reflectă iscusință, prețuire, 
bun gust în selecția textelor, extrase din pagini aurite ale poeziei românești, 
uneori chiar cu acordul generos și tandru al autorilor. 17 muzichii izbutite 
(variate ca stil, tempo, culoare, armonie, oferind multiple nuanțe de 
interpretare) învelesc în carcasă sonoră poezii adevărate, de mare profunzime; 
unele sobre, altele sprințare, unele elegiace, altele de-a dreptul filozofice și 
unele chiar umoristice. 
 
Remarcabilă strădania lui de restituire a unor valori literare românești, pe 
nedrept ignorate în uzul public de azi, în epoca tehnologiei 5G. Parcimonios 
cu idealurile și etaloanele sale artistice, S. Cioiu a transpus pe suport digital 
compozitiile sale, după numeroase confruntări cu publicul sălilor de concerte. 
CD-ul cuprinde înregistrari dintr-un concert live (Teatrelli, octombrie 2018) 
realizat alături de 4 excelenți tineri muzicieni, sub bagheta unui maestru al 
sunetelor, Victor Pamfilov. BRAVO, Sergiu! Pentru Pașaportul de 
compozitor, cât și pentru interpretarea meșteșugită, ce atestă -încă odata- un 
artist de excepție în peisajul muzical românesc actual.” – Ioana Bogdan, 
realizator tv. 
 
Albumele discografice, apărute între 2016 – 2018, editate de Casa de discuri 
Eurostar, vor putea fi găsite în foaierul teatrului pentru publicul amator. 
 
Vântule şi alte cantece, Sergiu Cioiu cântă Mandy 
Pe cine numim… EU (dublu album cu cântece și poezii de Marin Sorescu). 
Cine a găsit tinerețea mea… (cântece din repertoriul artistului pe muzica celor 
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mai cunoscuti si valoroşi compozitori din patrimoniul muzicii uşoare 
româneşti: Florin Bogardo, Ion Cristinoiu, Felicia Donceanu, Mihai 
Dumbravă, Robert Flavian, Cornel Fugaru, Emanuel Ionescu, Nicolae 
Kirculescu, Radu Şerban, Vasile Veselovski, H. Mălineanu, Temistocle Popa, 
Laurențiu Profeta, Andrei Proşteanu, Vasile V. Vasilache). 
 
În această perioadă, a lansat un volum de memorii, intitulat Nu știm aproape 
nimic. Pușa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu (Iași, Editura Ars Longa, col. 
”Summa cum laude”, 2016). Volumul este însoțit de un audiobook – o trecere 
în revistă a acelei epoci, în care s-au lansat cântece importante din repertoriul 
artistului. 
 

Sursa: Teatrul Nottara  
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 75. Levithan.ro 
din data de 09 Octombrie 2019 

https://leviathan.ro/stiri-spectacol-de-teatru-poetic-scrisori-
eminesciene-10-octombrie-2019-bucuresti/ 
 

 
 

Știri: Spectacol de teatru poetic: ”Scrisori eminesciene” (10 
octombrie 2019, București) 

 
Joi, 10 octombrie 2019, la ora 19.30, La Teatrul ”Nottara” din București, 
Sala ”George Constantin”, va avea loc spectacolul de teatru poetic Scrisori 
eminesciene, susținut de  George Custura, actor al Teatrului ”Sică 
Alexandrescu” din Brașov. 

Spectacol de teatru poetic Scrisori eminesciene a fost realizat în anul 2000, când 
s-au împlinit 150 de ani de la nașterea poetului, iar de atunci, timp de aproape 
două decenii, spectacolul s-a jucat cu mare succes pe numeroase scene ale țării. 
Realizat și susținut de George Custura, actor al Teatrului ”Sică Alexandrescu” 
din Brașov, Scrisori eminesciene este o producție independentă, având la 
bază Scrisoarea I, Scrisoarea II și Scrisoarea III, celebrele poeme eminesciene 



 149 

care cuprind aproape întreaga tematică a poetului, prezentate într-o succesiune 
dramatică – o poveste ce aduce laolaltă temele fundamentale ale liricii 
eminesciene, epigonismul, filozofia, iubirea, istoria neamului. 

”Marile resurse ale gândirii social-estetice a lui Eminescu, concepția despre lume 
și viață a poetului, protestul său romantic față de scepticismul contemporanilor, 
față de falsele idealuri și valori sau a lipsei totale de idealuri, indignarea 
poetului, revolta lui romantică viciilor incurabile – care urâțeau până la 
desfigurare fața societății contemporane lui – își găsesc o expresie artistică 
desăvârșităîn Scrisorile eminesciene”. 
 
Despre actorul George Custura, Adrian Lesenciuc, poet, prozator și critic 
literar, spunea: ”Un romantic perpetuu, așa cum își spune, actorul 
brașovean George Custura îl readuce de aproape douăzeci de ani pe Mihai 
Eminescu, Marele Romantic, în prezentul continuu al Scrisorilorsale. Scrisori 
eminesciene. Teatru poetic – un spectacol care îți rămâne lipit de suflet”. 

Sursa: leviathan.ro 
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 76. evz.ro 
din data de 10 Octombrie 2019 

https://evz.ro/muzica-si-voie-buna-la-festivalurile-toamnei.html 
 

 
 
Scrisori eminesciene la Nottara 
 
Joi, 10 octombrie 2019, la ora 19.30, La Teatrul „Nottara” din Capitală, Sala 
„George Constantin”, va avea loc spectacolul de teatru poetic „Scrisori 
eminesciene”, susținut de George Custura, actor al Teatrului „Sică 
Alexandrescu” din Brașov. Spectacolul de teatru poetic „Scrisori 
eminesciene” a fost realizat în anul 2000, când s-au împlinit 150 de ani de la 
nașterea poetului, iar de atunci, timp de aproape două decenii, spectacolul s-a 
jucat cu mare succes pe numeroase scene ale țării. 

 
de: Cristian Tănase 
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 77. IQool.ro 
din data de 07 Octombrie 2019 

https://www.iqool.ro/premiera-wanted-primul-spectacol-
independent-de-commedia-dellarte-din-romania/ 
 

 
 

Premieră „WANTED” – primul spectacol independent de 
Commedia dell’Arte din România 

 
Breasla Actorilor vă invită miercuri, 23 octombrie 2019, de la ora19.30, la 
premiera spectacolului „WANTED”, găzduit de Teatrul Nottara. 

„WANTED” este primul spectacol independent de Commedia dell’Arte din 
România, scris și regizat de Massimiliano Nugnes. 

   Textul ne vorbește despre incapacitatea omului de a vedea dincolo de lucruri. 
Preocupat de propriile gânduri, frici și ambiții, omul uită să fie om. Pantalone 
acuză pe nedrept, fără să vadă adevărul din fața ochilor săi, Dottore își mărită fata 
împotriva voinței ei, de dragul statutului social, Capitano este preocupat doar de 
starea lui de bine, iar Matilde e pe cale să renunțe la dragoste în favoarea libertății. 
Doar personajele populare, precum Speloncina și Cannolo, deși sărace și murdare, 
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au norocul să trăiască în sărbătoare, prin preocupări și obiceiuri mărunte, date de 
la natură. Dar cum, în orice poveste există bine și rău, erou și antagonist, cineva 
trebuie să îndrepte lucrurile, și acela este Alfonso. Din motive neștiute, eroul 
dispare în noaptea balului dat în cinstea Matildei, stârnind o serie de încercări și 
conflicte în viața celorlalți. Apariția lui salvatoare, într-un moment de cumpănă, 
restabilește echilibrul comunității și readuce lucrurile pe făgașul lor natural. 

Durată: 1h 25’ (fără pauză). 

* spectacol realizat de Breasla Actorilor sub supravegherea lui Michele Modesto 
Casarin. 

 
de: Cioscoiu Elena 
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 78. Radio România Cultural 
din data de 07 Octombrie 2019 

https://radioromaniacultural.ro/premiera-wanted-primul-spectacol-
independent-de-commedia-dellarte-din-romania/ 
 

 
 
 

Premieră „WANTED” – primul spectacol independent de 
Commedia dell’Arte din România 

 
Breasla Actorilor vă invită miercuri, 23 octombrie 2019, de la ora 19.30, la 
premiera spectacolului „WANTED”, găzduit de Teatrul Nottara. 
 
„WANTED” este primul spectacol independent de Commedia dell’Arte din 
România, scris și regizat de Massimiliano Nugnes.  
 
Textul ne vorbește despre incapacitatea omului de a vedea dincolo de lucruri. 
Preocupat de propriile gânduri, frici și ambiții, omul uită să fie om. Pantalone 
acuză pe nedrept, fără să vadă adevărul din fața ochilor săi, Dottore își mărită fata 
împotriva voinței ei, de dragul statutului social, Capitano este preocupat doar de 
starea lui de bine, iar Matilde e pe cale să renunțe la dragoste în favoarea libertății. 
Doar personajele populare, precum Speloncina și Cannolo, deși sărace și murdare, 
au norocul să trăiască în sărbătoare, prin preocupări și obiceiuri mărunte, date de 
la natură. Dar cum, în orice poveste există bine și rău, erou și antagonist, cineva 
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trebuie să îndrepte lucrurile, și acela este Alfonso. Din motive neștiute, eroul 
dispare în noaptea balului dat în cinstea Matildei, stârnind o serie de încercări și 
conflicte în viața celorlalți. Apariția lui salvatoare, într-un moment de cumpănă, 
restabilește echilibrul comunității și readuce lucrurile pe făgașul lor natural. 

