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Preambul 
 

În perioada 12 – 19 octombrie a avut loc prima ediţie a Festivalul Internaţional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard. Festivalul a propus două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost 

denumită emblematic „Criză teribilă, monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia, au intrat în competiţie 

spectacolele, din mai multe ţări, concepute pe tematica (prea prezentă, prea cunoscută) a crizei.  

A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, a prezentat, pe lângă spectacole de succes şi 

premiere ale teatrului gazdă, şi comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 

Deschiderea oficială a festivalului a avut loc pe data de 12 octombrie 2013, cu un 

eveniment inedit, intitulat „Teatru pe pâine”. Manifestarea artistică s-a desfăşurat pe Bulevardul 

Magheru, chiar în faţa teatrului şi a fost coordonată de regizorul Mihai Lungeanu şi a mobilizat, pe 

lângă trupa Teatrului „Nottara”, şi studenţi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 

Cinematografică (UNATC).  

La „Fest(in) pe Bulevard“, au avut loc trei spectacole-lectură în regia Alexandru 

Mâzgăreanu, a Cezarinei Undrescu şi a lui Mihai Lungeanu. Teatrul „Nottara” a găzduit în 

perioada evenimentului şi colocviul „Criză teribilă, monşer!”, o întâlnire a directorilor de festivaluri 

din Bucureşti şi din ţară şi lansări de carte de teatru, prezentate de Florica Ichim (critic de teatru, 

redactor-şef al revistei „Teatrul azi”) şi invitaţii săi. În plus, pe tot parcursul festivalului s-a putut 

vizita expoziţia „Actori, actori, actori!, cu fotografii realizate de Sorin Radu și Maria Ștefănescu.  

Pentru acest eveniment, teatrul „Nottara“ a organizat 3 conferinţe de presă în zilele de 10 

iulie 2013, 11 septembrie 2013 şi 1 octombrie 2013. 
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Data: 10 iulie 2013 

Subiect: Prezentarea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru „Fest(in) pe 

Bulevard“ 

Materiale:  

- Prezentare festival 

- Prezentare sondaj IMAS 

- Distrbuţie si sinopsis „Matrimoniale“ 

- CV-uri Lia Bignar, Diana Lupescu, Ada Navrot, Lucian Ghimişi, Mihai Marinescu, 

Crenguţa Hariton 

 

Detalii trimitere comunicat de presă: 

 7 cotidiene 

 7 publicaţii săptămânale 

 5 reviste de specialitate 

 2 agenţii de presă 

 10 publicaţii online 

 7 radio-uri 

 10 televiuziuni, inclusiv un post de televiziune online Senso TV 

 7 bloggeri 

 

Număr de apariţii: 

 2 articole print 

 25 articole online 

 2 agenţii de presa 

 2 stiri radio 

 2 stiri pe TV 
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1. Jurnalul Naţional 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-

venit-peste-1-500-lei-luna-647728.html 

 

 

Profilul spectatorului de teatru: 41 de ani, studii superioare, venit 
peste 1.500 lei/lună 
Articol de: Sebastian S. Eduard  
Publicat in: Teatru 
Publicat la date de: 14 Iul 2013 - 15:28 
Potrivit unui studiu IMAS, realizat la cererea Teatrului Nottara din Capitală şi preluat de 

mediafax.ro, spectatorii de teatru din Bucureşti au o vârstă medie de 41 de ani, studii superioare, 

un venit lunar de peste 1.500 de lei şi un statut social ridicat 

 

În urma acestui studiu, s-a descoperit că 37,1% dintre spectatori au vârste între 30 şi 44 de ani, 

media de vârstă fiind 41 de ani, 29% au venituri lunare de peste 1.500 de lei, 71% au studii 

superioare şi tot atâţia au un statut social înalt, iar 82,3% dintre cei chestionaţi sunt persoane 

care utilizează zilnic internetul. De asemenea, 40% dintre spectatorii bucureşteni cumpără bilete 

online. 

 

Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate, 36%, declară că au fost la teatru în ultimul 

an. Aceasta înseamnă aproximativ 585.500 de bucureşteni. 15,2% din aceştia spun că au mers la 

teatru cel puţin o dată în ultima lună, 33,9% au mers cel puţin o dată în ultimele trei luni, iar 

49,5% au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an. 

 

Majoritatea teatrelor consacrate din Capitală au o notorietate foarte mare în rândul 

spectatorilor. Cel care conduce detaşat este Teatrul Naţional Bucureşti, cu 73,6%, urmat de 

Teatrul Nottara (45,4%) şi Teatrul Bulandra (43,1%), Teatrul Mic (37,6%), Teatrul de Comedie 

(32,3%), Teatrul Odeon (28,5%), Teatrul Masca (22,6%), Teatrul ţăndărică (21%), Teatrul Foarte 

Mic (17,4%) şi Teatrul "Ion Creangă" (15,8%). 

 

De asemenea, una dintre concluziile studiului este faptul că actorii sunt cel mai important 

argument pentru spectatori. 87% din respondenţi au spus că, atunci când aleg să meargă la un 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1-500-lei-luna-647728.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1-500-lei-luna-647728.html
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spectacol de teatru, distribuţia joacă cel mai important rol. În ordinea importanţei urmează 

autorul piesei (61%) şi recomandările cunoscuţilor (54%). 
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Scan articolul 
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2. Adevarul 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/festin-nottara-1_51debe90c7b855ff5629eec8/index.html# 

 

 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/festin-nottara-1_51debe90c7b855ff5629eec8/index.html
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3. Adevarul.ro 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/festin-bulevard-evenimentul-revitalizeaza-comedia-

bulevardiera-bucuresti-1_51dd4f8ac7b855ff5622e2b7/index.html# 

 

 

http://adevarul.ro/news/bucuresti/festin-bulevard-evenimentul-revitalizeaza-comedia-bulevardiera-bucuresti-1_51dd4f8ac7b855ff5622e2b7/index.html
http://adevarul.ro/news/bucuresti/festin-bulevard-evenimentul-revitalizeaza-comedia-bulevardiera-bucuresti-1_51dd4f8ac7b855ff5622e2b7/index.html
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4. Wall-street http://www.wall-street.ro/articol/Marketing-PR/151206/cine-sunt-bucurestenii-

care-merg-la-teatru-au-in-jur-de-41-ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat.html 

 

http://www.wall-street.ro/articol/Marketing-PR/151206/cine-sunt-bucurestenii-care-merg-la-teatru-au-in-jur-de-41-ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat.html
http://www.wall-street.ro/articol/Marketing-PR/151206/cine-sunt-bucurestenii-care-merg-la-teatru-au-in-jur-de-41-ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat.html
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5. Hotnews.ro 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15161410-39-fest-bulevard-39-festival-teatru-dedicat-

crizei.htm 

 

'Fest(in) pe Bulevard' - un festival de teatru dedicat crizei  
de D.S.     HotNews.ro  
Miercuri, 10 iulie 2013, 16:54 Actualitate | Cultură  
 
Teatrul Nottara va organiza in toamna acestui an (12-19 octombrie) prima ediţie a festivalului 

internaţional 'Fest(in) pe Bulevard'. Festivalul se va desfasura anual si va avea ca tema criza - un 

subiect extrem de discutat in ultima perioada, au anuntat organizatorii, citati de Agerpres. Toate 
spectacolele care vor intra în secţiunea oficială vor trata această temă. 
 
'Ideea acestui festival a venit de la o trupă franţuzească. (...) Ideea era aşa: pentru că suntem dominaţi 
de criză, noi, toţi europenii (...), hai să facem un festival dedicat crizei. (...) Fiecare ţară care doreşte să 

participe la acest festival să aibă un teatru care să comande un text special pentru acest festival, un text 
special despre criză, despre cum a afectat criza cultura, individul, societatea etc.', a spus Marinela Ţepuş, 
adăugând că 'un festival dedicat crizei nu face nimeni, dar un spectacol despre efectele crizei poate face 
oricine'. 
 
Potrivit organizatorilor, festivalul va fi împărţit în două secţiuni, 'Bulevardul Comediei' şi secţiunea oficială 
'Criză teribilă, monşer!'. 

In secţiunea oficială vor intra şase spectacole: 'Povestea zăpezii negre' de Jean-Yves Picq - Cie Scene en 
Vie, Grenoble (Franţa), 'Woyzeck' de Georg Buchner - PygmalionTheater, Viena (Austria), Băutorul de 

rouă' de Sanja Domazet - Teatrul Naţional 'Sterija' Din Vârşeţ (Serbia) 'Liselotte şi luna mai' de Pozsgai 
Zsolt - Teatrul Dramatic şi de Păpuşi din Vraţa (Bulgaria), 'Candid' de Voltaire - Teatrul Ţăndărică şi 
'Matrimoniale' de Lia Bugnar - Teatrul Nottara. 
 
Spectacolele secţiunii oficiale se vor desfăşura la Sala Studio 'George Constantin' a Teatrului Nottara. 

 
La editia din acest an, in secţiunea 'Bulevardul Comediei' vor fi prezentate spectacole de succes şi 
premiere ale teatrului Nottara,  precum si două comedii ale unor instituţii invitate: spectacolul 'Leonida 
Gem Session', adaptare după I.L. Caragiale în regia lui Tompa Gabor, al Teatrului Maghiar de Stat din 
Cluj, şi 'Familia Tot', de Orkeny Istvan, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, al Centrului Cultural pentru 
UNESCO 'Nicolae Bălcescu'. 

 
Piesele din secţiunea 'Bulevardul Comediei' vor fi prezentate la Sala 'Horia Lovinescu' a Teatrului Nottara. 
 
'Bugetul primei ediţii a festivalului internaţional 'Fest(in) pe Bulevard' este de 250.000 lei, sumă 

asigurată de Primăria Capitalei, finanţatorul teatrului, precum şi de Ministerul Culturii şi UNITER în 
calitate de cofinanţatori', a precizat directoarea Teatrului Nottara 

 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15161410-39-fest-bulevard-39-festival-teatru-dedicat-crizei.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15161410-39-fest-bulevard-39-festival-teatru-dedicat-crizei.htm
http://www.hotnews.ro/articole_autor/D.S.
http://www.hotnews.ro/cultura
http://www.nottara.ro/


14 
 

 

 



15 
 

 

6. Money.ro 

http://www.money.ro/consumatorul-de-teatru--41-ani--studii-superioare-si-statut-social-

ridicat_1250794.html 

Consumatorul de teatru: 41 ani, studii superioare şi statut social 
ridicat 

Sursa: Money.ro | Publicat: 10 iul 2013, 21:46 | Actualizat: 11 iul 2013, 08:35  

Spectatorii de teatru din Bucureşti au o vârstă medie de 41 de ani, studii superioare, un venit 

lunar de peste 1.500 de lei şi un statut social ridicat, potrivit unui studiu realizat de IMAS la 

cererea Teatrului Nottara din Capitală. 

O parte dintre rezultatele acestui studiu au fost făcute publice de reprezentanţii Teatrului Nottara 

miercuri, într-o conferinţă de presă. 

 În urma studiului au fost completate 800 de chestionare, prin metoda CATI (interviuri prin telefon 

asistate de calculator). Perioada de culegere a datelor a fost 11-19 decembrie 2012, iar publicul 

ţintă, rezidenţii din Bucureşti, cu vârsta de peste 12 ani. Printre scopurile acestui studiu s-au 

numărat măsurarea notorietăţii teatrelor din Bucureşti, identificarea motivaţiei frecventării teatrelor 

şi determinarea preferinţelor publicului bucureştean cu privire la genuri teatrale, actori şi regizori. 

Toţi respondenţii au fost selectaţi dintr-o listă, în mod aleatoriu. 

În urma acestui studiu, s-a descoperit că 37,1% dintre spectatori au vârste între 30 şi 44 de ani, 

media de vârstă fiind 41 de ani, 29% au venituri lunare de peste 1.500 de lei, 71% au studii 

superioare şi tot atâţia au un statut social înalt, iar 82,3% dintre cei chestionaţi sunt persoane care 

utilizează zilnic internetul. De asemenea, 40% dintre spectatorii bucureşteni cumpără bilete online. 

Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate, 36%, declară că au fost la teatru în ultimul 

an. Aceasta înseamnă aproximativ 585.500 de bucureşteni. 15,2% din aceştia spun că au mers la 

teatru cel puţin o dată în ultima lună, 33,9% au mers cel puţin o dată în ultimele trei luni, iar 49,5% 

au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an. 

Majoritatea teatrelor consacrate din Capitală au o notorietate foarte mare în rândul spectatorilor. 

Cel care conduce detaşat este Teatrul Naţional Bucureşti, cu 73,6%, urmat de Teatrul Nottara 

(45,4%) şi Teatrul Bulandra (43,1%), Teatrul Mic (37,6%), Teatrul de Comedie (32,3%), Teatrul 

Odeon (28,5%), Teatrul Masca (22,6%), Teatrul Ţăndărică (21%), Teatrul Foarte Mic (17,4%) şi 

Teatrul "Ion Creangă" (15,8%). 

De asemenea, una dintre concluziile studiului este faptul că actorii sunt cel mai important argument 

pentru spectatori. 87% din respondenţi au spus că, atunci când aleg să meargă la un spectacol de 

teatru, distribuţia joacă cel mai important rol. În ordinea importanţei urmează autorul piesei (61%) 

şi recomandările cunoscuţilor (54%). De asemenea, 87% din respondenţi au spus că preferă să 

meargă la teatre cu genuri diferite de piese, iar 68,6% spun că îşi doresc să vadă spectacole de 

comedie. 

 

 

http://www.money.ro/consumatorul-de-teatru--41-ani--studii-superioare-si-statut-social-ridicat_1250794.html
http://www.money.ro/consumatorul-de-teatru--41-ani--studii-superioare-si-statut-social-ridicat_1250794.html
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7. Manager.ro 

http://www.manager.ro/articole/cultura/teatrul-nottara-dedica-un-festival-crizei-41545.html 

 

Teatrul Nottara dedica un festival crizei 

Teatrul Nottara va organiza prima editie a festivalului international "Fest(in) pe 

Bulevard", ce se va desfasura, in fiecare an, intre 12 si 19 octombrie.  

Festivalul va fi dedicat unui subiect foarte prezent in vietile fiecaruia dintre noi: criza. Toate 

spectacolele care vor intra in sectiunea oficiala a festivalului vor trata aceasta tema.  

"Ideea festivalului a venit de la o trupa frantuzeasca. Ideea era asa: pentru ca suntem dominati de criza, 

noi, toti europenii, hai sa facem un festival dedicat crizei.  

  

Fiecare tara care doreste sa participe la acest festival sa aiba un teatru care sa comande un text special 

pentru acest festival, un text special despre criza, despre cum a afectat criza cultura, individul, 

societatea etc.", a spus Marinela Tepus, directoarea Teatrului Nottara, citata de Agerpres. 

  

Potrivit acesteia, un festival dedicat crizei nu face nimeni, dar un spectacol despre efectele crizei poate 

face oricine.  

 

Festivalul va fi impartit in doua sectiuni, "Bulevardul Comediei" si sectiunea oficiala "Criza teribila, 

monser!".  

  

Sectiunea oficiala va contine sase spectacole: "Povestea zapezii negre" de Jean-Yves Picq - Cie Scene en 

Vie, Grenoble (Franta); "Woyzeck" de Georg Buchner - PygmalionTheater, Viena; "Bautorul de roua" de 

Sanja Domazet - Teatrul National "Sterija" din Varset (Serbia); "Liselotte si luna mai" de Pozsgai Zsolt - 

Teatrul Dramatic si de Papusi din Vrata (Bulgaria); "Candid" de Voltaire - Teatrul Tandarica si 

"Matrimoniale" de Lia Bugnar - Teatrul Nottara.  

  

In cadrul sectiunii "Bulevardul Comediei", pe langa spectacole de succes si premiere ale teatrului gazda, 

vor fi prezentate doua comedii ale unor institutii invitate: spectacolul "Leonida Gem Session", adaptare 

dupa I.L. Caragiale in regia lui Tompa Gabor, al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, si "Familia Tot", de 

Orkeny Istvan, directia de scena Victor Ioan Frunza, al Centrului Cultural pentru UNESCO "Nicolae 

Balcescu".  

  

Spectacolele sectiunii oficiale se vor desfasura la Sala Studio "George Constantin", iar piesele din 

sectiunea "Bulevardul Comediei" vor fi prezentate la Sala "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara.  

  

Bugetul primei editii a festivalului international "Fest(in) pe Bulevard" este de 250.000 de lei, suma 

asigurata de Primaria Capitalei, finantatorul teatrului, precum si de Ministerul Culturii si UNITER in 

calitate de cofinantatori. 

Autor: Alexandra Stanescu 
  

http://www.manager.ro/articole/cultura/teatrul-nottara-dedica-un-festival-crizei-41545.html
http://www.manager.ro/tags/Alexandra%20Stanescu/
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8. Business-forum.ro 

http://www.business-forum.ro/lifestyle/arta/80880-imas-profilul-spectatorului-de-teatru-din-

capital-varsta-medie-41-ani-studii-superioare-statut-social-ridicat.html 

 

IMAS: Profilul spectatorului de teatru din Capitală-vârsta medie 41 ani, studii 

superioare, statut social ridicat 

 

Vârsta medie 41,8 ani, studii superioare, statut social ridicat, venituri peste 1.500 de lei - reprezintă 

profilul spectatorului de teatru din Capitală, potrivit unui sondaj IMAS realizat la cererea Teatrului 

Nottara şi remis miercuri AGERPRES. 

 

Sondajul relevă că femeile merg în număr mai mare la teatru (50,5%) faţă de bărbaţi (49,5%), iar persoanele 

cu vârsta cuprinsă între 30 - 44 de ani ajung la teatru în proporţie de 37,1%, tinerii între 18 - 29 de ani - 

27,9%, cei cu vârste între 45 - 59 de ani - 20,8%, iar cei de 60 de ani şi peste - 14,1%. 

 

Totodată, persoanele cu studii superioare merg la teatru în proporţie de 71%, cei cu liceu/şcoală postliceală 

- 22,3%, în timp ce persoanele cu şcoală profesională/treapta I de liceu merg la teatru în proporţie de 3,9%, 

iar cei cu până la 8 clase ajung la teatru doar în proporţie de 1,8%. 1,1% dintre respondenţi au preferat să 

nu răspundă la această întrebare. 

 

Persoanele cu statut social înalt merg la teatru în proporţie de 71,4%, cei cu statut mediu - 20,8%, iar cei cu 

un statut scăzut merg la teatru doar în proporţie de 5,3%. La această întrebare nu şi-au declarat statutul 

social 2,5% dintre persoanele intervievate. 

 

În funcţie de venitul lunar pe persoană, cetăţenii cu venituri de peste 1.500 lei/ lună merg la teatru în 

proporţie de 29%, cei cu venituri între 900-1.500 lei - 15,9%, cei cu venituri de până la 500 lei - 11,7%, iar 

cei cu venituri între 500 şi 900 de lei - 9,5%. 33,9% au preferat să nu declare ce venit lunar au. 

 

Spectatorii de teatru se informează despre spectacole de pe internet zilnic sau aproape zilnic în proporţie de 

82,3%, cel puţin o dată pe săptămână - 6,4%, cel puţin o dată pe lună - 0,7%, în timp ce persoanele care nu 

folosesc deloc internetul sunt în proporţie de 10,6%. 

 

La întrebarea "Cât de des utilizaţi internetul ca sursă de informare'', cei mai mulţi consumatori de teatru 

(82%) au spus că utilizează internetul zilnic sau aproape zilnic, 5% - de 2-3 ori pe săptămână, 2% - o dată 

pe săptămână, 1% - o dată pe lună sau mai rar, şi 10% - au răspuns că nu utilizează internetul. 

 

A doua sursă de informare este reprezentată de posturile de televiziune, 77% dintre respondenţi declarând 

că se uită zilnic sau aproape zilnic la televizor, 11% - de 2-3 ori pe săptămână, 5% - o dată pe săptămână, 

3% o dată pe lună sau mai rar, iar 4% - deloc. 

 

http://www.business-forum.ro/lifestyle/arta/80880-imas-profilul-spectatorului-de-teatru-din-capital-varsta-medie-41-ani-studii-superioare-statut-social-ridicat.html
http://www.business-forum.ro/lifestyle/arta/80880-imas-profilul-spectatorului-de-teatru-din-capital-varsta-medie-41-ani-studii-superioare-statut-social-ridicat.html


21 
 

Următoarea sursă pentru spectatorii de teatru este reprezentată de posturile de radio, 76% dintre cei 

chestionaţi declarând că ascultă zilnic sau aproape zilnic un post de radio, 8% - de 2-3 ori pe săptămână, 

4% o dată pe săptămână, 1% - de 2-3 ori pe lună, 5% - o dată pe lună sau mai rar, şi 5% - deloc. 

 

Cea mai slabă sursă de informare pentru consumatorii de teatru este reprezentată de presa scrisă, doar 

38% dintre respondenţi declarând că se informează zilnic sau aproape zilnic din ziare/reviste, 15% - de 2-3 

ori pe săptămână, 16% - o dată pe săptămână, 4% - de 2-3 ori pe lună, 12% - o dată pe lună sau mai rar, iar 

16% - deloc. 

 

Sondajul a fost realizat în perioada 11 - 19 decembrie 2012. Metodologia sondajului a avut la bază 800 de 

chestionare completate prin metoda CATI (interviuri prin telefon asistat de calculator), populaţia ţintă fiind 

persoanele cu vârsta de 18 ani şi peste, rezidente în Bucureşti. 
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9. Infoportal 

http://infoportal.rtv.net/articol~din-cultura~info-3914249~profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-

studii-superioare-venit.html  

 

Profilul spectatorului de teatru: 41 de ani, studii superioare, venit peste 1.500 lei/luna 

Jurnalul National - Duminica, 14 Iulie 2013 

 

Potrivit unui studiu IMAS, realizat la cererea Teatrului Nottara din Capitala si preluat de mediafax.ro, spectatorii 

de teatru din Bucuresti au o varsta medie de 41 de ani, studii superioare, un venit lunar de peste 1.500 de lei si 

un statut social ridicatIn urma acestui studiu, s-a descoperit ca 37,1% dintre spectatori au varste intre 30 si 44 

de ani, media de varsta fiind 41 de ani, 29% au venituri lunare de peste 1.500 de lei, 71% au studii superioare 

si tot atatia au un statut social. 

