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Către Teatrul „Nottara”, Bucure şti  
În aten ţia Doamnei Director Marinela Ţepuş 

 
      
      Stimată Doamnă Director General,  
 

Dorim să vă mulţumim în numele nostru personal, dar şi în numele echipei Festivalului 
Naţional de Teatru 2014, pentru generozitatea de care aţi dat dovadă şi anul acesta oferind spaţiul 
teatrului dumneavoastră pentru a găzdui evenimente din cadrul FNT.  

 
Fără generoasa şi necondiţionata dumneavoastră implicare, fără implicarea personalului 

teatrului dumneavoastră, Festivalul nu ar fi putut avea această importantă dimensiune a deschiderilor 
lumii teatrului către noi spaţii concrete şi virtuale de manifestare, către noi prietenii, către noi idei, pe 
care cea de-a 24-a ediţie FNT a reuşit să o asume şi să o înfăptuiască.  

 
Aveţi la Teatrul „Nottara” o echipă specială, profesionistă şi plină de solicitudine care ne-a 

ajutat ca evenimentele programate la teatrul dumneavoastră să aibă loc la standarde înalte. O 
asemenea echipă nu poate fi decât parte a instituţiei pe care o conduceţi şi nu poate deservi decât un 
Festival Naţional de Teatru de anvergură pe care îl organizăm şi graţie ajutorului dumneavoastră. 

 
Au fost zece zile de sărbătoare a culturii, în care artişti din întreagă ţară şi din străinătate s-au 

întâlnit pe scenele teatrelor partenere şi în conjucturile create de Festival, pentru a împărtăşi emoţia 
legată de arta teatrului – în cât mai variate şi rafinate moduri de percepere, de cunoaştere, de 
comunicare. A fost o ediţie bogată în evenimente, atât prin cele 83 de reprezentaţii teatrale 
prezentate în faţa unui public care ne-a dovedit, printr-o masivă prezenţă, marele său interes pentru 
arta scenei, cât şi prin cele peste 50 de evenimente conexe care, şi ele, s-au bucurat de o reală 
atenţie şi participare. 
 

Considerăm, doamnă Director, că valoarea Festivalului s-a întregit şi prin participarea artiştilor 
teatrului dumneavoastră la acest eveniment, spectacolul Noul locatar de Eugène Ionesco în regia lui 
Gábor Tompa, aflat în selecţia oficială, câştigând aprecierea publicului exigent pe care Festivalul şi l-
a construit an de an şi aprecierea criticilor de teatru din ţară şi străinătate.  

 
Vă mulţumim, de asemenea, că ne-aţi oferit posibilitate, nouă, tuturor oamenilor de teatru, de 

a face o reverenţă marilor maeştri ai scenei româneşti, nume care au dat şi dau consistenţă şi 
valoare, modele pentru tot ceea ce se naşte nou în mişcarea teatrală de la noi, prin programarea, în 
timpul Festivalului, a spectacolului Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov. 

Fiind conştienţi că numai împreună vom putea să punem umărul la o construcţie culturală 
care să pună în valoare talentele şi potenţialul artiştilor noştri, care să pună în lumină tendinţele 
tematice şi estetice spre care aceştia se îndreaptă, daţi-ne voie, stimată doamnă Director, să vă 
mulţumim încă o dată şi ne dorim să continuăm această remarcabilă colaborare şi în ediţiile viitoare 
ale Festivalului Naţional de Teatru.  
               
Cu cele mai bune gânduri, 
 
Marina Constantinescu,                                               Aura Corbeanu,   
 

                                                                                                                                                                                                
 Director Artistic                         Director Executiv 
 Festivalul Naţional de Teatru                       Festivalul Naţional de Teatru  