Distribuție: 
Pantalone Avari – Robert Poiană  

Dottore Gulielmo – Alexandru Tudor Sabău 

Alfonso / Arlecchino – Liviu Chițu 

Capitano Pizzapasta – Mihai Hurduc 

Matilde – Laura Manea 

Speloncina – Cezara Munteanu 

Cannolo – Alex Floroiu 

Realizatori: 
Textul și regia: Massimiliano Nugnes 

Măști: Stefano Perocco di Meduna 

Coregrafie: Ioana Macarie 

Scenografie: Mădălina Sandu 

Costume: Ioana Colceag 

Machiaj: Cristina Sinoae 

Afiș: Mădălina Sinoae 

Fotografii: Melissa Antonescu 

Mulțumiri speciale: Diana Mihaela Moțea, Claudiu Brăneanu, Bogdan Boeru  

Durată: 1h 25’ (fără pauză) 

* spectacol realizat de Breasla Actorilor sub supravegherea lui Michele Modesto 
Casarin 

 
 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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 79. OficialMedia 
din data de 18 Octombrie 2019 

http://oficialmedia.com/wanted-premiera-23-octombrie-2019-ora-
19-30-la-teatrul-nottara-video/ 
 

 
 

Wanted – Premiera – 23 Octombrie 2019, ora 19.30, la Teatrul 

Nottara – Video 
 
Wanted – Premiera – 23 Octombrie 2019, ora 19.30, la Teatrul Nottara, 
București. ”Wanted este un spectacol menit să ne arate că uneori ceea ce noi 
cãutam, așteptăm și ne dorim cel mai mult se află chiar în fața noastră, doar că noi 
suntem prea ocupați să-l căutam pentru a-l putea vedea” Cezara Munteanu 
 

Sursa: oficialmedia.com 
 
 
 
 



 156 

 80. Radio România București fm 
din data de 23 Octombrie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/10/23/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-23-octombrie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 23 octombrie 
19:30 

”WANTED”, textul și regia: Massimiliano Nugnes, spectacol jucat la Teatrul 
Nottara, Sala Horia Lovinescu. 

de: Andreia Bârsan 
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 81. LaTeatru.EU 
din data de 29 Octombrie 2019 

https://lateatru.eu/wanted-breasla-actorilor/ 
 

 
 

Wanted – Breasla actorilor 

 
Produs de Breasla Actorilor; Vazut la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara 

Wanted – Opinie LaTeatru.EU 

Wanted se marketeaza din start drept primul spectacol independent de Commedia 
dell’Arte. Pentru un spectator neutru, mai putin stiutor in ale teatrului, sintagma 
poate suna bine ori poate parea una strict comerciala. O comedie cu accente 
italienesti, asa am auzit candva un spectator definind Commedia 
dell’Arte. Specialistii vor zambi cand vor citi aceste randuri, insa culmea este ca 
definitia, asa nestiutoare, contine un sambure de adevar. 

Tot teatrologii, cei care mai stiu un pic de istorie teatrala, vor zambi, cumva amar, 
cand vor vedea sintagma spectacol independent de Commedia dell’Arte.  

Cum sta treaba de fapt? Pai Commedia dell’Arte este un gen teatral aparut prin 
secolul XVI in Italia si este o forma a … teatrului de improvizatie. Traducerea 
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este evidenta, comedia artistilor, a breselei artistilor, spectacolele avand la inceput 
caracteristica principala a absentei unui text scris. In plus, acestea se desfasurau 
in aer liber, in absenta unui decor. 

Bineinteles ca intre timp Commedia dell’Arte s-a dezvoltat, bineinteles ca acum 
s-a transformat in cu totul altceva. S-a cizelat, s-a sofisticat, devenind acum cu 
totul altceva. Teatrul de improvizatie inseamna acum altceva, iar Commedia 
dell’Arte s-a dezvoltat ca gen cu totul distinct. 

Fara sa fiu deloc specialist in teatrologie, critic nici atat, nu pot spune de 
ce Commedia dell’Arte este atat de evitata. Este un gen teatral greu, insa din 
punctul meu de vedere cu priza la public. 

Cum va spuneam mai sus, este cumva paradoxal ca acest gen a ajuns atat de rar 
intalnit in … teatrul independent. Cele doua notiuni erau aproape sinonime acum 
cateva sute de ani. 

Acum, despre Wanted nu ar fi foarte multe de spus. Inca din titlu ne dam seama 
ca avem de-a face cu o Italie cumva globalizata. Chiar daca oficial suntem in 
secolul XVI ori XVII, avem extrem de multe replici actuale, care fie subliniaza 
discrepanta dintre mentalitati (de pilda, drepturile femeilor, la acea vreme nu doar 
inexistente, dar si revoltatoare pentru marea masa a populatiei), fie vor sa aduca 
spectatorul aproape de actiunea spectacolului. 

De altfel, pentru un spectator care nu stie ideea Comediei dell’arte, spectacolul 
acesta ar putea parea o parodie la adresa acestui tip de teatru. Deopotriva, o 
parodie la adresa situatiei de atunci, care acum pare, la propriu si la figurat, o 
gluma proasta. 

De ce spunea ca titlul Wanted este sugestiv? Nu doar pentru ca este in engleza, 
aceasta limba universala care patrunde in orice cultura, ci si pentru ca sugereaza 
nu ca ne-am afla pe taramul teatral al unei comedii, ci pe taramul cinematografic 
al unui western.  De altfel, prin anii 60 cinematografia italiana a produs destule 
westernuri, catalogate de catre specialisti drept spagetti western. Capitano 
Pizzapasta ce joaca in spectacolul Wanted fix la asta m-a dus cu gandul. 

In incheiere, cateva cuvinte despre atmosfera de la spectacol. Pentru mine, un 
aspect important. Pentru multi, o chestiune irelevanta. Asadar, spectacolul 
Wanted este produs de o companie teatrala independenta, Breasla actorilor. Ei nu 
au un sediu al lor, fiind gazduiti de cateva spatii independente, precum Indart ori 
Teatrul Arte Dell’Anima. Eu am vazut de la ei, pana acum, doar Mersul Trenurilor 
insa nu l-am vazut in Bucuresti, ci la Turda. 
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Spectacolul Wanted s-a jucat, insa, pe scena MARE a Teatrului Nottara. O 
companie mica, independenta, a avut sansa sa joace pe scena mare a unui teatru 
de traditie. Pentru multi este irelevant, insa pentru ei, atat pentru cei de pe scena, 
cat si pentru prietenii lor, din sala ori din culise, era ceva special. Se simtea o 
energie aparte. Asemanatoare energiei pe care o degaja niste copii care reusesc sa 
obtina permisiunea sa joace fotbal pe terenul celor mari. Parca actorii de pe scena 
au dat 200% din ei. Este doar ce am simtit eu uitandu-ma atat pe scena, cat si in 
jurul meu. O chestie pe care am simtit-o si pe care n-o pot nici explica mai bine 
si nici verifica. 

De ce va sfatuiesc sa vedeti spectacolul Wanted? Din toate aceste motive, dar si 
din simplul motiv ca nu exista contraindicatii. Nici de varsta, nici de sex, nici de 
alta natura. Drept urmare, indiferent ca mergeti in interes de serviciu, cu gandul 
sa vedeti o Comedia dell’arte aproape autentica, ori ca mergeti cu gandul sa va 
distrati, sa va simtiti bine, Wanted este o alegere buna, pe care n-o veti regreta. 

 
de: Emil Călinescu  
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 82. Vești din Rusia 
din data de 16 Octombrie 2019 

http://www.vestidinrusia.ro/2019/10/16/un-program-bogat-si-
impresionant/ 
 

 
 

Un program bogat și impresionant 

 

În perioada 15-16 noiembrie, Centrul Rus de Știință și Cultură și Teatrul 
“Nottara” vor gazdui evenimentele dedicate Zilelor Republicii Tatarstan, 
Federația Rusă. Programul include vernisajul expoziției artistului plastic Radik 
Musin și concertul ansamblului etnic turco-tătăresc de arte și meşteşuguri 
“Rivayat” (15 noiembrie, ora 18.30, Centrul Rus) și o reprezentație a Asociației 
de creaţie artistică “Alif”(16 noiembrie, ora 19.00, Teatrul “Nottara”). 
 

 
 

Sursa: vestidinrusia.ro 
 
 
 



 161 

 83. AGERPRES 
din data de 14 Octombrie 2019 

https://www.agerpres.ro/stiri/2019/10/14/comunicat-de-presa-
centrul-rus-de-stiinta-si-cultura--385252 
 

 
 

Comunicat de presă - Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură 
 

 
În perioada 15-16 noiembrie Centrul Rus de Ştiinţă şi Cultură şi Teatrul "Nottara" 
vor găzdui evenimentele dedicate Zilelor Republicii Tatarstan, Federaţia Rusa. 
Programul include vernisajul expoziţiei artistului plastic Radik Musin şi concertul 
ansamblului etnic turcic-tătăresc de arte şi meşteşuguri "Rivayat" (15 noiembrie, 
ora 18.30, Centrul Rus), şi o reprezentaţie a asociaţiei de creaţie artistică "Alif"(16 
noiembrie, ora 19.00, Teatrul "Nottara"). 
 
 

Sursa: agerpres.ro 
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 84. Vești din Rusia 
din data de 13 Noiembrie 2019 
http://www.vestidinrusia.ro/2019/11/13/zilele-republicii-tatarstan-in-
romania/ 
 

 
 

Zilele Republicii Tatarstan în România 
 
În lumea baletului, la Teatru ”Nottara” 
 
In data de 16 noiembrie ora 19.00 la Teatrul “Nottara” (Bd. General Gheorghe 
Magheru, 20) va avea loc un spectacol Asociației de creaţie artistică “Alif”. 
Asociatia este implicată în proiecte de dans şi de scenă, care abordează problemele 
sociale actuale. Ansamblu artistic “Alif” s-a format în anul 2016; cu toate acestea 
el a reușit să obțină cel mai prestigios premiu teatral din Rusia. Proiectul este 
realizat cu participarea activă a artistului emerit al Rusiei, solistului de balet Kirill 
Ermolenko. Kirill Ermolenko a studiat şi s-a pregătit în arta baletului în capitala 
Tatarstanului – Kazan şi a activat mai bine de 10 ani ca prim solist al baletului 
Kremlinului din Moscova. 

Sursa:vestidinrusia.ro 
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 85. Vești din Rusia 
din data de 18 Noiembrie 2019 

http://www.vestidinrusia.ro/2019/11/18/teatrul-nottara-spectacol-
extraordinar-despre-o-drama-a-culturii-tatare/ 
 

 
 
 
Teatrul ”Nottara”: Spectacol extraordinar, despre o dramă a culturii tătare 
 

 

 
Foto: Vești din Rusia 

În cadrul Zilelor Republicii Tatarstan în România, a fost prezentat, pe scena 
Teatrului ”Nottara” din București, un spectacol excepțional de dans , ”Alif”, 
care, a făcut posibil – pentru publicul românesc – contactul direct cu originile 
culturii tătare și cu drama ei istorică – pierderea alfabetului tradițional. 
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Dansatorul Nurbek Batulla cucerește publicul bucureștean/ Foto: Vesti din Rusia 
Spectacolul”Alif”, în regia lui Tufan Imamutdinov, al cărui premieră a avut loc în 
2017, s-a afirmat la festivalul Național al Rusiei ”Masca de aur”. A devenit 
celebru și solistul spectacolului, dansatorul Nurbek Batulla, care a obținut 
principalul premiu teatral la categoria ”Dans modern/ rol masculin”. 

Pentru a înțelege mai bine mesajul artistic al acestui spectacol, trebuie să facem o 
mică incursiune în istorie. 

În 1927, a avut loc o ruptură în cultura poporului tătar – care, a intrat și el în epoca 
sovietică. Alfabetul tătar, bazat pe caligrafia arabă, a fost trecut pe grafia latină, 
iar, ulterior, în 1939, în cea chirilică. 