 

 

http://infoportal.rtv.net/articol~din-cultura~info-3914249~profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit.html
http://infoportal.rtv.net/articol~din-cultura~info-3914249~profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1-500-lei-luna-647728.html
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10. Informaţia zilei 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/spectatorul-de-teatru-din-capitala-varsta-medie-41-ani-studii-

superioare-si-statut-social-ridicat/  

 

Scris de Vasile Andreica, 11 iulie 2013 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »  

 

Publicul de teatru, obiect de studiu 

Spectatorii de teatru din Bucureşti au o vârstă medie de 41 de ani, studii superioare, un venit lunar de 

peste 1.500 de lei şi un statut social ridicat, potrivit unui studiu realizat de IMAS la cererea Teatrului 

Nottara din Capitală. 

O parte dintre rezultatele acestui studiu au fost făcute publice de reprezentanţii Teatrului Nottara miercuri, într-o 

conferinţă de presă. 

În urma studiului au fost completate 800 de chestionare, prin metoda CATI (interviuri prin telefon asistate de 

calculator). Perioada de culegere a datelor a fost 11-19 decembrie 2012, iar publicul ţintă, rezidenţii din Bucureşti, cu 

vârsta de peste 12 ani. Printre scopurile acestui studiu s-au numărat măsurarea notorietăţii teatrelor din Bucureşti, 

identificarea motivaţiei frecventării teatrelor şi determinarea preferinţelor publicului bucureştean cu privire la genuri 

teatrale, actori şi regizori. Toţi respondenţii au fost selectaţi dintr-o listă, în mod aleatoriu. 

În urma acestui studiu, s-a descoperit că 37,1% dintre spectatori au vârste între 30 şi 44 de ani, media de vârstă fiind 41 

de ani, 29% au venituri lunare de peste 1.500 de lei, 71% au studii superioare şi tot atâţia au un statut social înalt, iar 

82,3% dintre cei chestionaţi sunt persoane care utilizează zilnic internetul. De asemenea, 40% dintre spectatorii 

bucureşteni cumpără bilete online. 

Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate, 36%, declară că au fost la teatru în ultimul an. Aceasta înseamnă 

aproximativ 585.500 de bucureşteni. 15,2% din aceştia spun că au mers la teatru cel puţin o dată în ultima lună, 33,9% 

au mers cel puţin o dată în ultimele trei luni, iar 49,5% au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an. 

Majoritatea teatrelor consacrate din Capitală au o notorietate foarte mare în rândul spectatorilor. Cel care conduce 

detaşat este Teatrul Naţional Bucureşti, cu 73,6%, urmat de Teatrul Nottara (45,4%) şi Teatrul Bulandra (43,1%), Teatrul 

Mic (37,6%), Teatrul de Comedie (32,3%), Teatrul Odeon (28,5%), Teatrul Masca (22,6%), Teatrul Ţăndărică (21%), 

Teatrul Foarte Mic (17,4%) şi Teatrul “Ion Creangă” (15,8%). 

De asemenea, una dintre concluziile studiului este faptul că actorii sunt cel mai important argument pentru spectatori. 

87% din respondenţi au spus că, atunci când aleg să meargă la un spectacol de teatru, distribuţia joacă cel mai important 

rol. În ordinea importanţei urmează autorul piesei (61%) şi recomandările cunoscuţilor (54%). De asemenea, 87% din 

respondenţi au spus că preferă să meargă la teatre cu genuri diferite de piese, iar 68,6% spun că îşi doresc să vadă 

spectacole de comedie. 

 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/spectatorul-de-teatru-din-capitala-varsta-medie-41-ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/spectatorul-de-teatru-din-capitala-varsta-medie-41-ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/teatrul-nottara-din-capitala-organizeaza-festin-pe-bulevard/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/categoria/cultura/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/manuscrisul-romanului-de-debut-al-scriitorului-samuel-beckett-vandut-cu-15-milioane-de-dolari/
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11. Informaţia zilei 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/teatrul-nottara-din-capitala-organizeaza-festin-pe-bulevard/ 

 

Scris de Vasile Andreica, 11 iulie 2013 « Ştirea precedentă | Înapoi la index | Ştirea următoare »  

 

Intrarea Teatrului Nottara 

Teatrul Nottara din Bucureşti organizează, între 12 şi 19 octombrie, Fest(In) pe Bulevard, un eveniment 

care îşi doreşte să revitalizeze comedia bulevardieră, au declarat, miercuri, reprezentanţi ai instituţiei 

de spectacole, într-o conferinţă de presă. 

Festivalul va avea două secţiuni: “Bulevardul Comediei”, care se va desfăşura la Sala “Horia Lovinescu” a Teatrului 

Nottara, şi secţiunea oficială, care se va desfăşura la Sala Studio “George Constantin”, sub numele “Criză teribilă, 

monşer!”. 

În ceea ce priveşte secţiunea “Bulevardul Comediei”, instituţiile invitate la eveniment sunt Teatrul Maghiar de Stat din 

Cluj, cu “Leonida Gem Session”, o adaptare “în cădere liberă” după I.L. Caragiale, semnată de Tompa Gabor şi Andras 

Visky, şi Centrul Cultural UNESCO “Nicolae Bălcescu”, cu spectacolul “Familia Tot”, de Orkeny Istvan, pus în scenă de 

Victor Ioan Frunză. 

Secţiunea oficială va găzdui spectacole pe tema crizei de toate genurile – criza economică, criza relaţiilor, criza identitară 

etc. În cadrul secţiunii dedicate crizei vor intra în competiţie următoarele spectacole: “Povestea zăpezii negre”, de Jean-

Yves Picq (Cie Scene en Vie, Grenoble, Franţa), “Woyzeck”, de Georg Buchner (Pygmalion Theater, Viena, Austria), 

“Băutorul de rouă”, de Sanja Domazet (Teatrul Naţional “Sterija din Vârşeţ, Serbia), “Liselotte şi luna mai”, de Pozsgai 

Zsolt (Teatrul Dramatic şi de Păpuşi Vraţa, Bulgaria), “Candid” (Teatrul Ţăndărică din Bucureşti) şi o premieră a 

Teatrului Nottara, “Matrimoniale”, în regia Dianei Lupescu, după un text de Lia Bugnar. 

Săptămâna de festival va mai include dezbateri pe tema crizei, spectacole-lectură, colocvii şi lansări de carte. 

 

http://www.informatia-zilei.ro/sm/teatrul-nottara-din-capitala-organizeaza-festin-pe-bulevard/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/festivalul-opera-nights-primul-spectacol-liric/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/categoria/cultura/
http://www.informatia-zilei.ro/sm/spectatorul-de-teatru-din-capitala-varsta-medie-41-ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat/
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12. Stiri presa online 

http://www.stiri-presa-online.ro/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-

peste-1-500-leiluna/ 

 

Profilul spectatorului de teatru: 41 de ani, studii superioare, venit peste 1.500 lei/lună 

Potrivit unui studiu IMAS, realizat la cererea Teatrului Nottara din Capitală şi preluat de 

mediafax.ro, spectatorii de teatru din Bucureşti au o vârstă medie de 41 de ani, studii 

superioare, un venit lunar de peste…. …citeste toata stirea Profilul spectatorului de teatru: 

41 de ani, studii superioare, venit peste 1.500 lei/lună la jurnalul.ro.  

 

 

http://www.stiri-presa-online.ro/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1-500-leiluna/
http://www.stiri-presa-online.ro/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1-500-leiluna/
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13. Ziarelive.ro 

http://www.ziarelive.ro/stiri/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-

1500-leiluna.html  

 

Profilul spectatorului de teatru: 41 de ani, studii superioare, venit 
peste 1.500 lei/lună 

Publicat: Duminică, 14 Iulie 2013, 15:40  

Potrivit unui studiu IMAS, realizat la cererea Teatrului Nottara din Capitala si preluat de 

mediafax.ro, spectatorii de teatru din Bucuresti au o varsta medie de 41 de ani, studii 

superioare, un venit lunar de peste 1.500 de lei si un statut social ridicat In urma acestui 

studiu, s-a descoperit ca 37,1% dintre spectatori au varste intre 30 si 44 de ani, media de 

varsta fiind 41 de ani, 29% au venituri lunare de peste 1.500 de lei, 71% au studii 

superioare si tot atatia au un statut social inalt, iar 82,3% dintre cei chestionati sunt 

persoane care utilizeaza zilnic internetul.… 

 

 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1500-leiluna.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1500-leiluna.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1500-leiluna.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1500-leiluna.html
http://www.ziarelive.ro/foto/profilul-spectatorului-de-teatru-41-de-ani-studii-superioare-venit-peste-1500-leiluna.html
http://www.ziarelive.ro/despre/teatrului_nottara.html
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14. Pescurt.ro 

http://pescurt.ro/stiri-economie/cine-sunt-bucurestenii-care-merg-la-teatru-au-in-jur-de-41-ani,-

studii-superioare-si-statut-social-ridicat_10-07-2013_6681698 

  

 

 

http://pescurt.ro/stiri-economie/cine-sunt-bucurestenii-care-merg-la-teatru-au-in-jur-de-41-ani,-studii-superioare-si-statut-social-ridicat_10-07-2013_6681698
http://pescurt.ro/stiri-economie/cine-sunt-bucurestenii-care-merg-la-teatru-au-in-jur-de-41-ani,-studii-superioare-si-statut-social-ridicat_10-07-2013_6681698
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15. 9am.ro 

http://www.9am.ro/stiri/LifeStar/245680/cine-merge-la-teatru-in-bucuresti.html 

 

11 Iulie 2013 in LifeStar  

Cine merge la teatru in Bucuresti 

Un studiu realizat de IMAS la cererea Teatrului Nottara din Capitala a conturat portretul 

spectatorului de teatru tipic bucurestean. 

Spectatorii de teatru din Bucuresti au o varsta medie de 41 de ani, studii superioare, un 

venit lunar de peste 1.500 de lei si un statut social ridicat, relateaza MEDIAFAX. 

Printre scopurile acestui studiu s-au numarat masurarea notorietatii teatrelor din Bucuresti, 

identificarea motivatiei frecventarii teatrelor si determinarea preferintelor publicului 

bucurestean cu privire la genuri teatrale, actori si regizori.  

 

In urma acestui studiu, s-a descoperit ca 37,1% dintre spectatori au varste intre 30 si 

44 de ani, media de varsta fiind 41 de ani, 29% au venituri lunare de peste 1.500 de 

lei, 71% au studii superioare si tot atatia au un statut social inalt, iar 82,3% dintre cei 

chestionati sunt persoane care utilizeaza zilnic internetul.  

Un numar relativ mare dintre persoanele intervievate, 36%, declara ca au fost la teatru in 

ultimul an. Majoritatea teatrelor consacrate din Capitala au o notorietate foarte mare in 

randul spectatorilor, in urmatoarea ordine:  

 Teatrul National Bucuresti, cu 73,6% notorietate, 

 Teatrul Nottara (45,4%) 

 Teatrul Bulandra (43,1%), 

 Teatrul Mic (37,6%), 

 Teatrul de Comedie (32,3%), 

 Teatrul Odeon (28,5%), 

 Teatrul Masca (22,6%), 

 Teatrul Tandarica (21%), 

 Teatrul Foarte Mic (17,4%), 

 Teatrul "Ion Creanga" (15,8%). 

 

http://www.9am.ro/stiri/LifeStar/245680/cine-merge-la-teatru-in-bucuresti.html
http://www.9am.ro/arhiva/2013/Iulie/11.html
http://www.9am.ro/arhiva/2013/Iulie/LifeStar.html
http://www.9am.ro/tag/bucuresti.html
http://www.9am.ro/tag/ani.html
http://www.9am.ro/tag/venit.html
http://mediafax.ro/
http://www.9am.ro/tag/studiu.html
http://www.9am.ro/tag/venituri.html
http://www.9am.ro/tag/capitala.html
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16. Ziuaveche.ro  

http://www.ziuaveche.ro/cultura-religie/cultura/%e2%80%9efestin-pe-bulevard-12-19-octombrie-

prima-edi%c8%9bie-va-trata-tema-crizei-178837.html  

 

„Fest(in) pe Bulevard”, 12-19 octombrie. Prima ediție va trata tema 
crizei 
Scris de : L.B.     2013-07-10 19:14     Comments Off  

Prima ediţie a festivalului internaţional “Fest(in) pe Bulevard” va avea loc ȋn București ȋn perioada 12-19 

octombrie, avȃnd ca subiect central criza. 

 

„Fest(in) pe Bulevard", 12-19 octombrie. Prima ediție va trata tema crizei (foto:looms.ro) 

“Ideea acestui festival a venit de la o trupă franţuzească. (…) Ideea era aşa: pentru că suntem 

dominaţi de criză, noi, toţi europenii (…), hai să facem un festival dedicat crizei. (…) Fiecare ţară 

care doreşte să participe la acest festival să aibă un teatru care să comande un text special pentru 

acest festival, un text special despre criză, despre cum a afectat criza cultura, individul, societatea 

etc.”, a spus directoarea Teatrului Nottara (organizatorul evenimentului), Marinela Ţepuş, 

adăugând că “un festival dedicat crizei nu face nimeni, dar un spectacol despre efectele crizei poate 

face oricine”.  Festivalul va fi împărţit în două secţiuni, “Bulevardul Comediei” şi secţiunea 

oficială “Criză teribilă, monşer!”. 

Secţiunea oficială va conţine şase spectacole: “Povestea zăpezii negre” de Jean-Yves Picq – Cie 

Scene en Vie, Grenoble (Franţa), “Woyzeck” de Georg Buchner – PygmalionTheater, Viena 

(Austria), Băutorul de rouă” de Sanja Domazet – Teatrul Naţional “Sterija” Din Vârşeţ (Serbia) 

“Liselotte şi luna mai” de Pozsgai Zsolt – Teatrul Dramatic şi de Păpuşi din Vraţa (Bulgaria), 

“Candid” de Voltaire – Teatrul Ţăndărică şi “Matrimoniale” de Lia Bugnar – Teatrul Nottara.  În 

cadrul secţiunii “Bulevardul Comediei”, pe lângă spectacole de succes şi premiere ale teatrului 

gazdă, vor fi prezentate la ediţia din acest an şi două comedii ale unor instituţii invitate: spectacolul 

“Leonida Gem Session”, adaptare după I.L. Caragiale în regia lui Tompa Gabor, al Teatrului 

Maghiar de Stat din Cluj, şi “Familia Tot”, de Orkeny Istvan, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, 

al Centrului Cultural pentru UNESCO “Nicolae Bălcescu”. 

Potrivit Agerpres, spectacolele secţiunii oficiale se vor desfăşura la Sala Studio “George 

Constantin”, în timp ce piesele din secţiunea “Bulevardul Comediei” vor fi prezentate la Sala 

“Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara.  ”Bugetul primei ediţii a festivalului internaţional 

“Fest(in) pe Bulevard” este de 250.000 lei, sumă asigurată de Primăria Capitalei, finanţatorul 

http://www.ziuaveche.ro/cultura-religie/cultura/%e2%80%9efestin-pe-bulevard-12-19-octombrie-prima-edi%c8%9bie-va-trata-tema-crizei-178837.html
http://www.ziuaveche.ro/cultura-religie/cultura/%e2%80%9efestin-pe-bulevard-12-19-octombrie-prima-edi%c8%9bie-va-trata-tema-crizei-178837.html
http://www.ziuaveche.ro/wp-content/uploads/2013/07/teatrul-notara-info.jpg
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teatrului, precum şi de Ministerul Culturii şi UNITER în calitate de cofinanţatori”, a precizat 

directoarea Teatrului Nottara. 
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17. Agerpres.ro 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/209369-IMAS-Profilul-spectatorului-de-teatru-

din-Capitalavarsta-medie-41-ani-studii-superioare-statut-social-ridicat.html 

IMAS: Profilul spectatorului de teatru din Capitală-vârsta 
medie 41 ani, studii superioare, statut social ridicat 
Miercuri, 10 Iulie 2013 20:35  

Vârsta medie 41,8 ani, studii superioare, statut social ridicat, venituri peste 1.500 de lei - 

reprezintă profilul spectatorului de teatru din Capitală, potrivit unui sondaj IMAS realizat la 

cererea Teatrului Nottara şi remis miercuri AGERPRES. 

Sondajul relevă că femeile merg în număr mai mare la teatru (50,5%) faţă de bărbaţi (49,5%), iar 

persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 - 44 de ani ajung la teatru în proporţie de 37,1%, tinerii între 

18 - 29 de ani - 27,9%, cei cu vârste între 45 - 59 de ani - 20,8%, iar cei de 60 de ani şi peste - 

14,1%.  

Totodată, persoanele cu studii superioare merg la teatru în proporţie de 71%, cei cu liceu/şcoală 

postliceală - 22,3%, în timp ce persoanele cu şcoală profesională/treapta I de liceu merg la teatru în 

proporţie de 3,9%, iar cei cu până la 8 clase ajung la teatru doar în proporţie de 1,8%. 1,1% dintre 

respondenţi au preferat să nu răspundă la această întrebare.  

Persoanele cu statut social înalt merg la teatru în proporţie de 71,4%, cei cu statut mediu - 20,8%, 

iar cei cu un statut scăzut merg la teatru doar în proporţie de 5,3%. La această întrebare nu şi-au 

declarat statutul social 2,5% dintre persoanele intervievate.  

În funcţie de venitul lunar pe persoană, cetăţenii cu venituri de peste 1.500 lei/ lună merg la teatru 

în proporţie de 29%, cei cu venituri între 900-1.500 lei - 15,9%, cei cu venituri de până la 500 lei - 

11,7%, iar cei cu venituri între 500 şi 900 de lei - 9,5%. 33,9% au preferat să nu declare ce venit 

lunar au.  

Spectatorii de teatru se informează despre spectacole de pe internet zilnic sau aproape zilnic în 

proporţie de 82,3%, cel puţin o dată pe săptămână - 6,4%, cel puţin o dată pe lună - 0,7%, în timp 

ce persoanele care nu folosesc deloc internetul sunt în proporţie de 10,6%.  

La întrebarea "Cât de des utilizaţi internetul ca sursă de informare'', cei mai mulţi consumatori de 

teatru (82%) au spus că utilizează internetul zilnic sau aproape zilnic, 5% - de 2-3 ori pe săptămână, 

2% - o dată pe săptămână, 1% - o dată pe lună sau mai rar, şi 10% - au răspuns că nu utilizează 

internetul.  

A doua sursă de informare este reprezentată de posturile de televiziune, 77% dintre respondenţi 

declarând că se uită zilnic sau aproape zilnic la televizor, 11% - de 2-3 ori pe săptămână, 5% - o 

dată pe săptămână, 3% o dată pe lună sau mai rar, iar 4% - deloc.  

Următoarea sursă pentru spectatorii de teatru este reprezentată de posturile de radio, 76% dintre cei 

chestionaţi declarând că ascultă zilnic sau aproape zilnic un post de radio, 8% - de 2-3 ori pe 

săptămână, 4% o dată pe săptămână, 1% - de 2-3 ori pe lună, 5% - o dată pe lună sau mai rar, şi 5% 

- deloc.  

Cea mai slabă sursă de informare pentru consumatorii de teatru este reprezentată de presa scrisă, 

doar 38% dintre respondenţi declarând că se informează zilnic sau aproape zilnic din ziare/reviste, 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/209369-IMAS-Profilul-spectatorului-de-teatru-din-Capitalavarsta-medie-41-ani-studii-superioare-statut-social-ridicat.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/209369-IMAS-Profilul-spectatorului-de-teatru-din-Capitalavarsta-medie-41-ani-studii-superioare-statut-social-ridicat.html
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15% - de 2-3 ori pe săptămână, 16% - o dată pe săptămână, 4% - de 2-3 ori pe lună, 12% - o dată pe 

lună sau mai rar, iar 16% - deloc.  

Sondajul a fost realizat în perioada 11 - 19 decembrie 2012. Metodologia sondajului a avut la bază 

800 de chestionare completate prin metoda CATI (interviuri prin telefon asistat de calculator), 

populaţia ţintă fiind persoanele cu vârsta de 18 ani şi peste, rezidente în Bucureşti. 

AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu) 
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18. Agerpres.ro 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/209171-Festin-pe-Bulevard-primul-
festival-de-teatru-dedicat-crizei.html 
 

"Fest(in) pe Bulevard" - primul festival de teatru dedicat 
crizei 
Miercuri, 10 Iulie 2013 13:37  

 Imprima 

Prima ediţie a festivalului internaţional "Fest(in) pe 

Bulevard", manifestare ce se va desfăşura anual, va avea 

loc la Bucureşti, în perioada 12-19 octombrie, a declarat 

directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, 

organizatorul evenimentului, într-o conferinţă susţinută 

miercuri la sediul instituţiei de cultură. 

 

Festivalul va fi dedicat unui subiect extrem de dezbătut în ultima perioadă, cel al crizei, toate 

spectacolele care vor intra în secţiunea oficială urmând să trateze această temă.  

"Ideea acestui festival a venit de la o trupă franţuzească. (...) Ideea era aşa: pentru că suntem 

dominaţi de criză, noi, toţi europenii (...), hai să facem un festival dedicat crizei. (...) Fiecare ţară 

care doreşte să participe la acest festival să aibă un teatru care să comande un text special pentru 

acest festival, un text special despre criză, despre cum a afectat criza cultura, individul, societatea 

etc.", a spus Marinela Ţepuş, adăugând că "un festival dedicat crizei nu face nimeni, dar un 

spectacol despre efectele crizei poate face oricine".  

Festivalul va fi împărţit în două secţiuni, "Bulevardul Comediei" şi secţiunea oficială "Criză 

teribilă, monşer!".  

Secţiunea oficială va conţine şase spectacole: "Povestea zăpezii negre" de Jean-Yves Picq - Cie 

Scene en Vie, Grenoble (Franţa), "Woyzeck" de Georg Buchner - PygmalionTheater, Viena 

(Austria), Băutorul de rouă" de Sanja Domazet - Teatrul Naţional "Sterija" Din Vârşeţ (Serbia) 

"Liselotte şi luna mai" de Pozsgai Zsolt - Teatrul Dramatic şi de Păpuşi din Vraţa (Bulgaria), 

"Candid" de Voltaire - Teatrul Ţăndărică şi "Matrimoniale" de Lia Bugnar - Teatrul Nottara.  

În cadrul secţiunii "Bulevardul Comediei", pe lângă spectacole de succes şi premiere ale teatrului 

gazdă, vor fi prezentate la ediţia din acest an şi două comedii ale unor instituţii invitate: spectacolul 

"Leonida Gem Session", adaptare după I.L. Caragiale în regia lui Tompa Gabor, al Teatrului 

Maghiar de Stat din Cluj, şi "Familia Tot", de Orkeny Istvan, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, 

al Centrului Cultural pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu".  

Spectacolele secţiunii oficiale se vor desfăşura la Sala Studio "George Constantin", în timp ce 

piesele din secţiunea "Bulevardul Comediei" vor fi prezentate la Sala "Horia Lovinescu" a 

Teatrului Nottara.  