Aceste circumstanțe au dus la abolirea a șapte litere din alfabet. Ca rezultat, limba 
și-a pierdut parțial flexibilitatea, melodicitatea, profunzimea. Rima, stilul, forma 
și ritmul operelor poeților precedenți și-au pierdut sensul inițial. Identitatea 
poporului, formată începând cu secolul al X-lea, s-a pierdut parțial. 

Spectacolul constă în trei părți. În prima parte, literele alfabetului tătar mort/ 
initial se scriu, prin intermediul dansului, cu litere arabe. Răsună numele acestor 
litere. 

În a doua parte, trei fete (artistele Elmira Kalimullina, Leisan Bikbaeva și Tatiana 
Efremova) cântă o poezie a poetului tătar Gabdulla Tukai, “Tugan Tel” (“Limba 
maternă”). Prima pronunță literele alfabetului tătar “dispărut”, cea de-a doua cântă 
cuvintele, cea de-a treia, versul. 

A treia parte este o combinație a celor două părți anterioare, în care sună poezia 
completă a lui Tukay, pe trei voci. Dansatorul îl personifică pe poet și sfârșitul 
erei culturale, care modelase poporul tătar timp de o mie de ani. 
Creatorii spectacolului “Alif”, prin limbajul corpului și cântarea autentică a 
tătarilor, încearcă să pătrundă în acel strat cultural care a fost “uitat” de către 
oameni. 

Spectacolului îi sunt conferite culori suplimentare datorită sunetelor 
instrumentelor muzicale tradiționale tătărăști – kurai, kubâz, dumbra – în 
interpretarea a trei maeștri de excepție: Ruslan Gabidullin, Bațzîebrai Mulati și 
Almaz Ashadullin. 

Un spectacol frumos, dar și trist… 

Sursa: vestidinrusia.ro 
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 86. EVZ Monden 
din data de 9 Noiembrie 2019 

https://www.evzmonden.ro/kira-hagi-a-atras-toate-privirile-cum-
arata-cuplul-momentului-din-romania-unde-dai-si-unde-crapa/ 
 

 
 

Kira Hagi a atras toate privirile! Cum arata cuplul momentului 
din Romania: „Unde dai si unde crapa!” 

Kira Hagi a atras toate privirile! Cum arata cuplul momentului din 
Romania: „Unde dai si unde crapa!” 
 
Kira Hagi a atras toate privirile în ultima vreme, prestațiile sale actoricești fiind 
aplaudate de critici. Cu școala americană de teatru și film la activ, Kira Hagi s-a 
impus repede în cinematografia românească. 

Cea mai nouă piesă în care tânăra actrița joacă este „Martha şi George”, care are 
loc la Nottara, iar protagoniştii sunt Kira Hagi şi Jonathan Alexandru, fiul Nicolei 
şi al compozitorului Mihai Alexandru. 

Sursa: evzmonden.ro 



 166 

 87. WOWbiz.ro 
din data de 16 Noiembrie 2019 

https://www.wowbiz.ro/legatura-dintre-fiica-lui-gica-hagi-si-fiul-
nicolei-kira-si-johnny-alexandru-vor-juca-impreuna-intr-o-piesa-
de-teatru-20050963 
 

 
 
Legătura dintre fiica lui Gică Hagi şi fiul Nicolei! Kira şi Johnny 

Alexandru vor juca împreună într-o piesă de teatru! 

Legătura dintre fiica lui Gică Hagi şi fiul Nicolei se crează pe scena 
teatrului Nottara. 

 

Legătura dintre fiica lui Gică Hagi şi fiul Nicolei este una artistică. Kira Hagi, 
care a jucat deja în filmul „Între chin şi Amin”, va apărea în piesa „Martha şi 
George”, de la Teatrul Nottara, partenerul ei de scenă fiind „Johnny” Alexandru, 
fiul cântăreţei Nicola. 
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Legătura dintre fiica lui Gică Hagi şi fiul Nicolei: "O actriță frumoasă și 
extrem de talentată"  
 
„Vă așteptăm în număr mare la o poveste reală și intrigantă dintre Martha 
și George Bibescu în care voi debuta la Teatrul Nottara alături de o actriță 
frumoasă și extrem de talentată pe numele ei Kira Hagi”, a postat fiul Nicolei. 

 

Legătura dintre fiica lui Gică Hagi şi fiul Nicolei: "Va fi și debutul meu în 
calitate de compozitor” 
 
„Pe 26 noiembrie, într-o piesă în două personaje scrisă de Ileana Raducanu, 
în regia minunată a actorului, regizorului, profesorului și prietenului Filip 
Ristovski, coregrafia dansatoarei Eugenia Stoian și videoproiecțiile lui Radu 
Burduj. Cu această ocazie, menționez că acesta  va fi și debutul meu în 
calitate de compozitor”, a mai explicat „Johnny” Alexandru. 

 

de: Matei Vaihan 
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 88. Cuget Liber 
din data de 19 Noiembrie 2019 
http://m.cugetliber.ro/stiri-social-kira-hagi-pe-scena-teatrului-nottara-
in-premiera-martha-si-george-si-8221-389123 

 

 

Kira Hagi, pe scena Teatrului Nottara, în premiera “Martha şi 
George” 

 
După premiera și reprezentațiile din 2018 și 2019, jucate cu succes de public la 
București și la Constanța, montarea “Martha. Povestea romanțată a unei prințese”, 
scrisă de Ileana Răducanu, revine în Capitală, într-o variantă comprimată, în regia 
lui Filip Ristovski. De această dată, spectacolul Martha și George este o 
radiografie a căsniciei celebrului cuplu din perioada interbelică, realizat sub forma 
unei montări contemporane, în care se regăsesc momente de coregrafie, de umor 
și de dramă, dar și povestea din spatele unei relații, care poate fi a oricui.  
 
Martha, fiica lui Lahovary, cunoscută personalitate culturală a perioadei 
interbelice, este cea care a recondiționat și a dat viață Palatului Mogoșoaia și a 
creat în acel loc încărcat de istorie un hub cultural, unde veneau cei mai interesanți 
oameni ai perioadei, de la Marcel Proust și Antoine de Saint Exupery, până la regi 
și oamenii politici ai vremii. S-a măritat foarte tânără, la 16 ani, când s-a 
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îndrăgostit de prințul George Valentin Bibescu. Relația lor nu a fost lipsită de 
scandaluri, dar și de iubire.  
 
Povestea poate fi comparată cu relațiile contemporane, abordarea fiind de așa 
natură, încât spectatorii să se regăsească în oricare dintre situațiile prin care au 
trecut de-a lungul vieții lor. „Deși sunt doar două personaje, piesa are de toate”, 
spune Filip Ristovski, „dragoste și ură, dans, acțiune. E un spectacol de teatru 
perfect pentru orice gen ai prefera.”  
 
În distribuție sunt Kira Hagi, o talentată tânără actriță, deja cu experiență de scenă 
și de film, și Jonathan Alexandru, muzician și actor, care provine dintr-o familie 
de oameni talentați care i-au permis să se dezvolte în zona artistică, devenind un 
tânăr cu un potențial excepțional, masterand la Conservator și o personalitate cum 
rar există în generația lui. El a compus și muzica pentru spectacol, precum și o 
melodie scrisă și interpretată de el, intitulată Just give me a chance, care s-a 
transformat în teaser-ul spectacolului. 
 
„Este o piesă de teatru potrivită pentru tineri, în primul rând pentru că află detalii 
inedite din viața unei personalități uimitoare, a unei feministe dinainte să se fi 
inventat mișcarea, a unei femei care și-a iubit țara și care a încercat prin toate 
resursele de care dispunea să facă orice îi stătea în putință să ajute și să ridice prin 
cultură nivelul celor din jurul său”, spune doamna Marinela Țepuș, directorul 
Teatrului Nottara. „E un spectacol din care poți să pleci cu multe învățăminte 
legate de viața de cuplu”, a adăugat domnia-sa.  
 
Martha și George va avea premiera marți, 26 noiembrie, ora 19.30, la Sala George 
Constantin a Teatrului Nottara. 
 

Sursa: cugetliber.ro 
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 89. Viva.ro 
din data de 20 Noiembrie 2019 

https://www.viva.ro/timp-liber/kira-hagi-intr-o-poveste-de-iubire-
adevarata-actrita-joaca-rolul-marthei-bibescu-pe-scena-teatrului-
nottara-2502526 
 

 
 
Kira Hagi, într-o poveste de iubire adevărată. Actrița joacă rolul 

Marthei Bibescu pe scena Teatrului Nottara 
 
 

 
 

După turneul de promovare pe care l-a făcut prin toată țara, timp de câteva 
săptămâni, Kira Hagi revine la prima ei dragoste, pe scena Teatrului 
Nottara, alături de Johnatan Alexandru, fiul compozitorului Mihai 
Alexandru și al cântăreței Nicola. 



 171 

Cei doi au fost distribuiți într-o piesă lansată anul trecut, dar care acum a fost 
redusă la doar două personaje. 'Nu eram pregătită să renunț la ideea de a o juca pe 
Martha Bibescu, mi-am dorit foarte mult rolul și m-am bucurat enorm când a 
apărut această variantă în care spectacolul să poată fi jucat și în doi pentru că asta 
însemna că putem să sincronizăm mai ușor programul celor implicați. Este și o 
experiență fantastică pentru că am cunoscut cu această ocazie niște profesioniști 
de la care am învățat enorm, niște artiști care te lasă fără cuvinte. Johnny – 
Johnatan – compune muzică! Practic toată muzica din piesă e compusă de el și 
bonus a creat și o melodie pe care noi ne gândeam să o folosim ca teaser pentru 
spectacol, dar care după ce s-a filmat videoclipul unde sunt surprinse momente 
din repetiții, ne-am dat seama că e posibil să fi asistat la lansarea unui hit,  pentru 
că e genul acela de muzică de ascultat la un pahar de vin sau de trimis pe Whats 
Up persoanei iubite. Pe bune, trebuie să-l ascultați! Și să veniți să vedeți ce 
concept a reușit să pună în scenă acest artist minunat care este Filip Ristovski, 
regizorul piesei, și cu care am mai lucrat înainte să plec la facultate, sau cum ne-
a învățat balerina Eugenia Stoian să dansăm și ce desene pentru proiecții a putut 
să facă artistul Radu Burduj. Nu știu dacă am voie să vă spun, dar vă spun, în 
unele a avut ca reper casele pe care le pictez eu ca hobby!', povestește Kira. 

'Nu știam cine e Kira Hagi când am intrat în proiectul acesta', mărtuirisește 
Johnatan Alexandru. 'Proful meu de actorie de la Conservator, Filip Ristovski, mi-
a propus să dau o probă pentru o piesă – sincer, credeam că e proiect de școală -, 
am citit-o, m-am întâlnit cu actrița care o interpretează pe soția personajului meu, 
iar Filip a decis că avem chimie și așa am intrat în proiect. Am aflat numele de 
familie al Kirei cred după două sau trei repetiții, când ne-am împrietenit pe 
Facebook. Mai târziu m-a invitat la premiera filmului în care a jucat și care s-a 
lansat în toamnă și după ce am văzut-o pe marele ecran și am văzut sala plângând 
la scena ei, m-am cam speriat. Mi-am dat seama că voi juca lângă o actriță 
adevărată și că ce facem noi e treabă serioasă. Iar faptul că acum jucăm pe scena 
de la Nottara… Ce să vă zic? Sper să mă ridic la înălțimea tuturor celor care 
contribuie la piesa asta și sper să vă placă muzica mea.' 

Piesa în care joacă cei doi se numește Martha și George și este povestea relației 
dintre prințesa Martha Bibescu și prințul George Valentin Bibescu. Relația lor nu 
a fost lipsită de scandaluri, dar și de iubire. Povestea poate fi comparată cu relațiile 
contemporane, abordarea fiind de așa natură, încât spectatorii să se regăsească în 
oricare dintre situațiile prin care au trecut de-a lungul vieții lor.  „Deși sunt doar 
două personaje, piesa  are de toate', spune actorul și regizorul Filip Ristovski, 
„dragoste și ură, dans, acțiune. E un spectacol de teatru perfect pentru orice gen 
ai prefera.' 

 

Sursa: viva.ro 
 



 172 

 90. Viva.ro 
din data de 20 Noiembrie 2019 

https://www.viva.ro/timp-liber/kira-hagi-intr-o-poveste-de-iubire-
adevarata-actrita-joaca-rolul-marthei-bibescu-pe-scena-teatrului-
nottara-2502526 
 

 
 
Kira Hagi, într-o poveste de iubire adevărată. Actrița joacă rolul 

Marthei Bibescu pe scena Teatrului Nottara 
 

 
 

După turneul de promovare pe care l-a făcut prin toată țara, timp de câteva 
săptămâni, Kira Hagi revine la prima ei dragoste, pe scena Teatrului 
Nottara, alături de Johnatan Alexandru, fiul compozitorului Mihai 
Alexandru și al cântăreței Nicola. 

 
Cei doi au fost distribuiți într-o piesă lansată anul trecut, dar care acum a fost 
redusă la doar două personaje. ‚Nu eram pregătită să renunț la ideea de a o juca 
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pe Martha Bibescu, mi-am dorit foarte mult rolul și m-am bucurat enorm când a 
apărut această variantă în care spectacolul să poată fi jucat și în doi pentru că asta 
însemna că putem să sincronizăm mai ușor programul celor implicați. Este și o 
experiență fantastică pentru că am cunoscut cu această ocazie niște profesioniști 
de la care am învățat enorm, niște artiști care te lasă fără cuvinte. Johnny – 
Johnatan – compune muzică! Practic toată muzica din piesă e compusă de el și 
bonus a creat și o melodie pe care noi ne gândeam să o folosim ca teaser pentru 
spectacol, dar care după ce s-a filmat videoclipul unde sunt surprinse momente 
din repetiții, ne-am dat seama că e posibil să fi asistat la lansarea unui hit,  pentru 
că e genul acela de muzică de ascultat la un pahar de vin sau de trimis pe Whats 
Up persoanei iubite. Pe bune, trebuie să-l ascultați! Și să veniți să vedeți ce 
concept a reușit să pună în scenă acest artist minunat care este Filip Ristovski, 
regizorul piesei, și cu care am mai lucrat înainte să plec la facultate, sau cum ne-
a învățat balerina Eugenia Stoian să dansăm și ce desene pentru proiecții a putut 
să facă artistul Radu Burduj. Nu știu dacă am voie să vă spun, dar vă spun, în 
unele a avut ca reper casele pe care le pictez eu ca hobby!’, povestește Kira. 

‚Nu știam cine e Kira Hagi când am intrat în proiectul acesta’, mărtuirisește 
Johnatan Alexandru. ‚Proful meu de actorie de la Conservator, Filip Ristovski, 
mi-a propus să dau o probă pentru o piesă – sincer, credeam că e proiect de școală 
-, am citit-o, m-am întâlnit cu actrița care o interpretează pe soția personajului 
meu, iar Filip a decis că avem chimie și așa am intrat în proiect. Am aflat numele 
de familie al Kirei cred după două sau trei repetiții, când ne-am împrietenit pe 
Facebook. Mai târziu m-a invitat la premiera filmului în care a jucat și care s-a 
lansat în toamnă și după ce am văzut-o pe marele ecran și am văzut sala plângând 
la scena ei, m-am cam speriat. Mi-am dat seama că voi juca lângă o actriță 
adevărată și că ce facem noi e treabă serioasă. Iar faptul că acum jucăm pe scena 
de la Nottara… Ce să vă zic? Sper să mă ridic la înălțimea tuturor celor care 
contribuie la piesa asta și sper să vă placă muzica mea.’ 

Piesa în care joacă cei doi se numește Martha și George și este povestea relației 
dintre prințesa Martha Bibescu și prințul George Valentin Bibescu. Relația lor nu 
a fost lipsită de scandaluri, dar și de iubire. Povestea poate fi comparată cu relațiile 
contemporane, abordarea fiind de așa natură, încât spectatorii să se regăsească în 
oricare dintre situațiile prin care au trecut de-a lungul vieții lor.  „Deși sunt doar 
două personaje, piesa  are de toate’, spune actorul și regizorul Filip Ristovski, 
„dragoste și ură, dans, acțiune. E un spectacol de teatru perfect pentru orice gen 
ai prefera.’ 

Datele în care se joacă spectacolul 'Martha și George' sunt 26 noiembrie, 2 
decembrie, 14 decembrie și 17 decembrie 2019. 
 

 
Sursa: viva.ro 
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 91. Libertatea.ro 
din data de 20 Noiembrie 2019, ora 13:15 

https://www.libertatea.ro/entertainment/kira-hagi-intr-o-poveste-
de-iubire-adevarata-2807424 
 

 
 

Kira Hagi, într-o poveste de iubire adevărată 
 
După turneul de promovare pe care l-a făcut prin toată țara, timp de câteva 
săptămâni, Kira Hagi revine la prima ei dragoste, pe scena Teatrului Nottara, alături 
de Johnatan Alexandru, fiul compozitorului Mihai Alexandru și al cântăreței 
Nicola.  
 
Cei doi au fost distribuiți într-o piesă lansată anul trecut, dar care acum a fost 
redusă la doar două personaje. ‚Nu eram pregătită să renunț la ideea de a o juca 
pe Martha Bibescu, mi-am dorit foarte mult rolul și m-am bucurat enorm când a 
apărut această variantă în care spectacolul să poată fi jucat și în doi pentru că asta 
însemna că putem să sincronizăm mai ușor programul celor implicați. Este și o 
experiență fantastică pentru că am cunoscut cu această ocazie niște profesioniști 
de la care am învățat enorm, niște artiști care te lasă fără cuvinte. Johnny – 
Johnatan – compune muzică! Practic toată muzica din piesă e compusă de el și 
bonus a creat și o melodie pe care noi ne gândeam să o folosim ca teaser pentru 
spectacol, dar care după ce s-a filmat videoclipul unde sunt surprinse momente 
din repetiții, ne-am dat seama că e posibil să fi asistat la lansarea unui hit,  pentru 
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că e genul acela de muzică de ascultat la un pahar de vin sau de trimis pe Whats 
Up persoanei iubite. Pe bune, trebuie să-l ascultați! Și să veniți să vedeți ce 
concept a reușit să pună în scenă acest artist minunat care este Filip Ristovski, 
regizorul piesei, și cu care am mai lucrat înainte să plec la facultate, sau cum ne-
a învățat balerina Eugenia Stoian să dansăm și ce desene pentru proiecții a putut 
să facă artistul Radu Burduj. Nu știu dacă am voie să vă spun, dar vă spun, în 
unele a avut ca reper casele pe care le pictez eu ca hobby!’, povestește Kira. 

‚Nu știam cine e Kira Hagi când am intrat în proiectul acesta’, mărtuirisește 
Johnatan Alexandru. ‚Proful meu de actorie de la Conservator, Filip Ristovski, 
mi-a propus să dau o probă pentru o piesă – sincer, credeam că e proiect de școală 
-, am citit-o, m-am întâlnit cu actrița care o interpretează pe soția personajului 
meu, iar Filip a decis că avem chimie și așa am intrat în proiect. Am aflat numele 
de familie al Kirei cred după două sau trei repetiții, când ne-am împrietenit pe 
Facebook. Mai târziu m-a invitat la premiera filmului în care a jucat și care s-a 
lansat în toamnă și după ce am văzut-o pe marele ecran și am văzut sala plângând 
la scena ei, m-am cam speriat. Mi-am dat seama că voi juca lângă o actriță 
adevărată și că ce facem noi e treabă serioasă. Iar faptul că acum jucăm pe scena 
de la Nottara… Ce să vă zic? Sper să mă ridic la înălțimea tuturor celor care 
contribuie la piesa asta și sper să vă placă muzica mea.’ 

Piesa în care joacă cei doi se numește Martha și George și este povestea relației 
dintre prințesa Martha Bibescu și prințul George Valentin Bibescu. Relația lor nu 
a fost lipsită de scandaluri, dar și de iubire. Povestea poate fi comparată cu relațiile 
contemporane, abordarea fiind de așa natură, încât spectatorii să se regăsească în 
oricare dintre situațiile prin care au trecut de-a lungul vieții lor.  „Deși sunt doar 
două personaje, piesa  are de toate’, spune actorul și regizorul Filip Ristovski, 
„dragoste și ură, dans, acțiune. E un spectacol de teatru perfect pentru orice gen 
ai prefera.’ 

Datele în care se joacă spectacolul 'Martha și George' sunt 26 noiembrie, 2 
decembrie, 14 decembrie și 17 decembrie 2019. 
 