"Bugetul primei ediţii a festivalului internaţional "Fest(in) pe Bulevard" este de 250.000 lei, sumă 

asigurată de Primăria Capitalei, finanţatorul teatrului, precum şi de Ministerul Culturii şi UNITER 

în calitate de cofinanţatori", a precizat directoarea Teatrului Nottara. AGERPRES/ (AS - autor: 

Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă) 

 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/209171-Festin-pe-Bulevard-primul-festival-de-teatru-dedicat-crizei.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/209171-Festin-pe-Bulevard-primul-festival-de-teatru-dedicat-crizei.html
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19. Mediafax 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/spectatorul-de-teatru-din-capitala-varsta-medie-41-
ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat-11114928  
 

Spectatorul de teatru din Capitală: Vârsta medie - 41 ani, studii 
superioare şi statut social ridicat 

de Oana Ghita - Mediafax  

Spectatorii de teatru din Bucureşti au o vârstă medie de 41 de ani, studii superioare, un venit 

lunar de peste 1.500 de lei şi un statut social ridicat, potrivit unui studiu realizat de IMAS la 

cererea Teatrului Nottara din Capitală. 

O parte dintre rezultatele acestui studiu au fost făcute publice de reprezentanţii Teatrului Nottara 

miercuri, într-o conferinţă de presă. 

În urma studiului au fost completate 800 de chestionare, prin metoda CATI (interviuri prin telefon 

asistate de calculator). Perioada de culegere a datelor a fost 11-19 decembrie 2012, iar publicul 

ţintă, rezidenţii din Bucureşti, cu vârsta de peste 12 ani. Printre scopurile acestui studiu s-au 

numărat măsurarea notorietăţii teatrelor din Bucureşti, identificarea motivaţiei frecventării 

teatrelor şi determinarea preferinţelor publicului bucureştean cu privire la genuri teatrale, 

actori şi regizori. Toţi respondenţii au fost selectaţi dintr-o listă, în mod aleatoriu. 

În urma acestui studiu, s-a descoperit că 37,1% dintre spectatori au vârste între 30 şi 44 de ani, 

media de vârstă fiind 41 de ani, 29% au venituri lunare de peste 1.500 de lei, 71% au studii 

superioare şi tot atâţia au un statut social înalt, iar 82,3% dintre cei chestionaţi sunt persoane 

care utilizează zilnic internetul. De asemenea, 40% dintre spectatorii bucureşteni cumpără bilete 

online. 

Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate, 36%, declară că au fost la teatru în ultimul 

an. Aceasta înseamnă aproximativ 585.500 de bucureşteni. 15,2% din aceştia spun că au mers la 

teatru cel puţin o dată în ultima lună, 33,9% au mers cel puţin o dată în ultimele trei luni, iar 49,5% 

au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an. 

Majoritatea teatrelor consacrate din Capitală au o notorietate foarte mare în rândul 

spectatorilor. Cel care conduce detaşat este Teatrul Naţional Bucureşti, cu 73,6%, urmat de 

Teatrul Nottara (45,4%) şi Teatrul Bulandra (43,1%), Teatrul Mic (37,6%), Teatrul de Comedie 

(32,3%), Teatrul Odeon (28,5%), Teatrul Masca (22,6%), Teatrul Ţăndărică (21%), Teatrul Foarte 

Mic (17,4%) şi Teatrul "Ion Creangă" (15,8%). 

De asemenea, una dintre concluziile studiului este faptul că actorii sunt cel mai important argument 

pentru spectatori. 87% din respondenţi au spus că, atunci când aleg să meargă la un spectacol 

de teatru, distribuţia joacă cel mai important rol. În ordinea importanţei urmează autorul piesei 

(61%) şi recomandările cunoscuţilor (54%). De asemenea, 87% din respondenţi au spus că preferă 

să meargă la teatre cu genuri diferite de piese, iar 68,6% spun că îşi doresc să vadă spectacole de 

comedie. 

 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/spectatorul-de-teatru-din-capitala-varsta-medie-41-ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat-11114928
http://www.mediafax.ro/cultura-media/spectatorul-de-teatru-din-capitala-varsta-medie-41-ani-studii-superioare-si-statut-social-ridicat-11114928
http://www.mediafax.ro/autor/oana-ghita-mediafax
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20. Mediafax 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-capitala-organizeaza-fest-in-pe-bulevard-

11114514 

 

Teatrul Nottara din Capitală organizează Fest(In) pe Bulevard 
de Oana Ghita - Mediafax  

Teatrul Nottara din Bucureşti organizează, între 12 şi 19 octombrie, Fest(In) pe Bulevard, un 

eveniment care îşi doreşte să revitalizeze comedia bulevardieră, au declarat, miercuri, 

reprezentanţi ai instituţiei de spectacole, într-o conferinţă de presă. 

Festivalul va avea două secţiuni: "Bulevardul Comediei", care se va desfăşura la Sala "Horia 

Lovinescu" a Teatrului Nottara, şi secţiunea oficială, care se va desfăşura la Sala Studio "George 

Constantin", sub numele "Criză teribilă, monşer!". 

În ceea ce priveşte secţiunea "Bulevardul Comediei", instituţiile invitate la eveniment sunt 

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, cu "Leonida Gem Session", o adaptare "în cădere liberă" 

după I.L. Caragiale, semnată de Tompa Gabor şi Andras Visky, şi Centrul Cultural 

UNESCO "Nicolae Bălcescu", cu spectacolul "Familia Tot", de Orkeny Istvan, pus în scenă 

de Victor Ioan Frunză. 

Secţiunea oficială va găzdui spectacole pe tema crizei de toate genurile - criza economică, criza 

relaţiilor, criza identitară etc. În cadrul secţiunii dedicate crizei vor intra în competiţie următoarele 

spectacole: "Povestea zăpezii negre", de Jean-Yves Picq (Cie Scene en Vie, Grenoble, Franţa), 

"Woyzeck", de Georg Buchner (Pygmalion Theater, Viena, Austria), "Băutorul de rouă", de Sanja 

Domazet (Teatrul Naţional "Sterija din Vârşeţ, Serbia), "Liselotte şi luna mai", de Pozsgai Zsolt 

(Teatrul Dramatic şi de Păpuşi Vraţa, Bulgaria), "Candid" (Teatrul Ţăndărică din Bucureşti) şi o 

premieră a Teatrului Nottara, "Matrimoniale", în regia Dianei Lupescu, după un text de Lia Bugnar. 

Săptămâna de festival va mai include dezbateri pe tema crizei, spectacole-lectură, colocvii şi lansări 

de carte. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-capitala-organizeaza-fest-in-pe-bulevard-11114514
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-din-capitala-organizeaza-fest-in-pe-bulevard-11114514
http://www.mediafax.ro/autor/oana-ghita-mediafax
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21. Radio Romania Cultural 

http://www.radioromaniacultural.ro/spectatorul_de_teatru_din_capitala_are_varsta_medie_41_ani

_studii_superioare_si_statut_ridicat-7965  

Spectatorul de teatru din Capitală are vârsta medie 41 ani, 
studii superioare şi statut ridicat 

Vârsta medie 41,8 ani, studii superioare, statut 
social ridicat si venituri peste 1.500 de lei - reprezintă profilul spectatorului de teatru din Capitală, 
potrivit unui sondaj IMAS realizat la cererea Teatrului Nottara 

Vârsta medie 41,8 ani, studii superioare, statut social ridicat si venituri peste 1.500 de lei - reprezintă profilul 
spectatorului de teatru din Capitală, potrivit unui sondaj IMAS realizat la cererea Teatrului Nottara. Sondajul 
relevă că femeile merg în număr mai mare la teatru (50,5%) faţă de bărbaţi (49,5%), iar persoanele cu 
vârsta cuprinsă între 30 - 44 de ani ajung la teatru în proporţie de 37,1%, în timp ce tinerii între 18 - 29 de 
ani doar 27,9%. Totodată, persoanele cu studii superioare merg la teatru în proporţie de 71%, dintre cei cu 
liceu sau şcoală postliceală doar 22,3%, în timp ce persoanele cu până la 8 clase ajung la teatru doar în 
proporţie de 1,8%. Studiul mai arata ca persoanele cu statut social înalt merg la teatru în proporţie de 
71,4%, cei cu statut mediu - 20,8%, iar cei cu un statut scăzut doar în proporţie de 5,3%. 

 

http://www.radioromaniacultural.ro/spectatorul_de_teatru_din_capitala_are_varsta_medie_41_ani_studii_superioare_si_statut_ridicat-7965
http://www.radioromaniacultural.ro/spectatorul_de_teatru_din_capitala_are_varsta_medie_41_ani_studii_superioare_si_statut_ridicat-7965
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22. Radio România Cultural 
http://www.radioromaniacultural.ro/teatrul_nottara_din_capitala_organizeaza_festin_pe_bulevard-
7961  
 

Teatrul Nottara din Capitală organizează Fest(In) pe Bulevard 

Festivalul va avea două secţiuni: "Bulevardul 
Comediei", care se va desfăşura la Sala "Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara, şi secţiunea 
oficială, care se va desfăşura la Sala Studio "George Constantin", sub numele "Criză teribilă, 
monşer!" 

Teatrul Nottara din Bucureşti organizează, între 12 şi 19 octombrie, Fest(In) pe Bulevard, un eveniment 
care îşi doreşte să revitalizeze comedia bulevardieră, au declarat reprezentanţi ai instituţiei de 
spectacole. Festivalul va avea două secţiuni: "Bulevardul Comediei", care se va desfăşura la Sala 
"Horia Lovinescu" a Teatrului Nottara, şi secţiunea oficială, care se va desfăşura la Sala Studio 
"George Constantin", sub numele "Criză teribilă, monşer!". În ceea ce priveşte secţiunea 
"Bulevardul Comediei", instituţiile invitate la eveniment sunt Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, cu 
"Leonida Gem Session", o adaptare "în cădere liberă" după I.L. Caragiale, semnată de Tompa 
Gabor şi Andras Visky, şi Centrul Cultural UNESCO "Nicolae Bălcescu", cu spectacolul "Familia 
Tot", de Orkeny Istvan, pus în scenă de Victor Ioan Frunză. Secţiunea oficială va găzdui spectacole 
pe tema crizei de toate genurile - criza economică, criza relaţiilor, criza identitară si altele. Săptămâna 
de festival va mai include dezbateri pe tema crizei, spectacole-lectură, colocvii şi lansări de carte. 

 
 

 

http://www.radioromaniacultural.ro/teatrul_nottara_din_capitala_organizeaza_festin_pe_bulevard-7961
http://www.radioromaniacultural.ro/teatrul_nottara_din_capitala_organizeaza_festin_pe_bulevard-7961
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23. Bucureşti FM 
http://bucurestifm.ro/cum_arata_profilul_spectatorului_de_teatru_din_capitala_vezi_studiu-20894 
 

Cum arată profilul spectatorului de teatru din 
Capitală 
Spectatorii de teatru din Bucureşti au o vârstă medie de 41 de ani, studii superioare, un venit 

lunar de peste 1.500 de lei şi un statut social ridicat, potrivit unui studiu realizat de IMAS la 

cererea Teatrului Nottara din Capitală. 

 

O parte dintre rezultatele acestui studiu au fost făcute publice de reprezentanţii Teatrului Nottara 

miercuri, într-o conferinţă de presă. 

În urma studiului au fost completate 800 de chestionare, prin metoda CATI (interviuri prin telefon 

asistate de calculator). Perioada de culegere a datelor a fost 11-19 decembrie 2012, iar publicul ţintă, 

rezidenţii din Bucureşti, cu vârsta de peste 12 ani. 

Printre scopurile acestui studiu s-au numărat măsurarea notorietăţii teatrelor din Bucureşti, 

identificarea motivaţiei frecventării teatrelor şi determinarea preferinţelor publicului 

bucureştean cu privire la genuri teatrale, actori şi regizori. 

Toţi respondenţii au fost selectaţi dintr-o listă, în mod aleatoriu. 

În urma acestui studiu, s-a descoperit că 37,1% dintre spectatori au vârste între 30 şi 44 de ani, media 

de vârstă fiind 41 de ani, 29% au venituri lunare de peste 1.500 de lei, 71% au studii superioare şi tot 

atâţia au un statut social înalt, iar 82,3% dintre cei chestionaţi sunt persoane care utilizează zilnic 

internetul. 

De asemenea, 40% dintre spectatorii bucureşteni cumpără bilete online. 

Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate, 36%, declară că au fost la teatru în ultimul an. 

Aceasta înseamnă aproximativ 585.500 de bucureşteni. 15,2% din aceştia spun că au mers la teatru cel 

puţin o dată în ultima lună, 33,9% au mers cel puţin o dată în ultimele trei luni, iar 49,5% au mers la 

teatru cel puţin o dată în ultimul an. 

Majoritatea teatrelor consacrate din Capitală au o notorietate foarte mare în rândul 

spectatorilor. 

Cel care conduce detaşat este Teatrul Naţional Bucureşti, cu 73,6%, urmat de Teatrul Nottara (45,4%) şi 

Teatrul Bulandra (43,1%), Teatrul Mic (37,6%), Teatrul de Comedie (32,3%), Teatrul Odeon (28,5%), 

Teatrul Masca (22,6%), Teatrul Ţăndărică (21%), Teatrul Foarte Mic (17,4%) şi Teatrul "Ion Creangă" 

(15,8%). 

De asemenea, una dintre concluziile studiului este faptul că actorii sunt cel mai important argument 

pentru spectatori. 87% din respondenţi au spus că, atunci când aleg să meargă la un spectacol 

de teatru, distribuţia joacă cel mai important rol.  

În ordinea importanţei urmează autorul piesei (61%) şi recomandările cunoscuţilor (54%). 

De asemenea, 87% din respondenţi au spus că preferă să meargă la teatre cu genuri diferite de piese, 

iar 68,6% spun că îşi doresc să vadă spectacole de comedie. 

  

http://bucurestifm.ro/cum_arata_profilul_spectatorului_de_teatru_din_capitala_vezi_studiu-20894
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24. Bucureşti FM 

http://bucurestifm.ro/teatrul_nottara_din_capitala_organizeaza_festin_pe_bulevard-20893  
 

Teatrul Nottara din Capitală organizează Fest(In) pe Bulevard 
Teatrul Nottara din Bucureşti organizează, între 12 şi 19 octombrie, Fest(In) pe Bulevard, un 

eveniment care îşi doreşte să revitalizeze comedia bulevardieră, au declarat, miercuri, 

reprezentanţi ai instituţiei de spectacole, într-o conferinţă de presă. 
 

Festivalul va avea două secţiuni: "Bulevardul Comediei", care se va desfăşura la Sala "Horia Lovinescu" a 

Teatrului Nottara, şi secţiunea oficială, care se va desfăşura la Sala Studio "George Constantin", sub 

numele "Criză teribilă, monşer!". 

În ceea ce priveşte secţiunea "Bulevardul Comediei", instituţiile invitate la eveniment sunt 

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, cu "Leonida Gem Session", o adaptare "în cădere liberă" 

după I.L. Caragiale, semnată de Tompa Gabor şi Andras Visky, şi Centrul Cultural UNESCO 

"Nicolae Bălcescu", cu spectacolul "Familia Tot", de Orkeny Istvan, pus în scenă de Victor 

Ioan Frunză. 

Secţiunea oficială va găzdui spectacole pe tema crizei de toate genurile - criza economică, criza relaţiilor, 

criza identitară etc. 

În cadrul secţiunii dedicate crizei vor intra în competiţie următoarele spectacole: "Povestea zăpezii 

negre", de Jean-Yves Picq (Cie Scene en Vie, Grenoble, Franţa), "Woyzeck", de Georg Buchner 

(Pygmalion Theater, Viena, Austria), "Băutorul de rouă", de Sanja Domazet (Teatrul Naţional "Sterija din 

Vârşeţ, Serbia), "Liselotte şi luna mai", de Pozsgai Zsolt (Teatrul Dramatic şi de Păpuşi Vraţa, Bulgaria), 

"Candid" (Teatrul Ţăndărică din Bucureşti) şi o premieră a Teatrului Nottara, "Matrimoniale", în regia 

Dianei Lupescu, după un text de Lia Bugnar. 

Săptămâna de festival va mai include dezbateri pe tema crizei, spectacole-lectură, colocvii şi lansări de 

carte. 

 
 

 
 
 

http://bucurestifm.ro/teatrul_nottara_din_capitala_organizeaza_festin_pe_bulevard-20893
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25. EuropaFM 
 

http://www.europafm.ro/stiri/interne/profilul-spectatorului-de-teatru~n67488/  
 

Profilul spectatorului de teatru 

Vârsta medie 41 ani, studii superioare, statut social ridicat si venituri peste 1.500 de lei. Acesta este profilul 
spectatorului de teatru din Bucuresti. 

Principala sursa de informare despre spectacole o reprezinta internetul, mai arata un sondaj IMAS realizat la 
cererea Teatrului Nottara. 

Sondajul relevă că femeile merg în număr mai mare la teatru faţă de bărbaţi, iar persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 30 - 44 ajung cel mai des la teatru. Datele mai arata ca cei mai numerosi spectatori de teatru 
au studii superioare, în proporţie de 71%. Totodata cei cu statut social înalt merg la teatru în proporţie de 
peste 70%, iar cei cu venituri reduse merg la teatru doar în proporţie de 5,3%. Studiul mari releva ca cei mai 
multi spectatorii de teatru se informează despre spectacole de pe internet zilnic sau aproape zilnic. 

A doua sursă de informare este reprezentată de posturile de televiziune, 77% dintre respondenţi declarând 
că se uită zilnic sau aproape zilnic la televizor. 

Următoarea cea mai utilizata sursă pentru spectatorii de teatru este reprezentată de posturile de radio. 

 

 
 

http://www.europafm.ro/stiri/interne/profilul-spectatorului-de-teatru~n67488/
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26. Antena3.ro 

http://www.antena3.ro/life-show/cultura/cine-mai-merge-la-teatru-un-studiu-

despre-spectatorul-de-teatru-din-bucuresti-220792.html  

 

Cine (mai) merge la teatru? Un studiu despre spectatorul de teatru din 

Bucureşti 
DE A.M.P   •   10 IUL 2013   •   18:12 Comenteaza  

 
Foto: arhimania.ro  

Spectatorii de teatru din Bucureşti au o vârstă medie de 41 de ani, studii superioare, un venit lunar 

de peste 1.500 de lei şi un statut social ridicat, potrivit unui studiu realizat de IMAS la cererea 

Teatrului Nottara din Capitală, scrie Mediafax. 

O parte dintre rezultatele acestui studiu au fost făcute publice de reprezentanţii Teatrului Nottara 

miercuri, într-o conferinţă de presă.  

În urma studiului au fost completate 800 de chestionare, prin metoda CATI (interviuri prin telefon 

asistate de calculator). Perioada de culegere a datelor a fost 11-19 decembrie 2012, iar publicul 

ţintă, rezidenţii din Bucureşti, cu vârsta de peste 12 ani. Printre scopurile acestui studiu s-au 

numărat măsurarea notorietăţii teatrelor din Bucureşti, identificarea motivaţiei frecventării teatrelor 

şi determinarea preferinţelor publicului bucureştean cu privire la genuri teatrale, actori şi regizori. 

Toţi repondenţii au fost selectaţi dintr-o listă, în mod aleatoriu.  

În urma acestui studiu, s-a descoperit că 37,1% dintre spectatori au vârste între 30 şi 44 de ani, 

media de vârstă fiind 41 de ani, 29% au venituri lunare de peste 1.500 de lei, 71% au studii 

http://www.antena3.ro/life-show/cultura/cine-mai-merge-la-teatru-un-studiu-despre-spectatorul-de-teatru-din-bucuresti-220792.html
http://www.antena3.ro/life-show/cultura/cine-mai-merge-la-teatru-un-studiu-despre-spectatorul-de-teatru-din-bucuresti-220792.html
http://www.antena3.ro/autor/a-m-p.html
http://www.antena3.ro/life-show/cultura/cine-mai-merge-la-teatru-un-studiu-despre-spectatorul-de-teatru-din-bucuresti-220792.html#comments
http://www.mediafax.ro/
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superioare şi tot atâţia au un statut social înalt, iar 82,3% dintre cei chestionaţi sunt persoane care 

utilizează zilnic internetul. De asemenea, 40% dintre spectatorii bucureşteni cumpără bilete online.  

Un număr relativ mare dintre persoanele intervievate, 36%, declară că au fost la teatru în ultimul 

an. Aceasta înseamnă aproximativ 585.500 de bucureşteni. 15,2% din aceştia spun că au mers la 

teatru cel puţin o dată în ultima lună, 33,9% au mers cel puţin o dată în ultimele trei luni, iar 49,5% 

au mers la teatru cel puţin o dată în ultimul an.  

Majoritatea teatrelor consacrate din Capitală au o notorietate foarte mare în rândul spectatorilor. 

Cel care conduce detaşat este Teatrul Naţional Bucureşti, cu 73,6%, urmat de Teatrul Nottara 

(45,4%) şi Teatrul Bulandra (43,1%), Teatrul Mic (37,6%), Teatrul de Comedie (32,3%), Teatrul 

Odeon (28,5%), Teatrul Masca (22,6%), Teatrul Ţăndărică (21%), Teatrul Foarte Mic (17,4%) şi 

Teatrul "Ion Creangă" (15,8%). 