 
Sursa: libertatea.ro 
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 92. Cuget Liber 
din data de 20 Noiembrie 2019 

https://www.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-actrita-kira-hagi-
in-premiera-martha-si-george-si-8221-389189 
 

 
 

Actriţa Kira Hagi, în premiera „Martha şi George” 

 
 

După premiera și reprezentațiile din 2018 și 2019, jucate cu succes de public la 
București și la Constanța, montarea „Martha. Povestea romanțată a unei prințese”, 
scrisă de Ileana Răducanu, revine în Capitală, într-o variantă comprimată, în regia 
lui Filip Ristovski. De această dată, spectacolul „Martha și George” este o 
radiografie a căsniciei celebrului cuplu din perioada interbelică, realizat sub forma 
unei montări contemporane, în care se regăsesc momente de coregrafie, de umor 
și de dramă, dar și povestea din spatele unei relații, care poate fi a oricui.  
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Martha, fiica lui Lahovary, cunoscută personalitate culturală a perioadei 
interbelice, este cea care a recondiționat și a dat viață Palatului Mogoșoaia și a 
creat în acel loc încărcat de istorie un hub cultural, unde veneau cei mai interesanți 
oameni ai perioadei, de la Marcel Proust și Antoine de Saint Exupery, până la regi 
și oamenii politici ai vremii. S-a măritat foarte tânără, la 16 ani, când s-a 
îndrăgostit de prințul George Valentin Bibescu. Relația lor nu a fost lipsită de 
scandaluri, dar și de iubire.  
În distribuție sunt Kira Hagi, o talentată tânără actriță, deja cu experiență de scenă 
și de film, și Jonathan Alexandru, muzician și actor, care provine dintr-o familie 
de oameni talentați care i-au permis să se dezvolte în zona artistică, devenind un 
tânăr cu un potențial excepțional, masterand la Conservator și o personalitate cum 
rar există în generația lui. El a compus și muzica pentru spectacol, precum și o 
melodie scrisă și interpretată de el, intitulată Just give me a chance, care s-a 
transformat în teaser-ul spectacolului.  
 

Martha și George va avea premiera marți, 26 noiembrie, ora 19.30, la Sala 
„George Constantin” a Teatrului Nottara. De asemenea, vor mai fi două 
reprezentaţii pe 2 şi 14 decembrie. 
 

de: Andreea Perhaiță 
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 93. PRwave 
din data de 19 Noiembrie 2019 

https://www.prwave.ro/spectacolul-martha-si-george-va-avea-
premiera-pe-26-noiembrie-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 
Spectacolul Martha și George va avea premiera pe 26 noiembrie, 

la Teatrul Nottara 
 

După premiera și reprezentațiile din 2018 și 2019, jucate cu succes de public la 
București și la Constanța, montarea Martha. Povestea romanțată a unei prințese, 
scrisă de Ileana Răducanu, revine în Capitală, într-o variantă comprimată, în regia 
lui Filip Ristovski. 

De această dată, spectacolul Martha și George este o radiografie a căsniciei 
celebrului cuplu din perioada interbelică, realizat sub forma unei montări 
contemporane, în care se regăsesc momente de coregrafie, de umor și de dramă, 
dar și povestea din spatele unei relații, care poate fi a oricui. 

Martha, fiica lui Lahovary, cunoscută personalitate culturală a perioadei 
interbelice, este cea care a recondiționat și a dat viață Palatului Mogoșoaia și a 
creat în acel loc încărcat de istorie un hub cultural, unde veneau cei mai interesanți 
oameni ai perioadei, de la Marcel Proust și Antoine de Saint Exupery, până la regi 
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și oamenii politici ai vremii. S-a măritat foarte tânără, la 16 ani, când s-a 
îndrăgostit de prințul George Valentin Bibescu. Relația lor nu a fost lipsită de 
scandaluri, dar și de iubire. 

Povestea poate fi comparată cu relațiile contemporane, abordarea fiind de așa 
natură, încât spectatorii să se regăsească în oricare dintre situațiile prin care au 
trecut de-a lungul vieții lor. „Deși sunt doar două personaje, piesa are de toate”, 
spune Filip Ristovski, „dragoste și ură, dans, acțiune. E un spectacol de teatru 
perfect pentru orice gen ai prefera.” 

 

În distribuție sunt Kira Hagi, o talentată tânără actriță, deja cu experiență de scenă 
și de film, și Jonathan Alexandru, muzician și actor, care provine dintr-o familie 
de oameni talentați care i-au permis să se dezvolte în zona artistică, devenind un 
tânăr cu un potențial excepțional, masterand la Conservator și o personalitate cum 
rar există în generația lui. El a compus și muzica pentru spectacol, precum și o 
melodie scrisă și interpretată de el, intitulată Just give me a chance, care s-a 
transformat în teaser-ul spectacolului. 

„Este o piesă de teatru potrivită pentru tineri, în primul rând pentru că află detalii 
inedite din viața unei personalități uimitoare, a unei feministe dinainte să se fi 
inventat mișcarea, a unei femei care și-a iubit țara și care a încercat prin toate 
resursele de care dispunea să facă orice îi stătea în putință să ajute și să ridice prin 
cultură nivelul celor din jurul său”, spune doamna Marinela Țepuș, directorul 
Teatrului Nottara. „E un spectacol din care poți să pleci cu multe învățăminte 
legate de viața de cuplu”, a adăugat domnia-sa. 

Martha și George va avea premiera marți, 26 noiembrie, ora 19.30, la Sala George 
Constantin a Teatrului Nottara. 

Fișă tehnică spectacol de teatru Martha și George: 
Cu: Kira Hagi, Jonathan Alexandru 
Regia: Filip Ristovski 
Dramaturgia: Ileana Răducanu 
Coregrafia: Eugenia Stoian 
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Muzica: Jonathan Alexandru 
Videoproiecții: Radu Burduj 
PR: Mara Eliza Barza 

Reprezentații 2019: 
– Premieră 26 noiembrie 
– 2 decembrie 
– 14 decembrie 

 

de: Liliana Kipper 
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 94. Jurnalul.ro 
din data de 21 Noiembrie 2019, ora 11:26 

https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/kira-hagi-joaca-intr-un-
nou-spectacol-de-teatru-ce-va-avea-premiera-pe-26-noiembrie-la-
teatrul-nottara-828012.html 
 

 
 

Kira Hagi joacă într-un nou spectacol de teatru ce va avea 
premiera pe 26 noiembrie, la Teatrul Nottara 

 
După premiera și reprezentațiile din 2018 și 2019, jucate cu succes de public la 
București și la Constanța, montarea Martha. Povestea romanțată a unei prințese, 
scrisă de Ileana Răducanu, revine în Capitală, într-o variantă comprimată, în regia 
lui Filip Ristovski. 

De această dată, spectacolul Martha și George este o radiografie a căsniciei 
celebrului cuplu din perioada interbelică, realizat sub forma unei montări 
contemporane, în care se regăsesc momente de coregrafie, de umor și de dramă, 
dar și povestea din spatele unei relații, care poate fi a oricui. 

Martha, fiica lui Lahovary, cunoscută personalitate culturală a perioadei 
interbelice, este cea care a recondiționat și a dat viață Palatului Mogoșoaia și a 
creat în acel loc încărcat de istorie un hub cultural, unde veneau cei mai interesanți 
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oameni ai perioadei, de la Marcel Proust și Antoine de Saint Exupery, până la regi 
și oamenii politici ai vremii. S-a măritat foarte tânără, la 16 ani, când s-a 
îndrăgostit de prințul George Valentin Bibescu. Relația lor nu a fost lipsită de 
scandaluri, dar și de iubire. 

Povestea poate fi comparată cu relațiile contemporane, abordarea fiind de așa 
natură, încât spectatorii să se regăsească în oricare dintre situațiile prin care au 
trecut de-a lungul vieții lor. „Deși sunt doar două personaje, piesa are de toate”, 
spune Filip Ristovski, „dragoste și ură, dans, acțiune. E un spectacol de teatru 
perfect pentru orice gen ai prefera.” 

 

În distribuție sunt Kira Hagi, o talentată tânără actriță, deja cu experiență de scenă 
și de film, și Jonathan Alexandru, muzician și actor, care provine dintr-o familie 
de oameni talentați care i-au permis să se dezvolte în zona artistică, devenind un 
tânăr cu un potențial excepțional, masterand la Conservator și o personalitate cum 
rar există în generația lui. El a compus și muzica pentru spectacol, precum și o 
melodie scrisă și interpretată de el, intitulată Just give me a chance, care s-a 
transformat în teaser-ul spectacolului. 

„Este o piesă de teatru potrivită pentru tineri, în primul rând pentru că află detalii 
inedite din viața unei personalități uimitoare, a unei feministe dinainte să se fi 
inventat mișcarea, a unei femei care și-a iubit țara și care a încercat prin toate 
resursele de care dispunea să facă orice îi stătea în putință să ajute și să ridice prin 
cultură nivelul celor din jurul său”, spune doamna Marinela Țepuș, directorul 
Teatrului Nottara. „E un spectacol din care poți să pleci cu multe învățăminte 
legate de viața de cuplu”, a adăugat domnia-sa. 

Martha și George va avea premiera marți, 26 noiembrie, ora 19.30, la Sala George 
Constantin a Teatrului Nottara. 

Fișă tehnică spectacol de teatru Martha și George: 
Cu: Kira Hagi, Jonathan Alexandru 
Regia: Filip Ristovski 
Dramaturgia: Ileana Răducanu 
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Coregrafia: Eugenia Stoian 
Muzica: Jonathan Alexandru 
Videoproiecții: Radu Burduj 
PR: Mara Eliza Barza 

Reprezentații 2019: 
– Premieră 26 noiembrie 
– 2 decembrie 
– 14 decembrie 

Sursa: jurnalul.antena3.ro 
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 95. Garbo 
din data de 21 Noiembrie 2019 

https://www.garbo.ro/articol/Noutati/25747/actrita-kira-hagi-joaca-
intr-un-nou-spectacol-de-teatru.html 
 

 
 
Actrita Kira Hagi joaca intr-un nou spectacol de teatru ce va avea 

premiera pe 26 noiembrie, la Teatrul Nottara 

 
Povestea romantata a unei printese, scrisa de Ileana Raducanu, revine in 
Capitala, intr-o varianta comprimata, in regia lui Filip Ristovski. 
 
Dupa premiera si reprezentatiile din 2018 si 2019, jucate cu succes de public la 
Bucuresti si la Constanta, montarea Martha. Povestea romantata a unei printese, 
scrisa de Ileana Raducanu, revine in Capitala, intr-o varianta comprimata, in regia 
lui Filip Ristovski. De aceasta data, spectacolul Martha si George este o 
radiografie a casniciei celebrului cuplu din perioada interbelica, realizat sub forma 
unei montari contemporane, in care se regasesc momente de coregrafie, de umor 
si de drama, dar si povestea din spatele unei relatii, care poate fi a oricui. 

Martha, fiica lui Lahovary, cunoscuta personalitate culturala a perioadei 
interbelice, este cea care a reconditionat si a dat viata Palatului Mogosoaia si a 
creat in acel loc incarcat de istorie un hub cultural, unde veneau cei mai interesanti 
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oameni ai perioadei, de la Marcel Proust si Antoine de Saint Exupery, pana la regi 
si oamenii politici ai vremii. S-a maritat foarte tanara, la 16 ani, cand s-a 
indragostit de printul George Valentin Bibescu. Relatia lor nu a fost lipsita de 
scandaluri, dar si de iubire. 

Povestea poate fi comparata cu relatiile contemporane, abordarea fiind de asa 
natura, incat spectatorii sa se regaseasca in oricare dintre situatiile prin care au 
trecut de-a lungul vietii lor. „Desi sunt doar doua personaje, piesa are de toate”, 
spune Filip Ristovski, „dragoste si ura, dans, actiune. E un spectacol de teatru 
perfect pentru orice gen ai prefera.” 

In distributie sunt Kira Hagi, o talentata tanara actrita, deja cu experienta de scena 
si de film, si Jonathan Alexandru, muzician si actor, care provine dintr-o familie 
de oameni talentati care i-au permis sa se dezvolte in zona artistica, devenind un 
tanar cu un potential exceptional, masterand la Conservator si o personalitate cum 
rar exista in generatia lui. El a compus si muzica pentru spectacol, precum si o 
melodie scrisa si interpretata de el, intitulata Just give me a chance, care s-a 
transformat in teaser-ul spectacolului. 

„Este o piesa de teatru potrivita pentru tineri, in primul rand pentru ca afla detalii 
inedite din viata unei personalitati uimitoare, a unei feministe dinainte sa se fi 
inventat miscarea, a unei femei care si-a iubit tara si care a incercat prin toate 
resursele de care dispunea sa faca orice ii statea in putinta sa ajute si sa ridice 
prin cultura nivelul celor din jurul sau”, spune doamna Marinela Tepus, 
directorul Teatrului Nottara. „E un spectacol din care poti sa pleci cu multe 
invataminte legate de viata de cuplu”, a adaugat domnia-sa. 

 

 

Martha si George va avea premiera marti, 26 noiembrie, ora 19.30, la Sala George 
Constantin a Teatrului Nottara. 

 

 

Fisa tehnica spectacol de teatru Martha si George: 

Cu: Kira Hagi, Jonathan Alexandru 

Regia: Filip Ristovski 

Dramaturgia: Ileana Raducanu 

Coregrafia: Eugenia Stoian 

Muzica: Jonathan Alexandru 

Videoproiectii: Radu Burduj 
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PR: Mara Eliza Barza 

Reprezentatii 2019: 

Premiera 26 noiembrie 

2 decembrie 

14 decembrie 
 

Sursa: garbo.ro 
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 96. Sport Magazin 
din data de 21 Noiembrie 2019 

https://sportm.ro/kira-hagi-din-nou-pe-scena-teatrului-notara/ 
 

 
 

Kira Hagi, din nou pe scena Teatrului Notara 
 
Kira Hagi, fiica lui Gică Hagi, a făcut anunțul revenirii pe scena de teatru. „Hey 
everybody! M-am intors online! 😄 O data cu mine si Martha Bibescu, intr-o noua 
formula! S-au schimbat in piesa doar cateva variabile, cum zice chiar printesa: de 
aceasta data suntem doar doi pe scena, muzica e compusa de amazing Johnny 
Alexandru, care mai si interpreteaza si e un talent de talie mondiala, va zic, in 
regia celui mai tare #actingteacher, #director, #actor & #friend, pe numele lui 
Filip Ristovski, cu o coregrafie semnata de #beautiful & #dancer Eugenia Stoian 
si sub videoproiectiile unui #artist, #grafician , #spectacularpainter , Radu Cool 
Cat. Si pornind de la acelasi text care a facut senzatie pana acum, semnat 
de #myfav Ileana Raducanu. 🙏😍🤗🥰 
 
Va asteptam la spectacol pana la final de an, cu emotiile de rigoare, pe 26 
noiembrie, 2 decembrie, 14 decembrie si 17 decembrie la Teatrul Nottara„, a scris 
Kira pe o rețea socială. 

Sursa: sportm.ro 
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 97. Radio România Cultural 
din data de 26 Noiembrie 2019 

https://radioromaniacultural.ro/recomandari-culturale-marti-26-
noiembrie/ 
 

 
 

RECOMANDĂRI culturale – marți, 26 noiembrie 

Actorii Kira Hagi și Johnny Alexandru, alături de regizorul Filip Ristovski vin în 
studioul Radio România Cultural, la ”Scena și ecranul”, emisiune realizată de 
Raluca Rădulescu (după ora 15), cu prilejul premierei spectacolului ”Martha și 
George” de Ileana Răducanu. Ora 19,30, Teatrul Nottara, București 
 
 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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 98. Radio România București fm 
din data de 26 Noiembrie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/11/26/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-26-noiembrie/ 
 

 

Spectacole de teatru în București, 26 noiembrie 
 
” Martha și George”, spectacol în regia actorului Filip Ristovski, cu Kira Hagi 
și Johnny Alexandru, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin. 

 
 
 

de: Andreia Bârsan 
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 99. ELLE 
din data de 26 Noiembrie 2019 

https://www.elle.ro/lifestyle/kira-hagi-joaca-bine-687089/ 
 

 
 

Kira Hagi joacă bine (de Roxana Voloșeniuc) 
 
Kira Hagi este protagonista spectacolului Martha și George, care are premiera în 
această seară. Roxana Voloșeniuc a aruncat o privire în culise, la repetiția finală. 
 

 

Ieri după prânz am plecat din Pipera spre Nottara. Burniță, aglomerație, trafic 
mare… mă simțeam deja vinovată pentru tot timpul pe care îl pierdeam. Am ajuns 
cu greu, după alte minute infernale în care am căutat loc de parcare. 



 191 

Sper să merite, mi-am spus în timp ce îmi potriveam geanta în poală și îmi 
alungam gândurile claustrofobe care deja mă chinuiau în sala mică a teatrului. 
Stau în margine, i-am spus Ilenei Răducanu, dacă mi se face rău, plec. 

Urma să vizionez repetiția generală a piesei Martha și George, în regia lui Filip 
Ristovski, o piesă inspirată din viața Marthei Bibescu și a lui George Valentin 
Bibescu și scrisă de prietena mea, Ileana Răducanu, în jurul acestui cuplu atipic, 
cu o iubire puternică, dar marcată de scandaluri și trădări, cu dialoguri aprinse sau 
declarații de iubire care pun sub semnul întrebării căsnicia, iubirea, fericirea, 
practic aceleași frământări cu care ne confruntăm toți și azi. Piesa are doar două 
personaje, ele fiind interpretate de Kira Hagi (da, nu e coincidență de nume, 
e fiica marelui fotbalist Gheorghe Hagi) și Jonny Alexandru (aici, am să 
desconspir eu, este vorba de fiul cântăreței Nico, care la bază nu e neapărat 
actor, ci mai degrabă compozitor, cântăreț de opera – el a compus și muzica 
piesei de teatru). Ni se spune din start că video proiecția nu merge, așadar va 
trebui să ne imaginăm noi desenele care vor fi proiectate mâine la premieră, 
primul spectacol cu bilete vândute (primele spectacole sunt deja sold out). 

Nu mă sfiesc să vă spun că stăteam numai cu ochii pe Kira, adica Martha. Nu 
venisem să o văd pe fiica lui Hagi, ci pe Kira, știam cumva la ce să mă aștept, 
îi citisem interviul pe care i l-a acordat Cristinei Stănciulescu și îmi plăcuse 
mult. Venisem să văd cu ochii mei cum joacă Kira Hagi. Și joacă. La fel ca 
tatăl ei, joacă. Și joacă bine. Iar privirea ei, mai mult decât limbajul corpului, 
este puternică, este tenace, te țintuiește în scaun, pentru că e pătrunzătoare, 
emană forță și hotărâre. La fel cum era sau este și tatăl ei, Gheorghe Hagi, pe 
teren, pe scena lui. 

M-a cucerit. Și i-am spus-o la final. A primit complimentul cu multă modestie, cu 
timiditate aproape. Și mi-a mai plăcut că a ieșit cu greu din personaj, o vedeam 
acolo pe scenă, alături de echipă și de regizorul care ne cerea feedback (și 
începuse un dialog interesant cu publicul – câțiva prieteni invitați de echipă), 
iar ea a fost absentă câteva minute bune. 

Așa cum spuneam, primele spectacole sunt sold out, dar vă încurajez să vă 
planificați o ieșire la această piesă atunci când puteți obține bilete, nu e doar un 
demers artistic frumos, dar e și educativ, o mică lecție de istorie romanțată. Și să 
nu uit: dacă vrei să lași o urmă pe lumea asta, o poți face și în pași de dans', 
ne spune Martha Bibescu. 

 
de: Roxana Voloșeniuc 
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 100. Radio România București fm 
din data de 2 Decembrie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/12/02/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-2-decembrie/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 2 Decembrie 
19:30 

”Martha şi George” de Ileana Răducanu, în regia lui Filip Ristovski, la Teatrul 
Nottara, Sala George Constantin. Distribuţia: Kira Hagi şi Johnny Alexandru. 

de: Andreia Bârsan 
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 101. Radio România București fm 
din data de 20 Noiembrie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/11/20/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-20-noiembrie-3/ 
 

 

Spectacole de teatru în București, 20 noiembrie	
 
”De trei ori femeie”, one woman show Claudia Motea, în regia lui Lucian 
Sabados, prezentat la Sala George Constantin a Teatrului Nottara. 
 

 
de: Andreia Bârsan 
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 102. Obiectiv Vocea Brăilei 
din data de 20 Noiembrie 2019 
http://obiectivbr.ro/content/“de-trei-ori-femeie” 
 

 
 
 

	
“DE TREI ORI FEMEIE” 

• spectacolul o readuce astăzi în prim planul scenei româneşti pe apreciata 
actriţă Claudia Motea, sub bagheta regizorală experimentată a lui Lucian 
Sabados   
  
Astăzi, 20 noiembrie 2019, de la ora 19,30, la Teatrul “Nottara” din Bucureşti are 
loc premiera piesei :”De trei ori femeie”, cu îndrăgita actriţă Claudia Motea, regia 
şi conceptul spectacolului Lucian Sabados.  Un seducător ONE WOMAN 
SHOW… despre bărbaţi, cu şi pentru femei, o comedie totală după  Aldo Nicolaj 
“Două monoloage comico-dramatice scrise de Aldo Nicolaj pentru actriţă, plus 
alte câteva consideraţii adiacente subiectului constituie substanţa teatrală super 
ofertantă a spectacolului nostru. 
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Stupina şi Debitul de tutun asezonate cu fragmente disparate din alte două 
monoloage compun o posibilă vivisecţie a Femeii etalon, în cazul nostru actriţa, 
asupra conceptului şi modelului contemporan masculin. 
Emoţie, poveste, suspans, viaţă în direct, lacrimi, răzbunare, comic grotesc dar 
şi multă, multă OMENIE, sunt ingredientele favorite şi câştigătoare, credem 
noi, ale celebrului moralist şi portretist al Femeii Universale de după cel de al 
doilea război mondial, Aldo Nicolaj. 
 