De asemenea, una dintre concluziile studiului este faptul că actorii sunt cel mai important argument 

pentru spectatori. 87% din repondenţi au spus că, atunci când aleg să meargă la un spectacol de 

teatru, distribuţia joacă cel mai important rol. În ordinea importanţei urmează autorul piesei (61%) 

şi recomandările cunoscuţilor (54%). De asemenea, 87% din repondenţi au spus că preferă să 

meargă la teatre cu genuri diferite de piese, iar 68,6% spun că îşi doresc să vadă spectacole de 

comedie. 
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RADIO ŞI TV 

Teatrul Notarra gazduieste festivalul international Festin pe Bulevard 
Teatrul Notarra gazduieste Festivalul International „Fest(in) pe Bulevard“ in luna 
octombrie. Organizatorii promit multe surprize si o sansa pentru tinerii artisti de a deveni 
cunoscuti. 
 10.07.2013 Antena3(16:47) 

Antena3 - Antena 3  11.07.13 08.22.31   vezi clipul 

Antena3 - Antena3 11.07.13 10.50.28   vezi clipul 

 

3. IMAS a realizat un studiu privind profilul spectatorului de teatru din Bucuresti 

Europa FM - Europa FM 11.07.13 08.29.57   vezi clipul 

Europa FM - Europa FM 11.07.13 12.01.12   vezi clipul 

http://monitorizare.mediafax.biz/app/clip.aspx?clpId=YXgk5XkHQbIZ37TtlAXBnw==
http://monitorizare.mediafax.biz/app/clip.aspx?clpId=TMpUJvQV0/7VPxxqyu4//A==
http://monitorizare.mediafax.biz/app/clip.aspx?clpId=b3VsOdu35xwVjdpqOhbYvw==
http://monitorizare.mediafax.biz/app/clip.aspx?clpId=N8jhun3VQ7bBoxQ5HUXlNw==
http://monitorizare.mediafax.biz/app/clip.aspx?clpId=Yjd8sx6KJlHYwc11VLThsQ==
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Data: 11 septembrie 2013 

Subiect: Deschiderea stagiunii la Teatrul „Nottara” 

Materiale:  

- Comunicat de presă 

- Distribuţie şi sinopsis „Matrimoniale“ 

- Distribuţie şi sinopsis „Mobilă şi durere“ 

- Distribuţie şi sinopsis „Un pic prea intim“ 

- Repertoriul 20 – 29 septembrie 

 

Detalii trimitere comunicat de presă: 

 7 cotidiene 

 7 publicaţii săptămânale 

 5 reviste de specialitate 

 2 agenţii de presă 

 10 publicaţii online 

 7 radio-uri 

 10 televiuziuni, inclusiv un post de televiziune online Senso TV 

 7 bloggeri 

 

Număr de apariţii: 

 2 articole print 

 14 articole online 

 1 blog 

 2 agenţii de presă 

 2 postari facebook 

 2 stiri radio 

 2 ştiri pe TV 
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1. Jurnalul Naţional 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/nottara-deschide-stagiunea-cu-o-montare-a-lui-cristi-

juncu-649701.html 

 

“Nottara” deschide stagiunea cu o montare a lui Cristi Juncu 
Articol de: Maria Sarbu  
Publicat in: Teatru 
Publicat la date de: 13 Aug 2013 - 19:40 
Pun aici în scenă piese şi regizorii Theodor-Cristian Popescu, Alice Barb şi Diana Lupescu 

Teatrul Nottara va deschide stagiunea la 14 septembrie cu spectacolul “Un pic prea intim” de Rajiv 

Joseph, în regia lui Cristi Juncu. Repetiţiile care au început în iunie şi apoi au fost întrerupte pentru 

vacanţă vor fi reluate pe data de 20 august. Rolul principal în această comedie a autorului 

american îl deţine Andi Vasluianu, distribuţia fiind completată de alte nume cunoscute precum 

Catrinel Dumitrescu, Dan Bordeianu sau de Cristina Florea pe acelaşi rol cu Laura Vasiliu, Diana 

Roman şi Irina Velcescu. Traducerea textului aparţine lui Bogdan Budeş, iar scenografia o 

semnează Cosmin Ardeleanu. 

Cristi Juncu ne-a spus că el a propus proiectul Teatrului Nottara (de puţin timp este şi angajat al 

acestei instituţii) şi a ales actorii “în funcţie de text”. S-a “nimerit” să mai fi lucrat cu unii dintre 

actorii distribuiţi. Juncu montează pentru prima dată un text de Rajiv Joseph, dramaturg distins cu 

mai multe premii. Piesa “Un pic prea intim” (All This Intimacy) a avut premiera la Teatrul 

McGinn/Cazale din New York, în 2006. 

Este un text despre “prietenie şi dorinţă carnală, ca şi despre felul în care cele două nu pot fi 

asociate”, după cum informa cu ceva timp în urmă Teatrul Nottara. 

Cristi Juncu a montat la teatrul de pe Bulevardul Magheru, în 2011, “Omul hazardului” de Yasmina 

Reza, cu Emil Hossu şi Catrinel Dumitrescu protagonişti. 

Directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, spunea despre acest nou spectacol că trupa are 

nevoie de certitudini: “Şi pentru mine, aceşti actori, acest regizor şi acest scenograf reprezintă 

certitudinea că vor realiza o producţie de succes. De ce cred asta? Pentru că cei mai mulţi dintre ei 

au mai lucrat împreună... reuşind să formeze o echipă. Pentru că piesa are şi haz, şi adevăr, şi 

întrebări... Pentru că va fi un spectacol care se adresează tuturor, indiferent de vârstă, studii, clasă 

socială, sex... sau, poate (doar), un pic mai mult... bărbaţilor”. 

În repertoriul teatrului va intra şi spectacolul regizat de Theodor-Cristian Popescu “Panică”. Este o 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/nottara-deschide-stagiunea-cu-o-montare-a-lui-cristi-juncu-649701.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/nottara-deschide-stagiunea-cu-o-montare-a-lui-cristi-juncu-649701.html
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piesă scrisă de finlandezul Mika Myllyaho (regizor, director al Teatrului Naţional din Helsinki), 

traducerea, după variantele în engleză şi franceză, aparţinând Cristinei Toma. 

Premiera va fi în cadrul Festivalului “Fest(in) pe Bulevard”, pe care “Nottara” îl va organiza între 12 

şi 19 octombrie. Piesa are trei personaje interpretate de Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea şi Vlad 

Zamfirescu, dublat de Andi Vasluianu. Scenografia va purta semnătura lui Cosmin Florea. 

Theodor-Cristian Popescu ne-a spus că textul vorbeşte despre “trei bărbaţi care sunt speriaţi de 

femei”. Potrivit regizorului, repetiţiile vor începe pe 16 august. 

Alte două titluri, pregătite de Teatrul Nottara pentru începutul stagiunii 2013-2014, sunt: “Mobilă 

şi durere” de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb, şi “Matrimoniale” de Lia Bugnar, regia Diana 

Lupescu. 

Festivalul din octombrie pe care l-a lansat de curând “Nottara” va fi “o manifestare teatrală 

internaţională” construită pe tema crizei din perspectivă economică, socială, identitară şi politică, 

“o temă pusă în discuţie, în premieră, în spaţiul teatral românesc”, potrivit teatrului. 
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2. Romania Libera 

http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/toamna-se-numara-vestile-bune-la-nottara-

312588.html 

 
12:35, 16 Septembrie 2013 

Toamna se numără veştile bune la 
„Nottara” 
de COMUNICAT DE PRESA 
Miercuri, 11 septembrie 2013 la sala „George Constantin” a Teatrului „Nottara” a avut loc conferinţa de 

presă în cadrul căreia instituţia de cultură a anunţat deschiderea stagiunii 2013 – 2014. La conferinţă, au 

participat criticul de teatru Marinela Ţepuş – directorul Teatrul „Nottara”, şi regizorii Alice Barb şi Diana 

Lupescu. 

Deschiderea oficială a stagiunii va avea loc pe data de 21 septembrie, cu spectacolele Un pic prea intim, 

la sala „Horia Lovinescu” şi Comedie de modă veche, la sala „George Constantin”. În această stagiune, 

ne bucurăm atât de premiere, cât şi de spectacole jucate cu succes, în ultimii ani şi apreciate de publicul 

larg, din ţară şi din străinătate. 

Noutăţile repertoriului sunt cele trei premiere: Matrimoniale de Lia Bugnar, regia: Diana Lupescu; Mobilă 

şi durere de Teodor Mazilu, regia: Alice Barb şi Un pic prea intim de Raijiv Joseph, regia: Cristi Juncu. 

Montările vor ieşi la rampă în luna octombrie, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe 

Bulevard, organizat de Teatrul „Nottara”. Regizorii celor trei producţii au împărtăşit o parte din gândurile 

lor. Jurnaliştii prezenţi au vizionat fragmentul pus în scenă din Matrimoniale, pe care l-au urmărit în 

lectură, la conferinţa de presă din luna iulie. 

Un alt eveniment al acestei toamne o constituie prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard, care se va defăşura în perioada 12 – 19 octombrie 2013. Manifestarea este 

organizată cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER, dar şi cu cel al partenerilor şi al sponsorilor. „Am 

creionat un proiect inedit care va cuprinde nu doar spectacole de teatru, ci şi lansări de carte, colocvii, 

spectacole-lectură cu acces liber şi un eveniment stradal dedicat tuturor trecătorilor. Timp de opt zile, 

teatrul va îmbrăca «haine de festin», cu scopul de a revitaliza comedia bulevardieră”, declară Marinela 

Ţepus. Festivalul propune două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost denumită emblematic 

„Criză teribilă, monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia, vor intra în competiţie spectacolele, din mai multe 

ţări, concepute pe tematica (prea prezentă, prea cunoscută) a crizei. Cu alte cuvinte, se încearcă 

ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, politică, sexuală 

sau identitară). A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, prezintă, pe lângă spectacole de succes şi 

premiere ale teatrului gazdă, şi comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 

Printre proiectele acestui an, se numără şi parteneriatul cu Universitatea Naţională de Arta Teatrală şi 

Cinematografică „I.L. Caragiale” (UNATC) care are drept scop promovarea tinerilor regizori şi actori, 

pentru care implicarea în activitatea unui teatru profesionist înseamnă dezvoltarea capacităţilor 

personale, identificarea unor modele şi debutul unor frumoase ucenicii. În fiecare marţi seara, la Sala 

„George Constatin”, va fi găzduit câte un spectacol al studenţilor de la UNATC şi anume: examene de 

licenţă Actorie, de licenţă Regie precum şi spectacole de Master Actorie şi Regie. 

În plus, instituţia lansează în acest an seria spectacolelor-lectură cu titlul „Spectacolul începe cu o 

lectură”, proiect la care participă studenţii UNATC în colaborare cu actorii teatrului. 

http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/toamna-se-numara-vestile-bune-la-nottara-312588.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/toamna-se-numara-vestile-bune-la-nottara-312588.html
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Studenţilor de la secţiile de Actorie, Scenografie şi Regie din cadrul UNATC li se alătură şi cei de la 

Teatrologie care vor colabora cu Secretariatul literar şi Departamentul Marketing. 
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3. Agerpres 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/221905-Noua-stagiune-a-Teatrului-

Nottara-va-fi-deschisa-pe-21-septembrie.html 

 

Noua stagiune a Teatrului Nottara va fi deschisă pe 21 
septembrie 
Miercuri, 11 Septembrie 2013 14:15  

Teatrul Nottara va deschide noua stagiune pe 21 septembrie cu 

spectacolele "Un pic prea intim", la sala "Horia Lovinescu", şi 

"Comedie de modă veche", la Sala "George Constantin", a 

anunţat miercuri directorul instituţiei, criticul de teatru 

Marinela Ţepuş, la o conferinţă de presă. 

 

"În această stagiune ne bucurăm atât de premiere, cât şi de spectacole jucate cu succes în ultimii ani 

şi apreciate de publicul larg, din ţară şi din străinătate", a afirmat Marinela Ţepuş.  

Debutul stagiunii va aduce pe scena Teatrului Nottara şi trei premiere - "Matrimoniale" de Lia 

Bugnar, regia Diana Lupescu, "Mobilă şi durere" de Teodor Mazilu, regia Alice Barb, şi "Un pic 

prea intim" de Raijiv Joseph, regia Cristi Juncu, spectacole care vor fi prezentate în intervalul 12-19 

octombrie, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru "Fest(In) pe Bulevard".  

Festivalul, aflat la prima ediţie, şi organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER, va fi 

compus din două secţiuni - prima denumită simbolic "Criză teribilă, monşer!" şi cea de-a doua, 

"Bulevardul Comediei", în care vor fi prezentate spectacole de succes şi premiere ale teatrului 

gazdă, precum şi comedii bulevardiere ale unor teatre invitate.  

În cadrul secţiunii competitive, având ca temă criza, vor participa spectacole din mai multe ţări - 

Franţa, Austria, Bulgaria, Serbia şi România.  

"Cu aceste spectacole se încearcă ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice 

tip - economică, socială, politică, sexuală sau identitară", a afirmat Marinela Ţepuş.  

În festival va fi prezent şi Teatrul Ţăndărică, cu spectacolul "Candid", instituţia fiind primul 

partener teatral din Bucureşti care se alătură evenimentului.  

De asemenea, invitate în festival sunt şi spectacolele "Familia Tot" al directorului de scenă Victor 

Ioan Frunză, de la Centrul Cultural pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu, şi "Leonida Gem session" 

adaptare după Caragiale, în regia lui Gabor Tompa, de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, 

care se vor juca la Sala Mare a teatrului în serile de 12, respectiv 19 octombrie.  

Printre proiectele anului în curs, prezentate în conferinţă, se numără şi colaborarea cu Universitatea 

de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" care are drept scop promovarea tinerilor 

regizori şi actori şi seria spectacolelor-lectură cu titlul "Spectacolul începe cu o lectură" proiect la 

care participă de asemenea, studenţii UNATC în colaborare cu actorii teatrului.  

Pentru spectacolele din luna septembrie, iubitorii de teatru pot achiziţiona bilete. AGERPRES (AS 

- autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu) 

 

 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/221905-Noua-stagiune-a-Teatrului-Nottara-va-fi-deschisa-pe-21-septembrie.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/cultura/item/221905-Noua-stagiune-a-Teatrului-Nottara-va-fi-deschisa-pe-21-septembrie.html
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4. Mediafax 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/spectacolele-un-pic-prea-intim-si-comedie-de-moda-

veche-deschid-stagiunea-teatrului-notarra-11316029 

Spectacolele "Un pic prea intim" şi "Comedie de modă veche" 
deschid stagiunea Teatrului Notarra 

de Diana Parvulescu  

Spectacolele "Un pic prea intim" şi "Comedie de modă veche" deschid oficial, pe 21 

septembrie, stagiunea Teatrului Nottara din Bucureşti, informează un comunicat remis 

MEDIAFAX. 

"Un pic prea intim", de Rajiv Joseph, din distribuţia căruia fac parte actorii Andi Vasluianu, 

Catrinel Dumitrescu, Diana Roman, Irina Velcescu şi Dan Bordeianu, este un text comic tăios al 

dramaturgului Rajiv Joseph, în care sunt aduse în lumină toate succesele şi eşecurile din viaţa lui 

Ty. Pe măsură ce femeile se întâlnesc şi îşi dau seama de ceea ce s-a întâmplat, Ty realizează că 

existenţa lui a luat-o razna şi că are doar puţin timp la dispoziţie ca să o asambleze la loc. Ty 

Greene, eroul din "Un pic prea intim", este un tip normal care are "trei probleme" foarte mari. Într-

un puseu de performanţă erotică, dublat de o promiscuitate fără precedent (pentru el), Ty a reuşit să 

lase însărcinate trei femei, în decurs de o săptămână, iubita "oficială", vecina de alături - o femeie 

căsătorită, la patruzeci şi ceva de ani - şi studenta lui, de optsprezece ani. 

Noutăţile repertoriului sunt cele trei premiere "Matrimoniale", de Lia Bugnar, în regia 

Dianei Lupescu, "Mobilă şi durere", de Teodor Mazilu, regizată de Alice Barb, şi "Un pic 

prea intim", de Raijiv Joseph, în regia lui Cristi Juncu. 

Spectacolul "Matrimoniale", de Lia Bugnar, care îi are în distribuţie pe Ada Navrot, Crenguţa 

Hariton, Lucian Ghimişi şi Mihai Marinesci, prezintă povestea Evei, o femeie foarte bogată, care 

doreşte să se căsătorească. Pentru aceasta apelează la un site de matrimoniale. Alege doi bărbaţi cu 

care să se întâlnească. Tibi şi Zaharia sunt invitaţi, în acelaşi timp, la întâlnire, pentru a li se da un 

test. Fiecare dintre ei are moduri complet diferite de a o cuceri. Tibi este ofensiv, Zaharia pasiv şi 

sensibil. Lucrurile se complică şi adevărul este dezvăluit atunci când apare, neinvitată, o femeie, 

Mira. Conştientă, încă de la început, că pretendenţii sunt interesaţi, în principal, de banii ei, Eva va 

fi uimită să afle că ceea ce îi face să lupte sunt motive mai degrabă personale, situaţii grave din 

prezent şi din trecut. 

De asemenea, spectacolul "Mobilă şi durere", de Teodor Mazilu şi care îi prezintă în 

distribuţie pe Gelu Niţu, Ion Besoiu, Dani Popescu, Şerban Gomoi, Lucian Ghimişi, Ada 

Navrot, Catrinel Dumitrescu, Mircea Teodorescu şi Ştefan Bahnaru, abordează un subiect 

actual, al îmbogăţiţilor peste noapte, lipsiţi de aspiraţii. Ei se refugiază în dorinţe meschine, 

gânduri de răzbunare şi achiziţionează lucruri minore şi lipsite de utilitate. 

Într-o societate în care banii şi aparenţele primează, rivalităţile se găsesc la tot pasul. Sile şi Paul, 

amândoi proprietari de fabrici de mobilă, se detestă astăzi, deşi au fost odată prieteni. Lizica se 

angajează într-o căsnicie numai pentru a se răzbuna, şefii sunt trădaţi de subalterni, iar petrecerile 

se ţin numai pentru a impresiona. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/spectacolele-un-pic-prea-intim-si-comedie-de-moda-veche-deschid-stagiunea-teatrului-notarra-11316029
http://www.mediafax.ro/cultura-media/spectacolele-un-pic-prea-intim-si-comedie-de-moda-veche-deschid-stagiunea-teatrului-notarra-11316029
http://www.mediafax.ro/autor/diana-parvulescu
http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Dan%20Bordeianu#search
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Montările vor ieşi la rampă în luna octombrie, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) 

pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, care se va defăşura în perioada 12 - 19 octombrie. 

Manifestarea este organizată cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER, dar şi cu cel al 

partenerilor şi al sponsorilor. 

"Am creionat un proiect inedit care va cuprinde nu doar spectacole de teatru, ci şi lansări de carte, 

colocvii, spectacole-lectură cu acces liber şi un eveniment stradal dedicat tuturor trecătorilor. Timp 

de opt zile, teatrul va îmbrăca «haine de festin», cu scopul de a revitaliza comedia bulevardieră", a 

declarat Marinela Ţepus, directorul Teatrul Nottara. 

Potrivit acestuia, festivalul propune două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost denumită 

emblematic "Criză teribilă, monşer!", pentru că, în cadrul acesteia, vor intra în competiţie 

spectacolele, din mai multe ţări, concepute pe tematica (prea prezentă, prea cunoscută) a crizei. Cu 

alte cuvinte, se încearcă ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip 

(economică, socială, politică, sexuală sau identitară). A doua secţiune, "Bulevardul Comediei", 

prezintă, pe lângă spectacole de succes şi premiere ale teatrului gazdă, şi comedii bulevardiere ale 

unor teatre invitate. 

Printre proiectele acestui an se numără şi parteneriatul cu Universitatea Naţională de Arta Teatrală 

şi Cinematografică "I.L. Caragiale" (UNATC) care are drept scop promovarea tinerilor regizori şi 

actori. 

Astfel, în fiecare marţi seara, la Sala "George Constatin", va fi găzduit câte un spectacol al 

studenţilor de la UNATC. În plus, instituţia lansează în acest an seria spectacolelor-lectură cu titlul 

"Spectacolul începe cu o lectură", proiect la care participă studenţii UNATC în colaborare cu 

actorii teatrului. 
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5. Agerpres 

http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/9/17/Teatrele-bucurestene-deschid-stagiunea-

20132014-cu-spectacole-in-premiera17-09-2013-11-39-23 

 

Teatrele bucureștene deschid stagiunea 2013-2014 cu spectacole 
în premieră  
marţi, 17 Sep 2013, 11:39  •  CULTURĂ  
 

Teatrele bucureștene, atât cele de stat cât și cele independente, au ales să deschidă 

stagiunea 2013-2014, în marea lor majoritate, cu spectacole noi, în premieră.  

Teatrul Național din București va prezenta pe 22 septembrie, pe scena Sălii Mici, în 

premieră oficială, una dintre cele mai jucate piese ale lui Victor Eftimiu, "Omul care a 

văzut moartea", în regia lui Dan Tudor, cu o distribuție din care nu vor lipsi tânărul 

nominalizat la ultima ediție a Premiilor UNITER la categoria cel mai bun actor—Lari 

Giorgescu, Ilinca Tomoroveanu, Costel Constantin, Marius Bodochi, Florentina Țilea și 

Răzvan Oprea. 

Teatrul Nottara își deschide noua stagiune pe 21 septembrie cu "Comedie de modă 

veche" și avanpremiera spectacolului "Un pic prea intim" de Raijiv Joseph, regia Cristi 

Juncu, care va avea premiera oficială alături de alte două spectacole—"Matrimoniale" de 

Lia Bugnar, regia Diana Lupescu, și "Mobilă și durere" de Teodor Mazilu, regia Alice Barb, 

în intervalul 12-19 octombrie, în cadrul Festivalului Internațional "Fest(In) pe Bulevard". 

"Tipografic majuscul" de Gianina Cărbunariu va fi cea dintâi premieră a noii stagiuni de la 

Teatrul Odeon, primele reprezentații urmând să aibă loc pe 20 și 21 septembrie la Sala 

Studio, de la ora 19,30. Spectacolul este o coproducție dramAcum și Festivalul 

Internațional de Teatru de la Nitra, Slovacia, în parteneriat cu Teatrul Odeon și face parte 

din proiectul european "Vieți paralele—Secolul 20 văzut prin ochii Poliției Secrete". 

Teatrul Evreiesc de Stat prezintă, în debutul stagiunii, în cadrul programului "Teatrul în 

afara Teatrului" seria de proiecte culturale ce se înscriu în "Programul de ilustrare prin 

teatru a tradițiilor iudaice", un program de familiare a publicului spectator cu obiceiurile și 

spiritul sărbătorilor evreiești. Primele două reprezentații în afara sălii de spectacol, cu 

momente artistice din repertoriul actual, vor avea loc pe 19 septembrie, de la orele 13,00 și 

16,00. Primul spectacol în sală, "Nuntă cu divorț" după Șalom Alehem, regia Dan Tudor, 

va fi prezentat pe 22 septembrie. 

Teatrul independent Unteatru, deși nu a avut vacanță pe timpul verii, vine și el la 

http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/9/17/Teatrele-bucurestene-deschid-stagiunea-20132014-cu-spectacole-in-premiera17-09-2013-11-39-23
http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/9/17/Teatrele-bucurestene-deschid-stagiunea-20132014-cu-spectacole-in-premiera17-09-2013-11-39-23
http://www1.agerpres.ro/cultura
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acest nou început de stagiune, pe 20 și 21 septembrie, cu avanpremiera spectacolului 

"Retox" de Eugen Jebeleanu, cu un concept scenic semnat de Yann Verburgh. 

Spectacolul "Orfani" de Dennis Kelly, în regia Elenei Morar, un thriller psihologic despre 

realitatea contemporană, reprezintă debutul, pe 21 și 22 septembrie, a Teatrului ACT în 

stagiunea 2013-2014. 