Portrete ataşante, femei vulnerabile dar şi aprige, unelte ale răzbunării capătă 
prin jocul asumat, empatic, total şi totuşi reflexiv al Claudiei Motea, virtuţi ale 
unei posibile fişe caracteriale ale femeii-emblemă a lumii contemporane”, 
subliniază regizorul Lucian Sabados. 
 

 
 

Sursa: obiectivbr.ro 
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 103. PRwave 
din data de 03 Decembrie 2019 

https://www.prwave.ro/alexandru-repan-si-corul-alternativ-dirijat-
de-voicu-popescu-in-dialogul-generatiilor-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 
Alexandru Repan şi Corul Alternativ dirijat de Voicu Popescu în 

„Dialogul generaţiilor” la Teatrul Nottara 
 
Un dialog între unul dintre marii actori ai României – Alexandru Repan – si artişti 
aflaţi la începutul ascensiunii artistice – Corul de copii şi tineret Alternativ dirijat 
de Voicu Popescu – a avut loc pe scena Teatrului Nottara, în seara de 2 decembrie, 
în spectacolul Dialogul generațiilor. 

Evenimentul a fost dedicat seniorilor Bucureştiului, cu ocazia Zilei Naționale a 
României şi a fost organizat de Primăria Capitalei prin Centrul pentru Seniori al 
Municipiului Bucureşti. 

Programul, apreciat de numerosul public prezent, a adus pe scenă muzicieni aflaţi 
la începutul carierei şi un senior al scenei româneşti, dialogul între muzică şi 
poezie, dar şi cel între generația nepoţilor celor aflaţi în sală (Corul de copii şi 
tineret Alternativ) și un actor celebru din generația spectatorilor (Alexandru 
Repan) generând un program intitulat sugestiv Dialogul generațiilor. 
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Publicul a putut asculta lucrări și prelucrări corale semnate de compozitori români 
de renume, muzica propunând o emoționantă călătorie în cultura și tradițiile 
românești, cu accent pe repertoriul ce face apel la folclorul autentic sau prelucrat, 
dar şi pe repertoriul de Crăciun. 

Actorul Alexandru Repan a recitat poezii reprezentative din literatura română, pe 
parcursul programului realizându-se o trecere rafinată de la tema Zilei Naţionale 
a României, la cea a apropierii sărbătorilor de iarnă. 

 
de: Liliana Kipper 
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 104. Radio România Cultural 
din data de 03 Decembrie 2019 

https://radioromaniacultural.ro/alexandru-repan-si-corul-alternativ-
dirijat-de-voicu-popescu-in-dialogul-generatiilor-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Alexandru Repan şi Corul Alternativ dirijat de Voicu Popescu în 
„Dialogul generaţiilor” la Teatrul Nottara 

  
            Un dialog între unul dintre marii actori ai României – Alexandru 
Repan – si artişti aflaţi la începutul ascensiunii artistice – Corul de copii şi 
tineret Alternativ dirijat de Voicu Popescu –a avut loc pe scena Teatrului 
Nottara, în seara de 2 decembrie, în spectacolul Dialogul generațiilor.  
 
            Evenimentul a fost dedicat seniorilor Bucureştiului, cu ocazia Zilei 
Naționale a României şi a fost organizat de Primăria Capitalei prin Centrul 
pentru Seniori al Municipiului Bucureşti 
 

•  
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•  
•  

            Programul, apreciat de numerosul public prezent, a adus pe scenă 
muzicieni aflaţi la începutul carierei şi un senior al scenei româneşti, dialogul între 
muzică şi poezie, dar şi cel între generația nepoţilor celor aflaţi în sală (Corul 
de copii şi tineret Alternativ) și un actor celebru din generația spectatorilor 
(Alexandru Repan) generând un program intitulat sugestiv Dialogul 
generațiilor. 
 
            Publicul a putut asculta lucrări și prelucrări corale semnate de compozitori 
români de renume, muzica propunând o emoționantă călătorie în cultura și 
tradițiile românești, cu accent pe repertoriul ce face apel la folclorul autentic sau 
prelucrat, dar şi pe repertoriul de Crăciun. Actorul Alexandru Repan a recitat 
poezii reprezentative din literatura română, pe parcursul programului realizându-
se o trecere rafinată de la tema Zilei Naţionale a României, la cea a apropierii 
sărbătorilor de iarnă.  

 
 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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 105. AGERPRES 
din data de 04 Decembrie 2019 

https://www.agerpres.ro/cultura/2019/12/04/spectacolul-weekend-
comedy-de-sam-bobrick-in-premiera-la-teatrul-nottara--414183 
 

 
 
Spectacolul 'Weekend Comedy' de Sam Bobrick - în premieră la 

Teatrul Nottara 
 
Spectacolul "Weekend Comedy" de Sam Bobrick, în regia lui Dragoş Câmpean, 
va fi prezentat în premieră naţională, pe 12 decembrie, la Teatrul Nottara, Sala 
Horia Lovinescu. 
 
Din distribuţie fac parte Florin Busuioc, Adelaida Zamfira, Ioana Mărcoiu şi 
Cristian Popa. 
 
"Ce se întâmplă când două cupluri, din două generaţii diferite, închiriază din 
greşeală aceeaşi cabană pentru weekend? Depinde. Dar când unul dintre cupluri 
este alcătuit din morocănosul Frank şi soţia lui Peggy, amândoi trecuţi de prima 
tinereţe, iar în celălalt cuplu îi întâlnim pe tinerii şi nonconformiştii Toni şi Jill, 
se anunţă a fi distractiv pentru privitori. Mai ales că cei patru hotărăsc să împartă 
cabana pe durata weekendului, lucru care va porni un adevărat război între 
generaţii, plin de situaţii comice. În final însă, toţi învaţă câte ceva despre 
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comunicare, toleranţă, despre greutăţile, dar şi beneficiile vieţii de familie", se 
arată în descrierea spectacolului. 
 
Biletele la premieră pot fi cumpărate de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara 
sau online pe www.iabilet.ro 
 

Sursa: AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu, 
editor online: Adrian Dădârlat) 
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 106. Business24 
din data de 04 Decembrie 2019, ora 13:26 
http://www.business24.ro/arta/teatru/weekend-comedy-vine-in-
premiera-la-teatrul-nottara-1608058 
 

 
 
  

Weekend Comedy vine in premiera la Teatrul Nottara 
 
Teatrul "Nottara" gazduieste joi, 12 decembrie 2019, de la ora 19:00, 
premiera nationala a spectacolului "Weekend Comedy" de Sam Bobrick. 
Amatorii de teatru vor avea astfel ocazia sa ii vada pe Florin Busuioc, 
Adelaida Zamfira, Ioana Marcoiu si Cristian Popa in aceasta comedie 
savuroasa, montata de Dragos Campean. 
 
Cu "Weekend Comedy", Sam Bobrick - autorul a zeci de piesa de succes printre 
care "Cafeneaua" sau "Crima de la Howard Johnson" - demonstreaza din nou de 
ce este considerat unul din parintii comediei moderne americane. 
 
Ce se intampla cand doua cupluri, din doua generatii diferite, inchiriaza din 
greseala aceeasi cabana pentru weekend? Depinde. Dar cand unul dintre cupluri 
este alcatuit din morocanosul Frank si sotia lui Peggy, amandoi trecuti de prima 
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tinerete, iar in celalalt cuplu ii intalnim pe tinerii si nonconformistii Toni si Jill, 
se anunta a fi distractiv... pentru privitori. 
 
Mai ales ca cei patru hotarasc sa imparta cabana pe durata weekendului, lucru care 
va porni un adevarat razboi intre generatii, plin de situatii comice. In final insa, 
toti invata cate ceva despre comunicare, toleranta, despre greutatile, dar si 
beneficiile vietii de familie. 
 
"Weekend Comedy" este o comedie duioasa, care ne reaminteste ce este cu 
adevarat important intr-o relatie. 
 
 

Sursa: business24.ro 
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 107. Bucureștii Vechi și Noi 
din data de 04 Decembrie 2019 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2019/12/cultural-busu-anunta-
vreme-buna-de-teatru-premiera-weekend-comedy-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Busu anunță vreme bună de teatru. Premiera „Weekend Comedy” la 
Teatrul „Nottara” 

 
Teatrul „Nottara” găzduiește joi, 12 decembrie 2019, de la ora 19:00, premiera 
națională a spectacolului „Weekend Comedy” de Sam Bobrick. Amatorii de teatru 
vor avea astfel ocazia să îi vadă pe Florin Busuioc, Adelaida Zamfira, Ioana 
Mărcoiu și Cristian Popa în această comedie savuroasă, montată de Dragoș 
Câmpean. 

Cu „Weekend Comedy”, Sam Bobrick – autorul a zeci de piesă de succes printre 
care „Cafeneaua” sau „Crima de la Howard Johnson” – demonstrează din nou de 
ce este considerat unul din părinții comediei moderne americane. 
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Ce se întâmplă când două cupluri, din două generații diferite, închiriază din 
greșeală aceeași cabană pentru weekend? Depinde. Dar când unul dintre cupluri 
este alcătuit din morocănosul Frank și soția lui Peggy, amândoi trecuți de prima 
tinerețe, iar în celălalt cuplu îi întâlnim pe tinerii și nonconformiștii Toni și Jill, 
se anunță a fi distractiv… pentru privitori. 

Mai ales că cei patru hotărăsc să împartă cabana pe durata weekendului, lucru care 
va porni un adevărat război între generații, plin de situații comice. În final însă, 
toți învață câte ceva despre comunicare, toleranță, despre greutățile, dar și 
beneficiile vieții de familie. 

„Weekend Comedy” este o comedie duioasă, care ne reamintește ce este cu 
adevărat important într-o relație. 

 
de: Andrei Slavuteanul 
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 108. ZiareLive 
din data de 04 Decembrie 2019 

https://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-weekend-comedy-de-
sam-bobrick-in-premiera-la-teatrul-nottara.html 
 

 
 
Spectacolul 'Weekend Comedy' de Sam Bobrick - în premieră la 

Teatrul Nottara 
 
Spectacolul "Weekend Comedy" de Sam Bobrick, în regia lui Dragoş Câmpean, 
va fi prezentat în premieră naţională, pe 12 decembrie, la Teatrul Nottara, Sala 
Horia Lovinescu. 
 
Din distribuţie fac parte Florin Busuioc, Adelaida Zamfira, Ioana Mărcoiu şi 
Cristian Popa. 
 