Teatrul Bulandra a ales să-și deschidă stagiunea 2013-2014 cu spectacole cunoscute și 

apreciate de public. Astfel, pe 28 septembrie, la Sala Ciulei, va fi prezentat spectacolul 

"Mamouret" de Jean Sarment, în regia lui Dinu Cernescu, urmând ca pe 29 septembrie să 

se joace "Meșteșugul vieții" de Hanoch Levi, în regia lui Felix Alexa, iar la Sala Toma 

Caragiu se va juca "Triumful dragostei" de Pierre de Marivaux, în regia lui Alexandru 

Darie. 

Teatrul de Comedie din București deschide noua stagiune cu patru dintre cele mai 

apreciate spectacole ale stagiunilor anterioare—"O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale, în 

regia lui Alexandru Dabija (18 septembrie), "Revizorul" de N.V. Gogol, în regia lui Horațiu 

Mălăele (19 septembrie), "Spiritul de familie" de Eric Assous, în regia lui Radu Beligan (20 

septembrie), și "Avarul îndrăgostit" după Moliere, în regia lui Vlad Massaci (22 

septembrie). 

Teatrul Metropolis și-a deschis noua stagiune la începutul lunii septembrie cu premiera 

spectacolului "Sex" de Rob de Graaf, în regia lui Claudiu Goga. 

Un alt teatru care a demarat deja stagiunea 2013-2014 este "Ion Creangă", care a venit în 

fața micilor săi spectatori, pe 14 septembrie, cu avanpremiera spectacolului "Renart 

Vulpoiul". AGERPRES (AS—autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin) 
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6. Stiri.rol 

http://stirile.rol.ro/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara--894000.htm 

 

 
Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la "Nottara" 
 
 
 
 

 
 0  0  

  

 
Teatrul anunţă deschiderea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru 
Fest(in) pe Bulevard.  

http://stirile.rol.ro/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara--894000.htm
http://stirile.rol.ro/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara--894000.html
http://stirile.rol.ro/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara--894000.html
http://stirile.rol.ro/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara--894000.html
http://stirile.rol.ro/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara--894000.html
http://stirile.rol.ro/images/video/afis33.jpg
mailto:?subject=Vezi%20un%20articol%20interesant%20pe%20stiri.rol.ro&body=http://stirile.rol.ro//octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara--894000.html
mailto:?subject=Vezi%20un%20articol%20interesant%20pe%20stiri.rol.ro&body=http://stirile.rol.ro//octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara--894000.html
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Marţi, 1 octombrie 2013, la sediul Teatrului „Nottara“, a avut loc conferinţa de 
presă în cadrul căreia instituţia de cultură a anunţat deschiderea primei ediţii a 
Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard. La conferinţă, au 
participat criticul de teatru Marinela Ţepuş – directorul Teatrului „Nottara”, 
regizorul Mihai Lungeanu, iniţiator al evenimentului stradal Teatru pe pâine şi al 
spectacolelor-lectură din Fest(in) pe Bulevard, Călin Mocanu, directorul 
Teatrului „Ţăndărică” şi actriţa Ada Navrot. 
     
Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea loc în perioada 
12 – 19 octombrie 2013 şi este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al 
UNITER. În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale Teatrului „Nottara” – 
„Horia Lovinescu“ şi „George Constantin“ –  se vor juca o serie de spectacole 
invitate ale unor trupe din ţară şi din străinătate, trei premiere marca „Nottara“ şi 
câteva producţii de succes ale teatrului gazdă. 
 
Festivalul propune două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost 
denumită emblematic „Criză teribilă, monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia, vor 
intra în competiţie spectacolele, din mai multe ţări, concepute pe tematica (prea 
prezentă, prea cunoscută) a crizei. Cu alte cuvinte, se încearcă ilustrarea prin 
teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, 
politică, sexuală sau identitară). A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, 
prezintă, pe lângă spectacole de succes şi premiere ale teatrului gazdă, şi 
comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 
 
În cadrul secţiunii „Criză teribilă, monşer!”, care se va desfăşura la sala „George 
Constantin“ vor intra în competiţie spectacole din Franţa, Serbia, Bulgaria, 
Austria şi România. Astfel, vor fi puse în scenă următoarele spectacole: 
Povestea zăpezii negre de Jean-Yves Picq, un spectacol de Benoit Kopniaeff; 
Băutorul de rouă de Sanja Domazet, un spectacol de Stefan Sablić; Liselotte şi 
luna mai de Pozsgai Zsolt, în regia lui Ventsislav Asenov; Woyzeck de Georg 
Büchner, în regia lui Tino Geirun; Candid, adaptare liberă după Voltaire, în regia 

http://openx.alcachofaoriginal.ro/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=1215__zoneid=70__OXLCA=1__cb=3cec81dd4b__oadest=http%3A%2F%2Flp.medicalnewsreporter.info%2Fgreen%3Fa_aid%3D19%26a_bid%3D1183b5d0%26data1%3D70%26data2%3D1215
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lui Cristian Pepino şi nu în ultimul rând, Matrimoniale de Lia Bugnar, un 

spectacol de Diana Lupescu în premieră națională. 
 
Preşedintele juriului secţiunii competitive este Emil Boroghină, directorul 
Festivalului „Shakespeare” din Craiova. Ceilalţi membrii ai juriului sunt dr. 
Roxana Croitoru – critic de teatru, consultant artistic la Teatrul Naţional „Lucian 
Blaga“ din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Constantin Paiu – critic de teatru, profesor 
universitar la Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi, prof.univ.dr. 
Adrian Titieni – actor, rectorul UNATC „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Radu 
Alexandru Nica – regizor, lector universitar la Facultatea de Teatru a 
Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca. 
 
Pe „Bulevardul Comediei”, secţiune care se va desfăşura în sala „Horia 
Lovinescu”, vor defila producţii de succes ale teatrului, Nu vorbiţi cu actorii de 
Tom Dudzick, un spectacol de Diana Lupescu; Metoda (Metoda Grönholm) de 
Jordi Galcerán, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; Scandal la operă! de Ken 
Ludwig, traducerea, adaptarea şi regia: Petre Bokor; Zeul măcelului de Yasmina 
Reza, traducerea: Tudor Ţepeneag, în regia lui Claudiu Goga şi două 
spectacole invitate, Familia Tót de Örkeny István, direcţia de scenă: Victor Ioan 
Frunză şi Leonida Gem Session, adaptare după I.L. Caragiale în cădere în regia 
lui Tompa Gábor. În plus, tot în această secţiune, vom avea parte şi de două 
premiere ale teatrului „Nottara“, Mobilă şi durere de Teodor Mazilu, în regia lui 
Alice Barb şi Un pic prea intim de Rajiv Joseph, în regia lui Cristi Juncu. 
În ultima seară de Fest(in), pe scena mică a teatrului, Marius Mihalache şi 
invitaţii săi vor susţine concertul Back to swing. 
 
Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie 2013, cu 
un eveniment inedit, intitulat „Teatru pe pâine”. Manifestarea artistică ce se va 
desfăşura pe Bulevardul Magheru, chiar în faţa teatrului, este coordonată de 
regizorul Mihai Lungeanu şi mobilizează, pe lângă trupa Teatrului „Nottara”, şi 
studenţi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 
(UNATC). 
 
În Fest(in) pe Bulevard, vor avea loc trei spectacole-lectură în regia Alexandru 
Mâzgăreanu, a Cezarinei Undrescu şi a lui Mihai Lungeanu. Fiind şi iniţiatorul 
acestui proiect, Mihai Lungeanu a ţinut să afirme: Proiectul Teatrului „Nottara“ 
se alătură unui răspândit fenomen teatral-cultural care tinde să ia amploare, atât 
datorită nevoii de a cunoaşte pe viu” eşantioane din dramaturgiile 
contemporane, cât şi datorită costurilor reduse, mai uşor suportabile pe timp de 
„criză”. În cadrul Festivalului, vor fi citite trei texte din dramaturgia contemporană 
românească, având ca subiect explicit tema aleasă: criza. Liviu Lucaci, Petre 
Barbu şi Mircea M.Ionescu sunt dramaturgi bine(re)cunoscuţi, dinamici şi 
aplecaţi cu sensibilitate spre sesizarea ecoului pe care îl au în noi aceste 
vremuri dificile la trăire, dificile la desluşire”. 
 Aceste spectacole-lectură fac parte din proiectul „Spectacolul începe cu o 
lectură”, la care participă studenţii UNATC în colaborare cu actorii teatrului. 
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Teatrul „Nottara” va găzdui în perioada evenimentului şi colocviul „Criză teribilă, 
monşer!”, o întâlnire a directorilor de festivaluri din Bucureşti şi din ţară şi lansări 
de carte de teatru, prezentate de Florica Ichim (critic de teatru, redactor-şef al 
revistei „Teatrul azi”) şi invitaţii săi. În plus, pe tot parcursul festivalului se poate 

vizita expoziţia „Actori, actori, actori!, cu fotografii realizate de Sorin Radu și 

Maria Ștefănescu. 
Accesul la evenimentul stradal „Teatru pe pâine”, la coloviu, la lansările de 
carte, la expoziţie şi la spectacolele-lectură este liber. 
 
    Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de 
Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti va avea 
trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe pe tot parcursul evenimentului. 
Pe de altă parte, “Veşti şi poveşti”, newsletter-ul teatrului, lansat în luna 
septembrie, va ţine la curent publicul-spectator fidel, cu relatări din Fest(in) pe 
Bulevard. Site-ul şi Pagina de Facebook a Teatrului „Nottara” vor avea secţiuni 
speciale dedicate festivalului unde se organiza şi concursuri. 
Fest(in) pe Bulevard este organizat de Teatrul „Nottara” cu sprijinul Ministerului 
Culturii şi al UNITER şi îi are ca parteneri pe Rotary Internaţional, Forumul 
Cultural Austriac şi Institut Français. 
 
Pentru spectacolele din Fest(in) pe Bulevard, biletele au fost deja puse în 
vânzare şi se pot achiziţiona de la Casa de bilete, deschisă zilnic, între orele 
10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 20. Telefon: 021.317.41.01 şi pe site-
ul  www.myticket.ro . 
 
Mulţumim sponsorilor şi partenerilor media pentru sprijinul acordat la prima 
ediţie a Festivalului Internaţional de Fest(in) pe Bulevard. 
 
Vă aşteptăm cu drag la Fest(in)! 

https://www.myticket.ro/
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7. Hotnews.ro 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15565134-toamna-numara-vestile-bune-nottara.htm 

Toamna se numara vestile bune la Nottara  
de A.M.V.      
Joi, 12 septembrie 2013, 14:32 Actualitate | Cultură  
 

Miercuri, 11 septembrie 2013 la sala "George Constantin" a Teatrului "Nottara" a avut loc conferinta 

de presa in cadrul careia institutia de cultura a anuntat deschiderea stagiunii 2013 - 2014. La conferinta, 
au participat criticul de teatru Marinela Tepus - directorul Teatrul "Nottara", si regizorii Alice Barb si 
Diana Lupescu. 

 
Deschiderea oficiala a stagiunii va avea loc pe data de 21 septembrie, cu spectacolele Un pic prea intim, 
la sala "Horia Lovinescu" si Comedie de moda veche, la sala "George Constantin". In aceasta stagiune, 
ne bucuram atat de premiere, cat si de spectacole jucate cu succes, in ultimii ani si apreciate de publicul 

larg, din tara si din strainatate.  
 
Noutatile repertoriului sunt cele trei premiere: Matrimoniale de Lia Bugnar, regia: Diana Lupescu; Mobila 
si durere de Teodor Mazilu, regia: Alice Barb si Un pic prea intim de Raijiv Joseph, regia: Cristi Juncu. 
Montarile vor iesi la rampa in luna octombrie, in cadrul Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard, organizat de Teatrul "Nottara". Regizorii celor trei productii au impartasit o parte din gandurile 
lor. Jurnalistii prezenti au vizionat fragmentul pus in scena din Matrimoniale, pe care l-au urmarit in 

lectura, la conferinta de presa din luna iulie.  
 
Un alt eveniment al acestei toamne o constituie prima editie a Festivalului International de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard, care se va defasura in perioada 12 - 19 octombrie 2013. Manifestarea este 
organizata cu sprijinul Ministerului Culturii si al UNITER, dar si cu cel al partenerilor si al sponsorilor. "Am 
creionat un proiect inedit care va cuprinde nu doar spectacole de teatru, ci si lansari de carte, colocvii, 

spectacole-lectura cu acces liber si un eveniment stradal dedicat tuturor trecatorilor. Timp de opt zile, 
teatrul va imbraca "haine de festin", cu scopul de a revitaliza comedia bulevardiera", declara Marinela 
Tepus. Festivalul propune doua sectiuni. Prima sectiune, cea competitiva, a fost denumita emblematic 
"Criza teribila, monser!", pentru ca, in cadrul acesteia, vor intra in competitie spectacolele, din mai multe 
tari, concepute pe tematica (prea prezenta, prea cunoscuta) a crizei. Cu alte cuvinte, se incearca 
ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economica, sociala, politica, sexuala 
sau identitara). A doua sectiune, "Bulevardul Comediei", prezinta, pe langa spectacole de succes si 

premiere ale teatrului gazda, si comedii bulevardiere ale unor teatre invitate.  
 
Mai multe detalii despre proiectele acestui an le gasiti in comunicatul de presa din atasament. Tot aici, se 
afla si repertoriul lunii septembrie, programul festivalului, descrierea celor trei premiere din luna 

octombrie, dar si cateva fotografii de la conferinta de presa de astazi.  

 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15565134-toamna-numara-vestile-bune-nottara.htm
http://www.hotnews.ro/articole_autor/A.M.V.
http://www.hotnews.ro/cultura
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8. The Epoch Times 

http://epochtimes-romania.com/news/toamna-se-numara-vestile-bune-la-nottara---201656  

Toamna se numără veştile bune la „Nottara” 
11.09.2013 
Loredana Diacu 

 
Teatrul Nottara, conferinţă de presă privind Deschiderea stagiunii 2013-2014. În imagine, secvenţă din piesa ” Matrimoniale”, 

regia- Diana Lupescu (Florin Eşanu/Epoch Times)  

Miercuri, 11 septembrie 2013, Teatrul Nottara a găzduit o inedită conferinţa de presă, pentru a prefaţa 
deschiderea stagiunii 2013-2014 şi Festivalului Internaţional de Teatru "Festin pe Bulevard." 

Inedită deoarece gazda conferinţei, Marinela Ţepuş, critic de teatru şi director al Teatrului Nottara, şi-a 
întâmpinat oaspeţii într-o atmosferă destinsă, oferindu-le invitaţilor şi ocazia de a "trage cu ochiul" în culisele 
teatrului, înainte de deschiderea oficială a noii stagiunii. Pe scena din sala "George Constantin" a teatrului 
Notarra, s-a jucat în premieră absolută un mic fragment din piesa Matrimoniale, una dintre premierele noului 
sezon. 

Până la "Matrimoniale" însă, Marinela Ţepuş şi regizoarele Alice Barb şi Diana Lupescu au vorbit despre 
noutăţile pe care Notarra le aduce iubitorilor de teatru în toamna acestui an. 

Noua stagiune se va deschide pe data de 21 septembrie, cu spectacolele "Un pic prea intim" la sala „Horia 
Lovinescu” şi "Comedie de modă veche" la sala „George Constantin” iar noutăţile repertoriului vor fi trei 
premiere: "Matrimoniale" de Lia Bugnar, în regia Dianei Lupescu; "Mobilă şi durere" de Teodor Mazilu, în 
regia lui Alice Barb şi "Un pic prea intim” de Raijiv Joseph, în regia lui Cristi Juncu. 

Toamna aceasta va fi o toamnă specială pentru iubitorii de teatru, ne-a anunţat directoarea Ţepuş. Marea 
surpriză pe care Nottara o pregăteşte naţiunii este Festivalul de teatru "Festin pe Bulevard", care se va 
desfăşura în perioada 12-19 octombrie 2013. 

În finalul piesei, pentru a întregi atmosfera apocaliptic de actuală a lumii surprinse de Mazilu, 

câinele Adolf le transmite oamenilor un mesaj: "floarea trebuie să rămână floare, câinele să 

rămână câine şi omul să rămână om." 

http://epochtimes-romania.com/news/toamna-se-numara-vestile-bune-la-nottara---201656
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Teatrul iese pe stradă să se întâlnească cu publicul iar teatrul va fi educativ, teatrul va transmite mesaje şi 
valori, a declarat în exclusivitate pentru Epoch Times, Marinela Ţepuş. "Teatrul care nu educă nu este 
teatru", a explicat ea. Străzile Bucureştiului vor fi echivalentul Agorei ateniene, unde grecii veneau să îl 
asculte pe Sofocle iar piesele de teatru îşi propuneau să îi eleveze moral şi spiritual pe spectatori. 

Adevăratul public de teatru sancţionează kitch-ul şi nu mai reacţionează bine la ieftin şi la gag, a mai 
declarat directoarea teatrului. Adevăratul public de teatru se îmbracă frumos când vine seara la spectacol şi 
caută mesajul valoros. Sub avalanşa de evenimente şi ştiri care sufocă societatea contemporană, teatrul nu 
are decât o singură soluţie dacă vrea să ajungă la sufletul spectatorului român: să dea calitate şi mesaje 
valoroase, nediluate, pentru a educa. 

„Festin pe Bulevard” şi noutăţile pentru publicul Bucureştean 

Tema festivalului organizat de Notarra este criza care este peste tot. Criza care afectează economicul, 
afectează socialul şi afectează sufletul uman. 

Teatrul Notarra îşi propune să vorbească despre criză în felul său, prezentând un mesaj valoros şi regaluri 
actoriceşti. 

Astăzi, norocoşii ce au participat la conferinţa de presă au putut asista la un scurt fragment din piesa 
"Matrimoniale", piesă scrisă special pentru festivalul "Festin pe Bulevard." 

Textul piesei este scris de Lia Bugnar iar regia îi aparţine Dianei Lupescu. Cu jocul actoricesc ne-au încântat 
Ada Navrot (Eva), Crenguţa Hariton (Mia), Mihai Marinescu (Zaharia) şi Lucian Ghimisi (Tibi). 

"Matrimoniale", pare a fi, din fragmentul pe care l-am văzut şi din descrierea Dianei Lupescu, o dramă în 
veşmânt de comedie. 

O piesă care, "dacă nu eşti o legumă resemnată, fără reacţie", îţi va aduce "adrenalină", afirmă regizoarea 
Lupescu, adrenalină care te va obliga să gândeşti. 

Textul piesei tratează CRIZA, CRIZA cu majuscule, criza sufletului uman deformat de valorile societăţii în 
care trăim: banul, interesul material, puterea, minciuna, nevoia de a domina etc. 

Pentru a vorbi despre dramele sufletului uman, Lia Bugnar îşi alege patru personaje, fiecare cu povestea lui. 
Iar personajele care apar în piesă sunt în "criză, criză sufletească, criză de bani, criză de identitate, criză 
existenţială. Personajele sunt puternice, acţionează şi reacţionează, sunt mai vii ca oricând. CRIZA îi 
determină pe aceşti oameni să ajungă la adevăr, adevăr de cele mai multe ori neplăcut, ascuns adânc în 
suferinţă şi uitare, adevăr care doare, doare", explică Diana Lupescu. 

Intriga piesei se ţese în jurul Evei, o femeie foarte bogată care doreşte să se căsătorească. Pentru aceasta 
apelează la un site de matrimoniale. Alege doi bărbaţi cu care să se întâlnească. Tibi şi Zaharia sunt invitaţi, 
în acelaşi timp, la întâlnire, pentru a li se da un test. Fiecare dintre ei are moduri complet diferite de a o 
cuceri. Tibi este ofensiv, Zaharia pasiv şi sensibil. Lucrurile se complică şi adevărul este dezvăluit atunci 
când apare, neinvitată, o femeie, Mira. Conştientă, încă de la început, că pretendenţii sunt interesaţi, în 
principal, de banii ei, Eva va fi uimită să afle că, ceea ce îi face să lupte, sunt motive mai degrabă personale, 
situaţii grave din prezent şi din trecut. 

Cei care îşi doresc să afle... ce a aflat Eva şi care sunt dramele peţitorilor ei sunt invitaţi la Festivalul „Festin 
pe Bulevard”. 

Festivalul va oferi multe alte regaluri actoriceşti şi, cum teatrul este o artă sincretică, directoarea Teatrului 
Nottara ne promite şi lansări de carte, colocvii, spectacole-lectură cu acces liber. 

Timp de opt zile, teatrul va îmbrăca "haine de festin", cu scopul de a revitaliza comedia bulevardieră. Toţi cei 
care îşi doresc să îşi îmbrace şi spiritul în haine de sărbătoare sunt invitaţi la festinul teatral de pe bulevard. 

Festivalul va avea două secţiuni. Prima dintre ele, Bulevardul Comediei, va avea loc la Sala Horia Lovinescu 
şi va prezenta spectacolele Leonida Gem Session, adaptare după I.L.Caragiale, spectacol al Teatrului 
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Maghiar de Stat din Cluj, şi Familia Tot de Örkeny István, produs de Centrul Cultural UNESCO Nicolae 
Bălcescu. De asemenea, în cadrul acestei secţiuni vor fi prezentate şi spectacole premiate ale teatrului 
gazdă, dar şi o conferinţă dedicată teatrului de bulevard. 

Cea de-a doua secţiune, Criză Teribilă, Monşer!, va avea loc la Sala Studio George Constantin şi va avea 
drept temă centrală criza, fie ea economică, socială, politică, identitară sau sexuală. În cadrul secţiunii, vor 
intra în competiţie spectacolele: Povestea zăpezii negre de Jean-Yves Picq – Cie Scene en Vie, Grenoble 
(Franţa); Woyzeck de Georg Buchner – Pygmalion Theater, Viena (Austria); Băutorul de rouă de Şanja 
Domazet – Teatru Naţional Sterija din Vârşeţ (Serbia); Liselotte şi luna mai de Pozsgai Zsolt – Teatrul 
Dramatic şi de Păpuşi din Vraţa (Bulgaria); Candid de Voltaire – Teatrul Ţăndărică, Bucureşti (România). 

Teatrul este încă actual. Foarte actual 

Un alt moment deosebit al conferinţei l-a constituit discursul lui Alice Barb, regizoarea piesei "Mobilă şi 
Durere" de Teodor Mazilu, o altă premieră a acestei stagiuni. 

Este o piesă actuală, dramatic de actuală în contextul pe care îl trăim, a descris Alice Barb piesa pe care a 
avut bucuria de a o regiza: "Textul este aproape apocaliptic în lumina a ceea ce se întâmplă azi. În lumea 
lipsită de morală descrisă de Mazilu, o lume în care lucrurile sunt întoarse pe dos, oamenii, fiind răi, devin 
câini şi câinii fiind buni devin oameni". În finalul piesei, pentru a întregi atmosfera apocaliptic de actuală a 
lumii surprinse de Mazilu, câinele Adolf le transmite oamenilor un mesaj: "floarea trebuie să rămână floare, 
câinele să rămână câine şi omul să rămână om." 

"Mobilă şi durere" abordează un subiect actual, al îmbogăţiţilor peste noapte, lipsiţi de aspiraţii; ei se 
refugiază în dorinţe meschine, gânduri de răzbunare şi achiziţionează lucruri minore şi lipsite de utilitate. 

Într-o societate în care banii şi aparenţele primează, rivalităţile se găsesc la tot pasul. Sile şi Paul, amândoi 
proprietari de fabrici de mobilă, se detestă astăzi, deşi au fost odată prieteni. Lizica se angajează într-o 
căsnicie numai pentru a se răzbuna, şefii sunt trădaţi de subalterni, iar petrecerile se ţin numai pentru a 
impresiona. Cam ca acum. 

În prefaţa la volumul "Mobilă şi durere" Teodor Mazilu îşi descria piesa la modul următor: 

„Cred că titlul piesei are valoarea unui diagnostic; el s-ar putea traduce într-un limbaj mai ştiinţific şi mai 
medical cu «suferinţele bunăstării». Căci bunăstarea excesivă şi, mai ales cea obţinută fără muncă, 
degradează, traumatizează, urâţeşte, poceşte individul, îl împiedică să desluşească farmecul real al vieţii şi-l 
obligă să chiţcăie şobolăneşte în faţa a tot felul de fleacuri colorate. Sunt de acord cu regele Lear care 
susţine că omul nu e numai suma unor necesităţi legitime, omul n-are nevoie numai de o casă unde să nu 
sufle crivăţul, ci şi frumoasă; femeia n-are nevoie numai de o rochie care să-i acopere trupul, ci şi de o 
bijuterie de argint care s-o înnobileze. Dacă regele Lear are perfectă dreptate, are însă dreptate şi poporul 
când susţine că «ce e prea mult strică»… De boala acaparării fără noimă suferă personajele din comedia 
mea Mobilă şi durere. 

Deşi nu sunt mistic, în fiecare dimineaţă când mă trezesc, îmi spun: 

– Mulţumescu-ţi, Doamne, că m-ai ajutat să-mi văd lungul nasului.” 

Le mulţumim şi noi celor de la Notarra pentru noul sezon pe care îl pregătesc! 
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9. ZiarulMetropolis.ro 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-din-capitala-organizeaza-festin-pe-bulevard-

intre-12-si-19-octombrie/  

Teatrul Nottara din Capitală organizează Fest(In) pe Bulevard, 
între 12 şi 19 octombrie 

de Andrada Văsii 

 

Teatrul Nottara din Bucureşti organizează, între 12 şi 19 octombrie, Fest(In) pe Bulevard, un 

eveniment care îşi doreşte să revitalizeze comedia bulevardieră. 

Festivalul va avea două secţiuni: „Bulevardul Comediei”, care se va desfăşura la Sala „Horia 

Lovinescu” a Teatrului Nottara, şi secţiunea oficială, care se va desfăşura la Sala Studio „George 

Constantin”, sub numele „Criză teribilă, monşer!”, au declarat, miercuri, reprezentanţi ai instituţiei 

de spectacole, într-o conferinţă de presă. 

Un bulevard cu teatru 

În ceea ce priveşte secţiunea „Bulevardul Comediei”, instituţiile invitate la eveniment sunt Teatrul 

Maghiar de Stat din Cluj, cu „Leonida Gem Session”, o adaptare „în cădere liberă” după I.L. 

Caragiale, semnată de Tompa Gabor şi Andras Visky, şi Centrul Cultural UNESCO „Nicolae 

Bălcescu”, cu spectacolul „Familia Tot” (foto sus), de Orkeny Istvan, pus în scenă de Victor Ioan 

Frunză, notează Mediafax. 

Diferite tipuri de criză 

http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-din-capitala-organizeaza-festin-pe-bulevard-intre-12-si-19-octombrie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-nottara-din-capitala-organizeaza-festin-pe-bulevard-intre-12-si-19-octombrie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Andrada
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Secţiunea oficială va găzdui spectacole pe tema crizei de toate genurile – criza economică, criza 

relaţiilor, criza identitară etc. În cadrul secţiunii dedicate crizei vor intra în competiţie următoarele 

spectacole: „Povestea zăpezii negre”, de Jean-Yves Picq (Cie Scene en Vie, Grenoble, Franţa), 

„Woyzeck”, de Georg Buchner (Pygmalion Theater, Viena, Austria), „Băutorul de rouă”, de Sanja 

Domazet (Teatrul Naţional Sterija din Vârşeţ, Serbia), „Liselotte şi luna mai”, de Pozsgai Zsolt 

(Teatrul Dramatic şi de Păpuşi Vraţa, Bulgaria), „Candid” (Teatrul Ţăndărică din Bucureşti) şi o 

premieră a Teatrului Nottara, „Matrimoniale”, în regia Dianei Lupescu, după un text de Lia Bugnar. 

Săptămâna de festival va mai include dezbateri pe tema crizei, spectacole-lectură, colocvii şi lansări 

de carte. 

Foto credit: Centrul Cultural UNESCO „Nicolae Bălcescu”, spectacolul „Familia Tot” 

 

 

http://centrulculturalnb.ro/
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10. Ileana Lucaciu 

http://criticdeteatru.blogspot.ro/2010/09/deschidere-de-stagiune-la-teatrul.html  

Deschidere de stagiune la Teatrul Nottara 

Teatrul Nottara îşi începe stagiunea 2010 – 2011 cu spectacolele Hangiţa de Carlo Goldoni, 
regia Tino Geirun (17 septembrie) şi Operele complete ale lui WLM SXPR (prescurtate) de J. 
Borgeson, A. Long, D. Singer, în regia lui Petre Bokor (18 septembrie), ambele la sala „Horia 
Lovinescu”. 
La sala „George Constatin”, sunt programate spectacolele Soţul păcălit de Molière, regia Mircea 
Cornisteanu (12 septembrie), True West de Sam Shepard, regia Alexandru Mâzgareanu (18 
septembrie) si Uzina de plăceri S. A. de Valentin Nicolau, regia Alexandru Berceanu (19 septembrie). 
Scris de critic de teatru la 11:32 în categoriile: Comunicate, Stagiunea la început  

 

 

http://criticdeteatru.blogspot.ro/2010/09/deschidere-de-stagiune-la-teatrul.html
http://criticdeteatru.blogspot.ro/2010/09/deschidere-de-stagiune-la-teatrul.html
http://www.nottara.ro/
http://criticdeteatru.blogspot.ro/2010/09/deschidere-de-stagiune-la-teatrul.html
http://criticdeteatru.blogspot.ro/search/label/Comunicate
http://criticdeteatru.blogspot.ro/search/label/Stagiunea%20la%20%C3%AEnceput
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11. Nonguvernamental.org 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-vine-cu-un-spirit-nou-si-un-

festin-pe-bulevard/ 

Teatrul Nottara vine cu un spirit nou si un Fest(in) pe Bulevard 

Postat la 12 September 2013. 

 

Noutatile cu care vine in acest an Teatrul Nottara se refera atat la repertoriu si lansari de noi 

proiecte cat si la nivel de imagine.  

Noutatea principala cu care Teatrul Nottara ii intampina in acest an pe bucuresteni este prima editie 

a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, care se va defasura în perioada 12–19 

octombrie.  Manifestarea este organizata cu sprijinul Ministerului Culturii si al UNITER, dar si cu 

cel al partenerilor si al sponsorilor. „Am creionat un proiect inedit care va cuprinde nu doar 

spectacole de teatru, ci si lansari de carte, colocvii, spectacole-lectura cu acces liber si un 

eveniment stradal dedicat tuturor trecatorilor. Timp de opt zile, teatrul va îmbraca «haine de 

festin», cu scopul de a revitaliza comedia bulevardiera”, declara Marinela Tepus, critic de teatru si 

directorul Teatrului Nottara. 

Festivalul cuprinde doua sectiuni: una competitiva, denumita „Criza teribila, monser!” si sectiunea 

“Bulevardul Comediei”, dedicata atat spectacolelor de succes si premierelor teatrului gazda, cat si 

comediilor bulevardiere ale unor teatre invitate. In sectiunea “Criza teribila, monser!” vor intra în 

competitie spectacolele din mai multe tari concepute pe tematica crizei de orice tip (economica, 

sociala, politica, sexuala sau identitara). Site-ul www.nonguvernamental.org este unul dintre 

partenerii media ai Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

In ceea ce priveste repertoriul, Nottara vine cu trei premiere: “Matrimoniale” de Lia Bugnar, in 

regia Dianei Lupescu; “Mobila si durere” de Teodor Mazilu, in regia lui Alice Barb si “Un pic prea 

intim” de Raijiv Joseph, in regia lui Cristi Juncu. Montarile vor iesi la rampa în luna octombrie, în 

cadrul Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

Printre proiectele acestui an, se numara si parteneriatul cu Universitatea Nationala de Arta Teatrala 

si Cinematografica „I.L. Caragiale” (UNATC) care are drept scop promovarea tinerilor regizori si 

actori, pentru care implicarea în activitatea unui teatru profesionist înseamna dezvoltarea 

capacitatilor personale, identificarea unor modele si debutul unor frumoase ucenicii. În plus, 

institutia lanseaza în acest  an seria spectacolelor-lectura cu titlul „Spectacolul începe cu o lectura”, 

proiect la care participa studentii UNATC în colaborare cu actorii teatrului. 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-vine-cu-un-spirit-nou-si-un-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-vine-cu-un-spirit-nou-si-un-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/teatrul-nottara-vine-cu-un-spirit-nou-si-un-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2013/09/foto-stire-nottara.jpg
http://www.nonguvernamental.org/
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Nu in ultimul rand, Teatrul Nottara vine cu un spirit nou pentru publicul sau: si-a lansat o pagina 

oficiala pe Facebook, unde va organiza concursuri la care se pot castiga invitatii la spectacolele 

teatrului. De asemenea, institutia si-a lansat in aceasta luna propriul newsletter, “Vesti si povesti”. 

În fiecare luna, publicatia în format electronic va tine la curent publicul spectator fidel, cu relatari 

din viata „Nottara” (stiri, interviuri, aniversari, cronici ale spectatorilor, concursuri etc.). 

Deschiderea oficiala a stagiunii va avea loc pe 21 septembrie, cu spectacolele Un pic prea intim, la 

sala „Horia Lovinescu” si Comedie de moda veche, la sala „George Constantin”. (A.D.) 
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12. Incomemagazine.ro 

http://incomemagazine.ro/articole/cu-ce-spectacole-deschid-tatrele-bucurestene-

stagiunea-2013-2014 

 

Publicat de Iacob Raileanu la 17 septembrie 2013 , 12:14 
111 vizualizari 

Cu ce spectacole deschid teatrele bucureştene stagiunea 2013-2014 

Teatrele bucureştene, atât cele de stat cât şi cele independente, au ales să deschidă stagiunea 2013 -2014, în marea 
lor majoritate, cu spectacole noi, în premieră. 

 

Teatrul Naţional din Bucureşti va prezenta pe 22 septembrie , pe scena Sălii Mici, în premieră 

oficială, una dintre cele mai jucate piese ale lui Victor Eftimiu, "Omul care a văzut moartea", în regia lui 

Dan Tudor, cu o distribuţie din care nu vor lipsi tânărul nominalizat la ultima ediţie a Premiilor UNITER 

la categoria cel mai bun actor - Lari Giorgescu, Ilinca Tomoroveanu, Costel Constantin, Marius 

Bodochi, Florentina Ţilea şi Răzvan Oprea. 

Teatrul Nottara îşi deschide noua stagiune pe 21 septembrie cu "Comedie de modă veche" şi 

avanpremiera spectacolului "Un pic prea intim" de Raijiv Joseph, regia Cristi Juncu, care va avea 

premiera oficială alături de alte două spectacole - "Matrimoniale" de Lia Bugnar, regia Diana Lupescu, 

şi "Mobilă şi durere" de Teodor Mazilu, regia Alice Barb, în intervalul 12-19 octombrie , în cadrul 

Festivalului Internaţional "Fest(In) pe Bulevard". 

"Tipografic majuscul" de Gianina Cărbunariu va fi cea dintâi premieră a noii stagiuni de la Teatrul 

Odeon, primele reprezentaţii urmând să aibă loc pe 20 şi 21 septembrie la Sala Studio, de la ora 

19,30. Spectacolul este o coproducţie dramAcum şi Festivalul Internaţional de Teatru de la Nitra, 

Slovacia, în parteneriat cu Teatrul Odeon şi face parte din proiectul european "Vieţi paralele - Secolul 

20 văzut prin ochii Poliţiei Secrete". 

http://incomemagazine.ro/articole/cu-ce-spectacole-deschid-tatrele-bucurestene-stagiunea-2013-2014
http://incomemagazine.ro/articole/cu-ce-spectacole-deschid-tatrele-bucurestene-stagiunea-2013-2014
http://incomemagazine.ro/autori/iacob-raileanu
javascript:;
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Teatrul Evreiesc de Stat prezintă, în debutul stagiunii, în cadrul programului "Teatrul în afara 

Teatrului" seria de proiecte culturale ce se înscriu în "Programul de ilustrare prin teatru a tradiţiilor 

iudaice", un program de familiare a publicului spectator cu obiceiurile şi spiritul sărbătorilor evreieşti. 

Primele două reprezentaţii în afara sălii de spectacol, cu momente artistice din repertoriul actual, vor 

avea loc pe 19 septembrie , de la orele 13,00 şi 16,00. Primul spectacol în sală, "Nuntă cu divorţ" după 

Şalom Alehem, regia Dan Tudor, va fi prezentat pe 22 septembrie . 

Teatrul independent Unteatru, deşi nu a avut vacanţă pe timpul verii, vine şi el la acest nou început 

de stagiune, pe 20 şi 21 septembrie , cu avanpremiera spectacolului "Retox" de Eugen Jebeleanu, cu 

un concept scenic semnat de Yann Verburgh. 

Spectacolul "Orfani" de Dennis Kelly, în regia Elenei Morar, un thriller psihologic despre realitatea 

contemporană, reprezintă debutul, pe 21 şi 22 septembrie , a Teatrului ACT în stagiunea 2013 -2014. 

Teatrul Bulandra a ales să-şi deschidă stagiunea 2013 -2014 cu spectacole cunoscute şi apreciate de 

public. Astfel, pe 28 septembrie , la Sala Ciulei, va fi prezentat spectacolul "Mamouret" de Jean 

Sarment, în regia lui Dinu Cernescu, urmând ca pe 29 septembrie să se joace "Meşteşugul vieţii" de 

Hanoch Levi, în regia lui Felix Alexa, iar la Sala Toma Caragiu se va juca "Triumful dragostei" de Pierre 

de Marivaux, în regia lui Alexandru Darie. 

Teatrul de Comedie din Bucureşti deschide noua stagiune cu patru dintre cele mai apreciate 

spectacole ale stagiunilor anterioare - "O scrisoare pierdută" de I.L. Caragiale, în regia lui Alexandru 

Dabija (18 septembrie), "Revizorul" de N.V. Gogol, în regia lui Horaţiu Mălăele (19 septembrie), 

"Spiritul de familie" de Eric Assous, în regia lui Radu Beligan (20 septembrie), şi "Avarul îndrăgostit" 

după Moliere, în regia lui Vlad Massaci (22 septembrie). 

Teatrul Metropolis şi-a deschis noua stagiune la începutul lunii septembrie cu premiera spectacolului 

"Sex" de Rob de Graaf, în regia lui Claudiu Goga. 

Un alt teatru care a demarat deja stagiunea 2013-2014 este "Ion Creangă", care a venit în faţa micilor 

săi spectatori, pe 14 septembrie, cu avanpremiera spectacolului "Renart Vulpoiul". 
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13. Mytex.ro 

http://www.mytex.ro/eveniment/noua-stagiune-a-teatrului-nottara-deschisa-pe-21-
septembrie_364011.php 

 
 

http://www.mytex.ro/eveniment/noua-stagiune-a-teatrului-nottara-deschisa-pe-21-septembrie_364011.php
http://www.mytex.ro/eveniment/noua-stagiune-a-teatrului-nottara-deschisa-pe-21-septembrie_364011.php
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14. Ziarelive.com 

http://www.ziarelive.ro/stiri/noua-stagiune-a-teatrului-nottara-va-fi-deschisa-pe-21-
septembrie.html 

 

 
 

http://www.ziarelive.ro/stiri/noua-stagiune-a-teatrului-nottara-va-fi-deschisa-pe-21-septembrie.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/noua-stagiune-a-teatrului-nottara-va-fi-deschisa-pe-21-septembrie.html
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SENSO TV 
http://www.sensotv.ro/arte/Festival-4689/premiere-si-povesti-la-
nottara#/0  
 
Sala „George Constantin” a Teatrului NOTTARA a gazduit conferinta de presa ocazionata de deschiderea stagiunii 2013 
– 2014 si de organizarea in perioada  12 – 19 octombrie a primei editii a Festivalului International de Teatru „Fest(in) pe 
Bulevard”. 
SENSOTV.RO este Partener Media al acestui eveniment. 
 
Cu aceasta ocazie, criticul de teatru Marinela Tepus, directorul institutiei a anuntat deschiderea oficiala a stagiunii care 
va avea loc pe data de 21 septembrie, cu spectacolele “Un pic prea intim”, la sala „Horia Lovinescu” si “Comedie de 
moda veche”, la sala „George Constantin”.  
      
Au fost anuntate si cele trei premiere programate pentru  luna octombrie: “Matrimoniale” de Lia Bugnar, regia: Diana 
Lupescu, „Mobila si durere” de Teodor Mazilu, regia: Alice Barb si „Un pic prea intim” de Raijiv Joseph, regia: Cristi 
Juncu. Regizorii Alice Barb si Diana Lupescu au impartasit o parte din gandurile lor legate de aceste spectacole, iar 
jurnalistii prezenti au vizionat un fragment din „Matrimoniale”. 
     
Un alt eveniment important este prima editie a Festivalului International de Teatru „Fest(in) pe Bulevard”. “Am creionat 
un proiect inedit care va cuprinde nu doar spectacole de teatru, ci si lansari de carte, colocvii, spectacole-lectura cu 
acces liber si un eveniment stradal dedicat tuturor trecatorilor. Timp de opt zile, teatrul va imbraca «haine de festin», cu 
scopul de a revitaliza comedia bulevardiera ” -  a declarat Marinela Tepus. Festivalul propune doua sectiuni: prima 
sectiune, cea competitiva, a fost denumita emblematic „Criza teribila, monser!”, pentru ca, in cadrul acesteia, vor intra in 
competitie spectacole din mai multe tari, concepute pe aceasta tematica. A doua sectiune - „Bulevardul Comediei” 
prezinta pe langa spectacole de succes si premiere ale teatrului gazda, si comedii bulevardiere ale unor teatre invitate.  
 
 Acest material va este oferit de Catena. 
 
 Realizator: Oana Georgescu 

http://www.sensotv.ro/arte/Festival-4689/premiere-si-povesti-la-nottara#/0
http://www.sensotv.ro/arte/Festival-4689/premiere-si-povesti-la-nottara#/0
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FACEBOOK 
 
PRIMA POSTARE 
- 1641 au vazut postarea 
- 27 like-uri, 2 comentarii, 11 share 
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A DOUA  POSTARE 
- 1779 au vazut postarea 
- 9 like-uri, 1 share 
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Data: 1 octombrie 2013 şi perioada festivalului 12-19 octombrie 

Subiect:  

 Deschiderea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

Teatrul „Nottara”,  

 Articole apărute pe toata perioada festivalulului 

 

Materiale:  

- Comunicat de presă 

- Prezentarea membrilor juriului 

- Programul festivalului 

- Catalogul festivalului 

- Caietul teatrului 

 

Detalii trimitere comunicat de presă: 

 7 cotidiene 

 7 publicaţii săptămânale 

 5 reviste de specialitate 

 2 agenţii de presă 

 10 publicaţii online 

 7 radio-uri 

 10 televiuziuni, inclusiv un post de televiziune online Senso TV 

 7 bloggeri 

 

Număr de apariţii: 

 4 articole print 

 35 articole online 

 3 articole pe agenţii de presă 

 1 articol blog-uri 

 4 stiri radio 

 5 stiri pe TV 

 2 emisiuni TV 

 28 postări pe facebook 
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1. Adevarul 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/In-octombrie-teatrul-nottara-festin-bulevard-
1_5254269ac7b855ff5614480f/index.html  

 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/In-octombrie-teatrul-nottara-festin-bulevard-1_5254269ac7b855ff5614480f/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/In-octombrie-teatrul-nottara-festin-bulevard-1_5254269ac7b855ff5614480f/index.html
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2. Jurnalul National 
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/la-un-fest-in-teatral-652571.html  

 

 

La un “Fest(in)” teatral 
Articol de: Maria Sarbu  
Publicat in: Teatru 
Publicat la date de: 01 Oct 2013 - 19:49 
“Nottara” organizează la mijloc de octombrie prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru 
“Fest(in)”, având sprijinul Ministerului Culturii şi al Uniunii Teatrale din România – UNITER. Mai pe 
scurt, i se spune “Fest(in) pe Bulevard”, adică pe Magheru (acolo unde îşi are sediul cu cele două 
săli de spectacol instituţia iniţiatoare a evenimentului), şi are drept motto: “Criză teribilă, moşer!”, 
căci ideea de a pune de un festival aici vine de la criza ce a împânzit instituţiile de cultură nu 
numai la noi, ci şi în alte ţări. 
 
Ajungând la cârma teatrului, Marinela Ţepuş, entuziasmată, s-a sfătuit cu cine a dorit, şi-a făcut o 
echipă, căutând spectacole cu tema “criza”. Aşa că secţiunea competitivă a festivalului se 
intitulează “Criză teribilă, monşer!” (evident de la Caragiale citire: “Moşii (Tablă de materii)”. Mai 
există secţiunea “Bulevardul comediei”, secţiunea Colocvii, secţiunea Spectacole-lectură şi 
secţiunea Vedeta de lângă tine. Pentru concurs, au fost invitate trupe din Franţa, Serbia, Bulgaria, 
Austria şi România. Spectacolele despre “criză” se vor juca de la ora 21:00, la sala “George 
Constantin”. În cea de-a doua sală, “Horia Lovinescu”, sunt programate spectacolele secţiunii 
Bulevardul comediei (trupe din România, majoritatea spectacolelor fiind ale Teatrului Nottara), 
reprezentaţiile începând (18:30 şi doar în ultima seara – la 19:00). 
 