"Ce se întâmplă când două cupluri, din două generaţii diferite, închiriază din 
greşeală aceeaşi cabană pentru weekend? Depinde. Dar când unul dintre cupluri 
este alcătuit din morocănosul Frank şi soţia lui Peggy, amândoi trecuţi de prima 
tinereţe, iar în celălalt cuplu îi întâlnim pe tinerii şi nonconformiştii Toni şi Jill, 
se anunţă a fi distractiv pentru privitori. Mai ales că cei patru hotărăsc să împartă 
cabana pe durata weekendului, lucru care va porni un adevărat război între 
generaţii, plin de situaţii comice. În final însă, toţi învaţă câte ceva despre 
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comunicare, toleranţă, despre greutăţile, dar şi beneficiile vieţii de familie", se 
arată în descrierea spectacolului. 
 
Biletele la premieră pot fi cumpărate de la agenţia de bilete a Teatrului Nottara 
sau online pe www.iabilet.ro 
 

Sursa: agerpres.ro 
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 109. jurnalul.ro 
din data de 05 Decembrie 2019, ora 14:58 
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/busu-anunta-vreme-buna-de-
teatru-829407.html 
 

 
 

Busu anunță vreme bună de teatru 

Teatrul „Nottara” găzduiește joi, 12 decembrie 2019, de la ora 19:00, premiera 
națională a spectacolului „Weekend Comedy” de Sam Bobrick. Amatorii de teatru 
vor avea astfel ocazia să îi vadă pe Florin Busuioc, Adelaida Zamfira, Ioana 
Mărcoiu și Cristian Popa în această comedie savuroasă, montată de Dragoș 
Câmpean. 
 
Cu „Weekend Comedy”, Sam Bobrick - autorul a zeci de piesă de succes printre 
care „Cafeneaua” sau „Crima de la Howard Johnson” - demonstrează din nou de 
ce este considerat unul din părinții comediei moderne americane. 
 
Ce se întâmplă când două cupluri, din două generații diferite, închiriază din 
greșeală aceeași cabană pentru weekend? Depinde. Dar când unul dintre cupluri 
este alcătuit din morocănosul Frank și soția lui Peggy, amândoi trecuți de prima 
tinerețe, iar în celălalt cuplu îi întâlnim pe tinerii și nonconformiștii Toni și Jill, 
se anunță a fi distractiv… pentru privitori. 
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Mai ales că cei patru hotărăsc să împartă cabana pe durata weekendului, lucru care 
va porni un adevărat război între generații, plin de situații comice. În final însă, 
toți învață câte ceva despre comunicare, toleranță, despre greutățile, dar și 
beneficiile vieții de familie. 
 
„Weekend Comedy” este o comedie duioasă, care ne reamintește ce este cu 
adevărat important într-o relație. 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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 110. B-CRITIC 
din data de 05 Decembrie 2019 
https://www.b-critic.ro/actualitatea/busu-anunta-vreme-buna-la-teatru/ 
 

 
 

Busu anunță vreme bună la teatru 

 
 

Teatrul „Nottara” găzduiește joi, 12 decembrie 2019, de la ora 19:00, premiera 
națională a spectacolului „Weekend Comedy” de Sam Bobrick. Amatorii de 
teatru vor avea astfel ocazia să îi vadă pe Florin Busuioc, Adelaida Zamfira, 
Ioana Mărcoiu și Cristian Popa în această comedie savuroasă, montată de 
Dragoș Câmpan. 

Cu „Weekend Comedy”, Sam Bobrick - autorul a zeci de piesă de succes 
printre care „Cafeneaua” sau „Crima de la Howard Johnson” - demonstrează 
din nou de ce este considerat unul din părinții comediei moderne americane. 

Ce se întâmplă când două cupluri, din două generații diferite, închiriază din 
greșeală aceeași cabană pentru weekend? Depinde. Dar când unul dintre 
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cupluri este alcătuit din morocănosul Frank și soția lui Peggy, amândoi trecuți 
de prima tinerețe, iar în celălalt cuplu îi întâlnim pe tinerii și nonconformiștii 
Toni și Jill, se anunță a fi distractiv… pentru privitori. 

Mai ales că cei patru hotărăsc să împartă cabana pe durata weekendului, lucru 
care va porni un adevărat război între generații, plin de situații comice. În final 
însă, toți învață câte ceva despre comunicare, toleranță, despre greutățile, dar 
și beneficiile vieții de familie. 

„Weekend Comedy” este o comedie duioasă, care ne reamintește ce este cu 
adevărat important într-o relație. 
 
 

 
Sursa: b-critic.ro 
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 111. Ordinea Zilei 
din data de 04 Decembrie 2019 

https://ordineazilei.ro/busu-anunta-vreme-buna-de-teatru/ 
 

 
 

Busu anunță vreme bună de teatru 
 
Teatrul „Nottara” găzduiește joi, 12 decembrie 2019, de la ora 19:00, 
premiera națională a spectacolului „Weekend Comedy” de Sam Bobrick. 
Amatorii de teatru vor avea astfel ocazia să îi vadă pe Florin Busuioc, 
Adelaida Zamfira, Ioana Mărcoiu și Cristian Popa în această comedie 
savuroasă, montată de Dragoș Câmpean. 
 
Cu „Weekend Comedy”, Sam Bobrick – autorul a zeci de piesă de succes printre 
care „Cafeneaua” sau „Crima de la Howard Johnson” – demonstrează din nou de 
ce este considerat unul din părinții comediei moderne americane. 

Ce se întâmplă când două cupluri, din două generații diferite, închiriază din 
greșeală aceeași cabană pentru weekend? Depinde. Dar când unul dintre cupluri 
este alcătuit din morocănosul Frank și soția lui Peggy, amândoi trecuți de prima 
tinerețe, iar în celălalt cuplu îi întâlnim pe tinerii și nonconformiștii Toni și Jill, 
se anunță a fi distractiv… pentru privitori. 
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Mai ales că cei patru hotărăsc să împartă cabana pe durata weekendului, lucru care 
va porni un adevărat război între generații, plin de situații comice. În final însă, 
toți învață câte ceva despre comunicare, toleranță, despre greutățile, dar și 
beneficiile vieții de familie. 

„Weekend Comedy” este o comedie duioasă, care ne reamintește ce este cu 
adevărat important într-o relație. 

 
Sursa: ordineazilei.ro 
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 112. Click! 
din data de 07 Decembrie 2019, ora 18:10 
https://www.click.ro/news/bucuresti/busu-va-asteapta-la-teatru 
 

 
 

Busu vă aşteaptă la teatru 

 
Teatrul „Nottara” găzduiește joi, 12 decembrie, de la ora 19.00, premiera 
națională a spectacolului „Weekend Comedy”. Veţi avea ocazia să îi vedeţi, în 
această comedie savuroasă, pe Florin Busuioc, Adelaida Zamfira, Ioana Mărcoiu 
și Cristian Popa. 

Ce se întâmplă când două cupluri, din două generații diferite, închiriază din 
greșeală aceeași cabană pentru weekend? Depinde. Când unul dintre cupluri e 
alcătuit din morocănosul Frank și soția lui Peggy, amândoi trecuți de prima 
tinerețe, iar ceilalţi sunt tinerii și nonconformiștii Toni și Jill, se anunță a fi un 
adevărat război între generații, plin de situații comice. În final însă, toți învață câte 
ceva despre comunicare, toleranță, despre greutățile, dar și beneficiile vieții de 
familie. 

 
Sursa: click.ro 
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 113. Credidam 
din data de 09 Decembrie 2019 
https://credidam.ro/wp/se-anunta-vreme-buna-de-teatru/ 
 

 
 
 

Se anunţă vreme bună de teatru 

Teatrul „Nottara” găzduieşte joi, 12 decembrie 2019, de la ora 19:00, 
premiera naţională a spectacolului „Weekend Comedy” de Sam Bobrick. 
Amatorii de teatru vor avea astfel ocazia să îi vadă pe Florin Busuioc, 
Adelaida Zamfira, Ioana Mărcoiu şi Cristian Popa în această comedie 
savuroasă, montată de Dragoş Câmpean. 

Cu „Weekend Comedy”, Sam Bobrick – autorul a zeci de piesă de succes printre 
care „Cafeneaua” sau „Crima de la Howard Johnson” – demonstrează din nou de 
ce este considerat unul din părinţii comediei moderne americane. 

Ce se întâmplă când două cupluri, din două generaţii diferite, închiriază din 
greşeală aceeaşi cabană pentru weekend? Depinde. Dar când unul dintre cupluri 
este alcătuit din morocănosul Frank şi soţia lui Peggy, amândoi trecuţi de prima 
tinereţe, iar în celălalt cuplu îi întâlnim pe tinerii şi nonconformiştii Toni şi Jill, 
se anunţă a fi distractiv… pentru privitori. 

Mai ales că cei patru hotărăsc să împartă cabana pe durata weekendului, lucru care 
va porni un adevărat război între generaţii, plin de situaţii comice. În final însă, 
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toţi învaţă câte ceva despre comunicare, toleranţă, despre greutăţile, dar şi 
beneficiile vieţii de familie. 

„Weekend Comedy” este o comedie duioasă, care ne reaminteşte ce este cu 
adevărat important într-o relaţie. 

 
Sursa: credidam.ro 
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 114. Amfiteatru 
din data de 06 Decembrie 2019 
https://amfiteatru.com/2019/12/06/decembrie-aduce-weekend-
comedy/ 
 

 
 

Decembrie aduce „Weekend Comedy” 
Spectacolul „Weekend Comedy” de Sam Bobrick, în regia lui Dragoş Câmpean, 
va fi prezentat în premieră naţională pe 12 decembrie, la Sala Horia Lovinescu a 
Teatrului Nottara. Scenografia este realizată de Iulia Gherghescu. 

Din distribuţie fac parte Florin Busuioc, Adelaida Zamfira, Ioana Mărcoiu şi 
Cristian Popa. 

Ce se întâmplă când două cupluri, din două generaţii diferite, închiriază din 
greşeală aceeaşi cabană pentru weekend? Depinde. Dar când unul dintre cupluri 
este alcătuit din morocănosul Frank şi soţia lui, Peggy, amândoi trecuţi de prima 
tinereţe, iar în celălalt cuplu îi întâlnim pe tinerii şi nonconformiştii Toni şi Jill, 
se anunţă a fi distractiv pentru privitori. Mai ales că cei patru hotărăsc să împartă 
cabana în weekend, lucru care va porni un adevărat război între generaţii, plin de 
situaţii comice. În final însă, toţi învaţă câte ceva despre comunicare, toleranţă, 
despre greutăţile, dar şi beneficiile vieţii de familie. 

Sursa: amfiteatru.co 