Deschiderea festivalului va avea loc la 12 octombrie. La ora 16:30 va fi un eveniment stradal, 
“Teatru pe pâne”, cu actori de la “Nottara” şi studenţi ai Facultăţii de Teatru (UNATC). La 17:30, va 
fi vernisată expoziţia de fotografie “Actori, actori, actori” - autori Maria Ştefănescu şi Sorin Radu. 
La 18:00, va avea loc o conferinţă susţinută timp de 30 de minute de directorul de scenă Victor 
Ioan Frunză, după care va fi prezentat spectacolul său “Familia Tót” de Örkeny István, o producţie 
Centrul Cultural UNESCO “Nicolae Bălcescu” din Bucureşti (secţiunea Bulevardul comediei). Primul 
spectacol din concurs va fi în aceeaşi zi, de la ora 21:00: “Povestea zăpezii negre” de Jean-Yves 
Picg, un spectacol de Benoit  Kopniaeff (Compania In Mobile din Grenoble (Franţa). Până la 19 
octombrie se vor juca seară de seară spectacole diverse, mai scurte şi mai lungi, mai vesele şi, 
poate, mai triste. Vor fi şi lansări de carte, discuţii în cadrul colocviului cu tema secţiunii 
competitive, la care sunt invitaţi directori de festivaluri de teatru din Bucureşti şi din oraşe din 
ţară. 
În ultima seară de Fest(in), pe scena mică a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii săi vor susţine 
concertul “Back to swing”.  

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/la-un-fest-in-teatral-652571.html
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3. Jurnalul Naţional 
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/criza-si-pasivitatea-creatorilor-653306.html  

 

 

Criza şi pasivitatea creatorilor 
Articol de: Maria Sarbu  
Publicat in: Teatru 
Publicat la date de: 13 Oct 2013 - 17:00 
Intitulat “Criză teribilă, monşer!”, colocviul organizat duminică de Teatrul Nottara în cadrul primei 
ediţii a Festivalului Internaţional “Fest(in) pe Bulevard” a relevat o serie de probleme acute care 
persistă în domeniul artelor spectacolului şi în cel al învăţământul de artă, al cercetării. Desigur, 
cuvântul care a provocat tema colocviului a fost “criza”. Au venit, la invitaţia conducerii “Nottara”, 
directori de teatre, regizori, profesori universitari, sociologi. Discuţia, care fără îndoială va avea 
continuaitate şi în alte contexte, a moderat-o Marina Constantinescu, critic de teatru şi realizator 
tv, canalizând punctual convorbirea spre ceea ce doare astăzi cel mai mult. Aşa că s-a vorbit 
despre: lipsa banilor pentru producţiile de teatru; problema angajărilor actorilor într-un teatru; 
învăţământul de artă care “suferă” din cauza Sistemului Bologna, sistem ce a produs nenumărate 
controverse în rândul studenţilor din Europa; piaţa muncii, care nu este reglată cu sistemul 
Bologna la noi; problema doctoratelor, care i-a făcut pe unii pedagogi de neînlocuit să plece din 
învăţământ numai pentru că nu au vrut să susţină un doctorat, dar şi despre cum este evaluată 
cercetarea ştiinţifică din domeniul artistic, despre birocraţia care “vine dinspre minister spre 
şcolile de teatru” şi nu numai... Desigur, s-a făcut legătura cu criza “mare”, un studiu interesant 
fiind prezentat în acest sens de un invitat special: Nicolai Mladenov, fost ministru plenipotenţiar 
bulgar la Bruxelles, care şi-a intitulat intervenţia sa “Criza europeană. Încotr-o!”. 
 
De subliniat un gând al Marinei Constantinescu, care afirma că lumea noastră este indignată când 
se taie pensiile, salariile, dar nu se revoltă când ni se taie din creativitate, iar tăierea salariilor e 
deja efectul tăierii din libertatea noastră, din creativitatea noastră: suntem pasivi şi totul e în 
cădere liberă! 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/criza-si-pasivitatea-creatorilor-653306.html
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4. Jurnalul Naţional 
http://jurnalul.ro/calendar/omul-zilei-marinela-tepus-653163.html   

 

 

Omul zilei - Marinela Ţepuş 
Articol de:  
Publicat in: Calendar  
Publicat la date de: 11 Oct 2013 - 08:23 
directorul Teatrului Nottara 
Un nou festival de teatru se deschide sâmbătă, 12 octombrie, în Bucureşti. Iniţiat şi organizat de 
“Nottara”, al cărui director este Marinela Ţepuş, acesta se numeşte Fest(in) pe Bulevard. Este un 
festival internaţional, cu trupe din ţară şi străinătate (Franţa, Serbia, Bulgaria, Austria), despre 
care Marinela Ţepuş spune: “Am creionat un proiect inedit care va cuprinde nu doar spectacole de 
teatru, ci şi lansări de carte, colocvii, spectacole-lectură cu acces liber şi un eveniment stradal 
dedicat tuturor trecătorilor. Timp de opt zile, teatrul va îmbrăca «haine de festin», cu scopul de a 
revitaliza comedia bulevardieră”. Pentru acest festin cultural din Bulevardul Magheru, Teatrul 
Nottara a pregătit special trei spectacole noi: “Mobilă şi durere” de Teodor Mazilu, regia Alice 
Barb, “Matrimoniale” de Lia Bugnar, regia Diana Lupescu şi “Un pic prea intim” de Rajiv Joseph, 
regia Cristi Juncu. Festivalul are câteva secţiuni, una fiind competitivă şi intitulată “Criză teribilă, 
monşer!”. Spectacolele pentru concurs sunt ale teatrelor invitate din străinătate, la care au fost 
adăugate două din România, toate axându-se pe aceeaşi temă: criza. “Festi(in) pe Bulevard” este 
cofinanţat de Ministerul Culturii şi UNITER. Pentru iniţierea şi organizarea acestui eveniment, 
Jurnalul Naţional o declară pe Marinela Ţepuş “Omul Zilei”.  
 

http://jurnalul.ro/calendar/omul-zilei-marinela-tepus-653163.html
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5. Jurnalul National 
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/fest-in-pe-bulevard-la-final-653630.html 

 

  

Fest(in) pe Bulevard, la final 
Articol de:  
Publicat in: Teatru 
Publicat la date de: 17 Oct 2013 - 19:26 
Festivalul Internaţional de Teatru “Fest(in) pe Bulevard”, organizat de “Nottara”, se încheie în 
aceast week-end. Vineri, la Sala Studio, publicul de teatru poate vedea  concertul – o invitaţie 
specială - “Marius Mihalache şi invitaţii săi” (ora 21:00), iar la Sala Mare, de la 18:30, premiera cu 
spectacolul teatrului gazdă “Un pic prea intim” de Rajiv Joseph, regia Cristi Juncu, cu actorii 
Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Dan Bordeianu, Irina Velcescu, Cristina Florea/ Laura Vasiliu, 
Diana Roman. 
 
Sâmbătă, publicul e aşteptat la “Leonida Gem Session”, adaptare după I.L. Caragiale, regia 
aparţinând lui Gábor Tompa, care semnează şi versiunea scenică alături de Visky András. Printre 
interpreţi se numără András Hatházi, Zsolt Bogdán, Miklós Bács, Gábor Viola, Loránd Farkas, 
Szabolcs Balla. După acest spectacol va avea loc festivitatea de închidere a primului Fest(in) teatral 
de la “Nottara”, care a cuprins diverse “bucate”: spectacole româneşti şi străine, colocvii, lansări 
de carte.  

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/fest-in-pe-bulevard-la-final-653630.html
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6. Romania Libera 
http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara-
314142.html 

 

 
12:13, 2 Octombrie 2013 

Octombrie aduce Fest(in) pe 
Bulevard la „Nottara” 
de COMUNICAT DE PRESA 

Marţi, 1 octombrie 2013, la sediul Teatrului „Nottara“, a avut loc conferinţa de presă în cadrul 

căreia instituţia de cultură a anunţat deschiderea primei ediţii a Festivalului Internaţional de 

TeatruFest(in) pe Bulevard. La conferinţă, au participat criticul de teatru Marinela Ţepuş – 

directorul Teatrului „Nottara”, regizorul Mihai Lungeanu, iniţiator al evenimentului 

stradal Teatru pe pâine şi al spectacolelor-lectură din Fest(in) pe Bulevard, Călin Mocanu, 

directorul Teatrului „Ţăndărică” şi actriţa Ada Navrot.           

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea loc în perioada 12 – 19 octombrie 2013 

şi este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER. În cadrul acestui eveniment, în cele două 

săli ale Teatrului „Nottara” – „Horia Lovinescu“ şi „George Constantin“ –  se vor juca o serie de 

spectacole invitate ale unor trupe din ţară şi din străinătate, trei premiere marca „Nottara“ şi câteva 

producţii de succes ale teatrului gazdă. 

Festivalul propune două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost denumită emblematic „Criză 

teribilă, monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia, vor intra în competiţie spectacolele, din mai multe ţări, 

concepute pe tematica (prea prezentă, prea cunoscută) a crizei. Cu alte cuvinte, se încearcă ilustrarea 

prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, politică, sexuală sau 

identitară). A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, prezintă, pe lângă spectacole de succes şi premiere 

ale teatrului gazdă, şi comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 

În cadrul secţiunii „Criză teribilă, monşer!”, care se va desfăşura la sala „George Constantin“ vor intra în 

competiţie spectacole din Franţa, Serbia, Bulgaria, Austria şi România. Astfel, vor fi puse în scenă 

următoarele spectacole: Povestea zăpezii negrede Jean-Yves Picq, un spectacol de Benoit Kopniaeff; 

Băutorul de rouă de Sanja Domazet, un spectacol de Stefan Sablić; Liselotte şi luna mai de Pozsgai Zsolt, 

în regia lui Ventsislav Asenov; Woyzeckde Georg Büchner, în regia lui Tino Geirun; Candid, adaptare 

liberă după Voltaire, în regia lui Cristian Pepino şi nu în ultimul rând, Matrimoniale de Lia Bugnar, un 

spectacol de Diana Lupescu în premieră naţională. 

Preşedintele juriului secţiunii competitive este Emil Boroghină, directorul Festivalului „Shakespeare” din 

Craiova. Ceilalţi membrii ai juriului sunt dr. Roxana Croitoru – critic de teatru, consultant artistic la 

Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Constantin Paiu – critic de teatru, profesor 

universitar la Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi, prof.univ.dr. Adrian Titieni – actor, rectorul 

UNATC „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Radu Alexandru Nica – regizor, lector universitar la Facultatea de 

Teatru a Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca. 

Pe „Bulevardul Comediei”, secţiune care se va desfăşura în sala „Horia Lovinescu”, vor defila producţii de 

succes ale teatrului, Nu vorbiţi cu actoriide Tom Dudzick, un spectacol de Diana Lupescu; Metoda 

(Metoda Grönholm) de Jordi Galcerán, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; Scandal la operă! de Ken 

Ludwig, traducerea, adaptarea şi regia: Petre Bokor; Zeul măcelului de Yasmina Reza, traducerea: Tudor 

Ţepeneag, în regia lui Claudiu Goga şi două spectacole invitate, Familia Tót de Örkeny István, direcţia de 

scenă:Victor Ioan Frunză şi Leonida Gem Session, adaptare după I.L. Caragiale în cădere în regia lui 

Tompa Gábor. În plus, tot în această secţiune, vom avea parte şi de două premiere ale teatrului 

http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara-314142.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/octombrie-aduce-fest-in-pe-bulevard-la-nottara-314142.html
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„Nottara“, Mobilă şi durerede Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb şi Un pic prea intim de Rajiv Joseph, 

în regia lui Cristi Juncu. 

În ultima seară de Fest(in), pe scena mică a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii săi vor susţine 

concertul Back to swing.  

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie 2013, cu un eveniment inedit, 

intitulat „Teatru pe pâine”. Manifestarea artistică ce se va desfăşura pe Bulevardul Magheru, chiar în faţa 

teatrului, este coordonată de regizorul Mihai Lungeanu şi mobilizează, pe lângă trupa Teatrului „Nottara”, 

şi studenţi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC). 

În Fest(in) pe Bulevard, vor avea loc trei spectacole-lectură în regia Alexandru Mâzgăreanu, a Cezarinei 

Undrescu şi a lui Mihai Lungeanu. Fiind şi iniţiatorul acestui proiect, Mihai Lungeanu a ţinut să afirme: 

Proiectul Teatrului „Nottara“ se alătură unui răspândit fenomen teatral-cultural care tinde să 

ia amploare, atât datorită nevoii de a cunoaşte pe viu” eşantioane din dramaturgiile 

contemporane, cât şi datorită costurilor reduse, mai uşor suportabile pe timp de „criză”. În 

cadrul Festivalului, vor fi citite trei texte din dramaturgia contemporană românească, având 

ca subiect explicit tema aleasă: criza. Liviu Lucaci, Petre Barbu şi Mircea M.Ionescu sunt 

dramaturgi bine(re)cunoscuţi, dinamici şi aplecaţi cu sensibilitate spre sesizarea ecoului pe 

care îl au în noi aceste vremuri dificile la trăire, dificile la desluşire”. 

Aceste spectacole-lectură fac parte din proiectul „Spectacolul începe cu o lectură”, la care participă 

studenţii UNATC în colaborare cu actorii teatrului. 

Teatrul „Nottara” va găzdui în perioada evenimentului şi colocviul „Criză teribilă, monşer!”, o întâlnire a 

directorilor de festivaluri din Bucureşti şi din ţară şi lansări de carte de teatru, prezentate de Florica 

Ichim (critic de teatru, redactor-şef al revistei „Teatrul azi”) şi invitaţii săi. În plus, pe tot parcursul 

festivalului se poate vizita expoziţia „Actori, actori, actori!, cu fotografii realizate de Sorin Radu şi Maria 

Ştefănescu. 

Accesul la evenimentul stradal „Teatru pe pâine”, la coloviu, la lansările de carte, la expoziţie şi la 

spectacolele-lectură este liber. 

Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 

din cadrul Universităţii din Bucureşti va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe pe tot parcursul 

evenimentului. 

Pe de altă parte, “Veşti şi poveşti”, newsletter-ul teatrului, lansat în luna septembrie, va ţine la curent 

publicul-spectator fidel, cu relatări din Fest(in) pe Bulevard. Site-ul şi Pagina de Facebook a Teatrului 

„Nottara” vor avea secţiuni speciale dedicate festivalului unde se organiza şi concursuri. 

Fest(in) pe Bulevard este organizat de Teatrul „Nottara” cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER 

şi îi are ca parteneri pe Rotary Internaţional, Forumul Cultural Austriac şi Institut Français. 

Pentru spectacolele dinFest(in) pe Bulevard, biletele au fost deja puse în vânzare şi se pot achiziţiona de 

la Casa de bilete, deschisă zilnic, între orele 10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 20. Telefon: 

021.317.41.01 şi pe site-ul  www.myticket.ro.  

http://www.myticket.ro/
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7. Romania Libera 
http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/teatru-fest-in-pe-bulevard-314929.html 

 

 
Joi, 11 Octombrie 2013 

Teatru Fest(in) pe Bulevard 
de CULTURA@ROMANIALIBERA.RO 
În acest weekend începe prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ce va 

avea loc în perioada 12-19 octombrie. În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale Teatrului 

„Nottara“ – „Horia Lovinescu“ şi „George Constantin“ – se vor juca o serie de spectacole invitate ale unor 

trupe din ţară şi din străinătate, trei premiere marca „Nottara“ şi câteva producţii de succes ale teatrului-

gazdă. 

 

Festivalul propune două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost denumită emblematic „Criză 

teribilă, monşer!”, pentru că în cadrul acesteia vor intra în competiţie spectacolele, din mai multe ţări, 

concepute pe tematica (prea prezentă, prea cunoscută) crizei. Cu alte cuvinte, se încearcă ilustrarea prin 

teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, politică, sexuală sau 

identitară). A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, prezintă, pe lângă spectacole de succes şi premiere 

ale teatrului-gazdă, şi comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 

În ultima seară de Fest(in), pe scena mică a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii săi vor susţine 

concertul Back to swing. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie 2013, cu un eveniment inedit, 

intitulat „Teatru pe pâine”. Manifestarea artistică ce se va desfăşura pe Bulevardul Magheru, chiar în faţa 

teatrului, este coordonată de regizorul Mihai Lungeanu şi mobilizează, pe lângă trupa Teatrului „Nottara”, 

şi studenţi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC). 

În Fest(in) pe Bulevard vor avea loc trei spectacole-lectură în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, a 

Cezarinei Undrescu şi a lui Mihai Lungeanu. 

Aceste spectacole-lectură fac parte din proiectul „Spectacolul începe cu o lectură”, la care participă 

studenţii UNATC în colaborare cu actorii teatrului. 

Teatrul „Nottara” va găzdui în perioada evenimentului şi colocviul „Criză teribilă, monşer!”, o întâlnire a 

directorilor de festivaluri din Bucureşti şi din ţară şi lansări de carte de teatru, prezentate de Florica 

Ichim (critic de teatru, redactor-şef al revistei „Teatrul azi”) şi invitaţii săi. În plus, pe tot parcursul 

festivalului se poate vizita expoziţia „Actori, actori, actori!“, cu fotografii realizate de Sorin Radu şi Maria 

Ştefănescu. 

Accesul la evenimentul stradal „Teatru pe pâine”, la colocviu, la lansările de carte, la expoziţie şi la 

spectacolele-lectură este liber. 

Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării 

din cadrul Universităţii din Bucureşti va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe pe tot parcursul 

evenimentului. 

Fest(in) pe bulevard – Program 

Sâmbătă, 12 octombrie 

Ora 16.30: Teatru pe pâine (eveniment stradal) 

http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/teatru-fest-in-pe-bulevard-314929.html
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Regia: Mihai Lungeanu 

Ora 17.30: Vernisajul expoziţiei de fotografie Actori, actori, actori! 

Autori: Sorin Radu şi Maria Ştefănescu 

Ora 18.00: Deschiderea Festivalului 

Prejudecata genului minor (conferinţă susţinută de directorul de scenă Victor Ioan Frunză) 

Ora 18.30: Centrul Cultural UNESCO „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti 

Familia Tót, de Örkeny István, traducerea şi scenografia: Adriana Grand, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză 

Ora 21.00: Deschiderea Secţiunii Competitive a Festivalului 

Compania In Mobile, Grenoble (Franţa) 

Povestea zăpezii negre, de Jean-Yves Picq, un spectacol de Benoît Kopniaeff 

Secţiunea Competitivă 

Criză teribilă, monşer!, Sala „George Constantin” 

Duminică, 13 octombrie 

Ora 18.15: Lansare de carte 

Ora 18.30: Teatrul „Nottara“- Nu vorbiţi cu actorii, de Tom Dudzick, traducerea şi adaptarea: Ovidiu 

Niculescu, un spectacol de Diana Lupescu 

Ora 21.00: Teatrul Naţional „Sterija”, Vîrşeţ (Serbia), Băutorul de rouă, de Sanja Domazet, traducerea: 

Simeon Lăzăreanu, un spectacol de Stefan Sablić 

Secţiunea Bulevardul Comediei 

Sala „Horia Lovinescu” 
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8. Hotnews.ro 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15712527-octombrie-aduce-fest-bulevard-nottara.htm 

Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la Nottara  
de A.M.V.      
Miercuri, 2 octombrie 2013, 15:55 Actualitate | Cultură  
 

 
Teatru Fest(in) pe Bulevard, conferinta 
Foto: Nottara.ro 

Marti, 1 octombrie 2013, la sediul Teatrului "Nottara", a avut loc conferinta de presa in cadrul careia 

institutia de cultura a anuntat deschiderea primei editii a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe 
Bulevard. La conferinta, au participat criticul de teatru Marinela Tepus - directorul Teatrului "Nottara", 
regizorul Mihai Lungeanu, initiator al evenimentului stradal Teatru pe paine si al spectacolelor-lectura din 
Fest(in) pe Bulevard, Calin Mocanu, directorul Teatrului "Tandarica" si actrita Ada Navrot. 
 
Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea loc in perioada 12 - 19 octombrie 2013 si 

este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii si al UNITER. In cadrul acestui eveniment, in cele doua sali 
ale Teatrului "Nottara" - "Horia Lovinescu" si "George Constantin" - se vor juca o serie de spectacole 

invitate ale unor trupe din tara si din strainatate, trei premiere marca "Nottara" si cateva productii de 
succes ale teatrului gazda.  
 
Festivalul propune doua sectiuni. Prima sectiune, cea competitiva, a fost denumita emblematic "Criza 

teribila, monser!", pentru ca, in cadrul acesteia, vor intra in competitie spectacolele, din mai multe tari, 
concepute pe tematica (prea prezenta, prea cunoscuta) a crizei. Cu alte cuvinte, se incearca ilustrarea 
prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economica, sociala, politica, sexuala sau 
identitara). A doua sectiune, "Bulevardul Comediei", prezinta, pe langa spectacole de succes si premiere 
ale teatrului gazda, si comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 
 
In cadrul sectiunii "Criza teribila, monser!", care se va desfasura la sala "George Constantin" vor intra in 

competitie spectacole din Franta, Serbia, Bulgaria, Austria si Romania. Astfel, vor fi puse in scena 
urmatoarele spectacole: Povestea zapezii negre de Jean-Yves Picq, un spectacol de Benoit Kopniaeff; 
Bautorul de roua de Sanja Domazet, un spectacol de Stefan Sablic; Liselotte si luna mai de Pozsgai Zsolt, 
in regia lui Ventsislav Asenov; Woyzeck de Georg Buchner, in regia lui Tino Geirun; Candid, adaptare 

libera dupa Voltaire, in regia lui Cristian Pepino si nu in ultimul rand, Matrimoniale de Lia Bugnar, un 
spectacol de Diana Lupescu in premiera nationala.  
 

Presedintele juriului sectiunii competitive este Emil Boroghina, directorul Festivalului "Shakespeare" din 
Craiova. Ceilalti membrii ai juriului sunt dr. Roxana Croitoru - critic de teatru, consultant artistic la 
Teatrul National "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Constantin Paiu - critic de teatru, profesor 
universitar la Universitatea de Arte "George Enescu" din Iasi, prof.univ.dr. Adrian Titieni - actor, rectorul 
UNATC "I.L. Caragiale" din Bucuresti, Radu Alexandru Nica - regizor, lector universitar la Facultatea de 
Teatru a Universitatii "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca. 

 
Pe "Bulevardul Comediei", sectiune care se va desfasura in sala "Horia Lovinescu", vor defila productii de 
succes ale teatrului, Nu vorbiti cu actorii de Tom Dudzick, un spectacol de Diana Lupescu; Metoda 
(Metoda Gronholm) de Jordi Galceran, in regia lui Theodor-Cristian Popescu; Scandal la opera! de Ken 
Ludwig, traducerea, adaptarea si regia: Petre Bokor; Zeul macelului de Yasmina Reza, traducerea: Tudor 

Tepeneag, in regia lui Claudiu Goga si doua spectacole invitate, Familia Tot de Orkeny Istvan, directia de 
scena: Victor Ioan Frunza si Leonida Gem Session, adaptare dupa I.L. Caragiale in cadere in regia lui 

Tompa Gabor. In plus, tot in aceasta sectiune, vom avea parte si de doua premiere ale teatrului 
"Nottara", Mobila si durere de Teodor Mazilu, in regia lui Alice Barb si Un pic prea intim de Rajiv Joseph, 
in regia lui Cristi Juncu.  
 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15712527-octombrie-aduce-fest-bulevard-nottara.htm
http://www.hotnews.ro/articole_autor/A.M.V.
http://www.hotnews.ro/cultura
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2013-10-2-15712533-46-teatru-fest-bulevard-conferinta.jpg
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In ultima seara de Fest(in), pe scena mica a teatrului, Marius Mihalache si invitatii sai vor sustine 

concertul Back to swing.  

 
Deschiderea oficiala a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie 2013, cu un eveniment inedit, 
intitulat "Teatru pe paine". Manifestarea artistica ce se va desfasura pe Bulevardul Magheru, chiar in fata 
teatrului, este coordonata de regizorul Mihai Lungeanu si mobilizeaza, pe langa trupa Teatrului "Nottara", 
si studenti de la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica (UNATC).  

 
In Fest(in) pe Bulevard, vor avea loc trei spectacole-lectura in regia Alexandru Mazgareanu, a Cezarinei 
Undrescu si a lui Mihai Lungeanu. Fiind si initiatorul acestui proiect, Mihai Lungeanu a tinut sa afirme: 
Proiectul Teatrului "Nottara" se alatura unui raspandit fenomen teatral-cultural care tinde sa ia amploare, 
atat datorita nevoii de a cunoaste pe viu" esantioane din dramaturgiile contemporane, cat si datorita 
costurilor reduse, mai usor suportabile pe timp de "criza". In cadrul Festivalului, vor fi citite trei texte din 
dramaturgia contemporana romaneasca, avand ca subiect explicit tema aleasa: criza. Liviu Lucaci, Petre 

Barbu si Mircea M.Ionescu sunt dramaturgi bine(re)cunoscuti, dinamici si aplecati cu sensibilitate spre 
sesizarea ecoului pe care il au in noi aceste vremuri dificile la traire, dificile la deslusire". 

 
Aceste spectacole-lectura fac parte din proiectul "Spectacolul incepe cu o lectura", la care participa 
studentii UNATC in colaborare cu actorii teatrului. Teatrul "Nottara" va gazdui in perioada evenimentului 
si colocviul "Criza teribila, monser!", o intalnire a directorilor de festivaluri din Bucuresti si din tara si 
lansari de carte de teatru, prezentate de Florica Ichim (critic de teatru, redactor-sef al revistei "Teatrul 

azi") si invitatii sai. In plus, pe tot parcursul festivalului se poate vizita expozitia "Actori, actori, actori!, 
cu fotografii realizate de Sorin Radu si Maria Stefanescu. Accesul la evenimentul stradal "Teatru pe 
paine", la coloviu, la lansarile de carte, la expozitie si la spectacolele-lectura este liber. Ziarul festivalului, 
realizat in colaborare cu UNATC si cu Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul 
Universitatii din Bucuresti va avea trei editii si va fi distribuit gratuit pe pe tot parcursul evenimentului.  
 

Pe de alta parte, "Vesti si povesti", newsletter-ul teatrului, lansat in luna septembrie, va tine la curent 
publicul-spectator fidel, cu relatari din Fest(in) pe Bulevard. Site-ul si Pagina de Facebook a Teatrului 
"Nottara" vor avea sectiuni speciale dedicate festivalului unde se organiza si concursuri. Fest(in) pe 

Bulevard este organizat de Teatrul "Nottara" cu sprijinul Ministerului Culturii si al UNITER si ii are ca 
parteneri pe Rotary International, Forumul Cultural Austriac si Institut Francais. Pentru spectacolele din 
Fest(in) pe Bulevard, biletele au fost deja puse in vanzare si se pot achizitiona de la Casa de bilete, 
deschisa zilnic, intre orele 10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 20. Telefon: 021.317.41.01 si pe site-ul 

www.myticket.ro.  
 
 
 

 

http://www.myticket.ro/
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9. Hotnews.ro 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15766790-festivalul-international-teatru-fest-bulevard-
incepe-weekend-nottara-facut-festival-care-vorbeasca-despre-criza-crize-dorim-aducem-
spre-noi-alti-spectatori-decat-cei-deja-cuceriti.htm  

 

INTERVIU Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard incepe in 
weekend la Nottara: Am facut un festival care sa vorbeasca despre criza si crize. 
Ne dorim sa aducem spre noi si alti spectatori decat cei deja cuceriti  
de Alina Neagu     HotNews.ro  
Miercuri, 9 octombrie 2013, 18:10 Actualitate | Cultură  
 

 
Fest(in) pe Bulevard la Nottara 
Foto: Teatrul Notara 

Festivalul International de Teatru Fest(in) pe Bulevard ia startul sambata, 12 octombrie, 
la Teatrul Nottara. Timp de 8 zile, in cadrul festivalului, in cele doua sali ale Teatrului 

"Nottara" - "Horia Lovinescu" si "George Constantin" - se vor juca o serie de spectacole 

invitate ale unor trupe din tara si din strainatate, trei premiere marca "Nottara" si cateva 
productii de succes ale teatrului gazda. "Am facut un festival care sa vorbeasca despre criza si 
crize: de identitate, conjugala, sexuala, de comunicare etc., acestea din urma neexcluzandu-le 
pe primele... Totul e imbracat in registru comic, mai putin comic sau deloc comic. Cat de 
provocatoare va fi criza noastra pentru spectatori vom vedea tot la... aplauze", spune, intr-un 

interviu acordat Hotnews.ro, directoarea Teatrului Nottara, Marinela Tepus.  
 
 
Programul festivalului pe site-ul Teatrului Nottara. 
 
 
Reporter: Sunteti un director de teatru aflat la inceput de drum, organizati un festival aflat si el la 

inceput de drum. Cat de mare e provocarea? 
 
Marinela Tepus: Enorma. Dar, in teatru, in cultura, unde bani sunt tot mai putini, ne-au ramas, ca o 

ultima consolare... provocarile. Sincer, in orice teatru, fiecare zi devine o provocare. Uneori si fiecare 
clipa. Ganditi-va, pana iese la rampa, fiecare spectacol e... o provocare; de la alegerea unui regizor, a 
unui text, de la negocierea onorariilor, a distributiei pana la repetitii ori la realizarea decorurilor - totul e 
o provocare. Teatrul este viu, in continua miscare si devenire. In acest context, un nou festival de teatru 

intr-o capitala cu destul de multe evenimente culturale de amploare este, la randul sau, o mare 
provocare. Doar ca, inainte cu o saptamana de deschiderea unei asemenea manifestari, pot spune ca a 
devenit o certitudine. Noi pornim festivalul, iar, din aceasta clipa, provocarea este (doar) pentru public. 
Pentru mine ca manger si pentru echipa teatrului nostru aceasta provocare este si un test. Speram sa-l 
trecem cu bine impreuna cu spectatorii si Fest(in) pe Bulevard sa fie chiar o bucurie pentru toti. 
 

 
Reporter: Festivalul va fi organizat anual? 
 
Marinela Tepus: Da, vom face toate eforturile sa fie anual. Pentru ca ne gandim mai departe si dupa 

cateva editii pilot vom incerca sa obtinem cofinantari mai consistente, astfel incat sa poata castiga in 
amploare. Ne dorim un festival de toamna al Bucurestiului, care sa deschida cumva stagiunea teatrala. 
Ne dorim un festival care sa aduca spre noi si alti spectatori decat pe cei deja cuceriti. Pentru aceasta e 

nevoie de continuitate si consecventa. 
 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15766790-festivalul-international-teatru-fest-bulevard-incepe-weekend-nottara-facut-festival-care-vorbeasca-despre-criza-crize-dorim-aducem-spre-noi-alti-spectatori-decat-cei-deja-cuceriti.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15766790-festivalul-international-teatru-fest-bulevard-incepe-weekend-nottara-facut-festival-care-vorbeasca-despre-criza-crize-dorim-aducem-spre-noi-alti-spectatori-decat-cei-deja-cuceriti.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15766790-festivalul-international-teatru-fest-bulevard-incepe-weekend-nottara-facut-festival-care-vorbeasca-despre-criza-crize-dorim-aducem-spre-noi-alti-spectatori-decat-cei-deja-cuceriti.htm
http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu
http://www.hotnews.ro/cultura
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2013-10-9-15766789-46-fest-bulevard-nottara.jpg
http://www.nottara.ro/
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Reporter: Cum au fost selectate spectacolele din cadrul Fest(in)? 

 
Marinela Tepus 
Foto: Teatrul Notara 
Marinela Tepus: Din echipa fac parte si cativa teatrologi cu experienta: Crenguta Manea, Dan Marius 

Zarafescu si eu. Vedem mult teatru, nu doar in Bucuresti, ci si in tara. Ne-am sfatuit, am pus cap la cap 
ceea ce am vazut fiecare, am incercat sa ne gandim ce ar placea publicului nostru si publicului 

bucurestean in general din ceea ce ne-ar fi placut noua sa aratam, apoi, si cu alti membri ai echipei, am 
socotit cam ce bani avem prin buget, am mai facut demersuri pentru cofinantari, am mai gasit cativa 
sponsori si, intr-un timp record (din mai pana acum), am realizat un festival. Selectia, insa, a depins si 
de acest timp foarte scurt, si de buget. Asa se face ca avem o sectiune internationala si una cu doar 
doua spectacole invitate, cu premiere de-ale noastre si cu productii de succes tot din repertoriul nostru. E 
o combinatie fericita cred eu pentru a avea succes sigur. Oricum, trei capete s-au aplecat asupra a ceea 
ce dorim noi sa aratam in aceasta saptamana de festival, insa decizia finala am avut-o eu. A fost o 

necesitate: din cauza timpului si a bugetului limitate nu ne-am putut permite o selectie ideala, facuta 
(doar) pe criterii teatrologice, ci una in care avem si montari valoroase din afara, si montari ale teatrului 
nostru de a caror calitate nu ma indoiesc si care slujesc, deopotriva, ideea de la care am pornit. 
 
 

Reporter: Aveti un spectacol sau mai multe preferate dintre cele care se vor juca in cadrul Fest(in)? 
 

Marinela Tepus: Pentru ca eu am hotarat, in final, selectia, inseamna ca toate sunt preferatele mele. E 
si acesta un examen: aplauzele vor hotari daca am ales bine si daca cele 15 spectacole vor deveni si 
preferatele publicului. Sau care dintre ele.  
 
 
Reporter: Festivalul are si o sectiune dedicata crizei; este o premiera la un festival din tara noastra. 

Cum s-a nascut ideea? 
 
Marinela Tepus: Este o poveste mai lunga. Totul a inceput in timpul unei vizite facute de un mic teatru 
din Grenoble pe care ar fi trebuit sa-l gazduim in timpul Festivalului Shakespeare din Craiova cu un 
spectacol. Nu am avut resursele financiare pentru a putea prelua spectacolul, dar s-a nascut ideea 
organizarii unui eveniment in jurul crizei care ne macina pe toti. De la felul cum se punea problema acum 
vreun an si jumatate, anume de a vorbi despre criza economica, politica sau sociala care atinsese 

intreaga Europa si nu numai si pana la ce a ajuns a fi festivalul nostru e cale lunga si nu poate fi 
povestita acum. Cert e ca am facut un festival care sa vorbeasca despre criza si crize: de identitate, 
conjugala, sexuala, de comunicare etc., acestea din urma neexcluzandu-le pe primele... Totul e imbracat 
in registru comic, mai putin comic sau deloc comic. Cat de provocatoare va fi criza noastra pentru 
spectatori vom vedea tot la... aplauze. Speram ca macar ele sa nu fie atinse de nici o...  criza!  

 

http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2013-10-9-15766948-46-marinela-tepus.jpg
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10. Hotnews.ro 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15831078-spectacolul-39-leonida-gem-session-39-
regia-lui-gabor-tompa-sambata-teatrul-nottara.htm  

 

Spectacolul 'Leonida Gem Session' in regia lui Gabor Tompa, sambata, la Teatrul 
Nottara  
de D.S.     HotNews.ro  
Vineri, 18 octombrie 2013, 12:04 Actualitate | Cultură  
 

Spectacolul 'Leonida Gem Session', o adaptare liberă după I.L. Caragiale, în regia lui Gabor Tompa, 

va putea fi văzut sâmbătă, de la ora 19,00, la prima ediţie a festivalului Internaţional Fest(in) pe 
Bulevard, organizat de Teatrul Nottara. 

 
Fest(in) pe Bulevard este primul festival dedicat crizei şi se desfăşoară la Bucureşti între 12 şi 19 
octombrie, fiind împărţit în două secţiuni - 'Bulevardul Comediei' şi 'Criză teribilă, monşer!'. 

 
Spectacolul 'Leonida Gem Session', realizat de Teatrului Maghiar de Stat Cluj, va fi prezentat la Sala 
'Horia Lovinescu' a Teatrului Nottara în cadrul secţiunii 'Bulevardul Comediei'. Din distribuţie fac parte 
Andras Hathazi, Zsolt Bogdan, Miklos Bacs, Gabor Viola, Lorand Farkas, Szabolcs Balla, Robert Laczko 
Vass şi Kati Panek. 
 
Recent, Gabor Tompa a obţinut pentru montarea spectacolului premiul pentru cel mai bun regizor la cea 

de a XIX-a ediţie a Festivalului de Teatru Scurt de la Oradea.  

 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15831078-spectacolul-39-leonida-gem-session-39-regia-lui-gabor-tompa-sambata-teatrul-nottara.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-15831078-spectacolul-39-leonida-gem-session-39-regia-lui-gabor-tompa-sambata-teatrul-nottara.htm
http://www.hotnews.ro/articole_autor/D.S.
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11. Yorick.ro 
http://yorick.ro/la-bulivar-birjar-sa-vezi-ce-comedii/  

 
Tags | Festival Nottara, Numărul 186 

La bulivar, birjar! Să vezi ce comèdii! 

Postat de Yorick in 08 October 2013  

Vreme numai bună de intrat într-un loc în care 

oamenii mai și râd. Faceți o încercare la Teatrul Nottara, care e pe ultima sută de metri cu 

pregătirile pentru prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, ce va 

avea loc în perioada 12-19 octombrie. 

Vă așteaptă tot soiul de spectacole, într-un eveniment care se va desfășura la cele două săli ale 

teatrului-gazdă – „Horia Lovinescu“ şi „George Constantin“. Acolo, câteva producții invitate din 

străinătate, plus trei premiere de la „Nottara“. 

„Criză teribilă, monşer!” – astfel sună titlul uneia dintre cele două secțiuni, anume cea 

competițională.  Și sub semnul crizei stau spectacolele participante – criză și crize, de aici și de 

aiurea, de bani și de idei, de personalitate și de credibilitate. În cadrul secţiunii „Criză teribilă, 

monşer!”, care se va desfăşura la sala „George Constantin“ vor intra în competiţie spectacole din 

Franţa, Serbia, Bulgaria, Austria şi România: „Povestea zăpezii negre” de Jean-Yves Picq, o creație 

de Benoit Kopniaeff; „Băutorul de rouă” de Sanja Domazet, un spectacol de Stefan Sablić; 

„Liselotte şi luna mai” de Pozsgai Zsolt, în regia lui Ventsislav Asenov; „Woyzeck” de Georg 

Büchner, în regia lui Tino Geirun; „Candid”, adaptare liberă după Voltaire, în regia lui Cristian 

Pepino şi „Matrimoniale” de Lia Bugnar, un spectacol de Diana Lupescu, prezentat în premieră 

națională. 

„Bulevardul Comediei”, a doua secțiune, este asemenea unei umbrele încăpătoare în care 

organizatorii au așezat producții mai vechi de la Teatrul Nottara și trei premiere, invitând destule 

comedii bulevardiere să li se alăture. Pe „Bulevardul Comediei”, situat momentan în Sala „Horia 

Lovinescu”, s-a rezervat spațiu unor spectacole de succes ale teatrului-gazdă – „Nu vorbiţi cu 

actorii” de Tom Dudzick, un spectacol de Diana Lupescu; „Metoda (Metoda Grönholm)” de Jordi 

Galcerán, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; „Scandal la operă!” de Ken Ludwig, traducerea, 

adaptarea şi regia Petre Bokor; „Zeul măcelului” de Yasmina Reza, traducerea: Tudor Ţepeneag, în 

regia lui Claudiu Goga. Acestora li se adaugă două spectacole invitate: „Familia Tót” de Örkeny 

István, direcţia de scenă Victor Ioan Frunză, şi „Leonida Gem Session”, adaptare după I.L. 

Caragiale, în regia lui Tompa Gábor. În aceeași secțiune, publicul este așteptat la două premiere ale 

teatrului „Nottara“: „Mobilă şi durere” de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb, şi „Un pic prea 

intim” de Rajiv Joseph, în regia lui Cristi Juncu. 

http://yorick.ro/la-bulivar-birjar-sa-vezi-ce-comedii/
http://yorick.ro/tag/festival-nottara/
http://yorick.ro/tag/numarul-186/
http://yorick.ro/la-bulivar-birjar-sa-vezi-ce-comedii/
http://yorick.ro/author/yorick/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/10/festival-nottara.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/10/festival-nottara.jpg
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În continuare programul festivalului: 

Bulevardul Magheru, Teatrul „Nottara 

Sâmbătă, 12 octombrie, ora 16.30: 

Teatru pe pâine (eveniment stradal) 

regia: Mihai Lungeanu, în distribuție: actori ai Teatrului „Nottara” şi studenţi ai 

Facultăţii de Teatru, UNATC „I.L. Caragiale”, Bucureşti 

ora 17.30: 

Vernisajul expoziției de fotografie Actori, actori, actori! 

autori: Sorin Radu și Maria Ștefănescu 

Secţiunea COMPETITIVĂ 

Criză teribilă, monşer! 

Sala „George Constantin” 

Sâmbătă, 12 octombrie, ora 21.00: 

Deschiderea Secţiunii competitive a Festivalului (constituirea Juriului de Public) 

Compania In MoBile, Grenoble (Franţa) 

Povestea zăpezii negre de Jean-Yves Picq, un spectacol de Benoit Kopniaeff 

(spectacol supratitrat în limba română) 

  

Duminică, 13 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Naţional „Sterija”, Vârşeţ (Serbia) 

Băutorul de rouă de Sanja Domazet, traducerea: Simeon Lăzăreanu, 

un spectacol de Stefan Sablić 

(spectacol prezentat în limba română) 

Luni, 14 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul de Dramă şi de Păpuşi, Vraţa (Bulgaria) 

Liselotte şi luna mai de Pozsgai Zsolt, regia: Ventsislav Asenov 
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(spectacol supratitrat în limba română) 

Marţi, 15 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Pygmalion, Viena (Austria) 

Woyzeck de Georg Büchner, regia: Tino Geirun 

(spectacol supratitrat în limba română) 

Miercuri, 16 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul Ţăndărică, Bucureşti (România) 

Candid, adaptare liberă după Voltaire, regia: Cristian Pepino 

(spectacol de păpuşi şi marionete pentru adulţi) 

Joi, 17 octombrie, ora 21.00: 

Teatrul „Nottara”, Bucureşti (România) 

Matrimoniale de Lia Bugnar, un spectacol de Diana Lupescu 

(premieră naţională) 

Vineri, 18 octombrie, ora 21.00: 

Concert  Back to swing –  Marius Mihalache și invitații săi 

Secţiunea BULEVARDUL COMEDIEI 

Sala „Horia Lovinescu” 

Sâmbătă, 12 octombrie, ora 18.00: 

Deschiderea  Festivalului  

Prejudecata genului minor 

(conferinţă susţinută de directorul de scenă Victor Ioan Frunză) 

ora 18.30: 

Centrul Cultural UNESCO „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti 

Familia Tót de Örkeny István, traducerea şi scenografia: Adriana Grand, 

direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză 

Duminică, 13 octombrie, ora 18.15: 
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Lansare de carte 

ora 18.30: 

Teatrul „Nottara” 

Nu vorbiţi cu actorii de Tom Dudzick, traducerea şi adaptarea: Ovidiu Niculescu, 

un spectacol de Diana Lupescu 

Luni, 14 octombrie, ora 18.15: 

Lansare de carte 

ora 18.30: 

Teatrul „Nottara” 

Metoda (Metoda Grönholm) de Jordi Galcerán, traducerea: Luminiţa Voina-Răuţ, regia: Theodor-

Cristian Popescu 

Marţi, 15 octombrie, ora 18.30: 

Teatrul „Nottara” 

Mobilă şi durere de Teodor Mazilu, regia: Alice Barb 

(premieră) 

Miercuri, 16 octombrie, ora 18.30: 

Teatrul „Nottara” 

Scandal la operă! de Ken Ludwig, traducerea, adaptarea şi regia: Petre Bokor 

Joi, 17 octombrie, ora 18.15: 

Lansare de carte 

ora 18.30: 

Teatrul „Nottara” 

Zeul măcelului de Yasmina Reza, traducerea: Tudor Ţepeneag, regia: Claudiu Goga 

Vineri, 18 octombrie, ora 18.15: 

Lansare de carte 

ora 18.30: 
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Teatrul „Nottara” 

Un pic prea intim de Rajiv Joseph, traducerea: Bogdan Budeş, regia: Cristi Juncu 

(premieră naţională) 

Sâmbătă, 19 octombrie, ora 18.15: 

Lansare de carte 

ora 18.30: 

Festivitatea de premiere 

ora 19.00: 

Teatrul Maghiar de Stat, Cluj-Napoca 

Leonida Gem Session, adaptare după I.L. Caragiale în cădere liberă, versiunea scenică: Tompa 

Gábor şi Visky András, regia: Tompa Gábor 

Închiderea Festivalului 

Secţiunea LANSĂRI DE CARTE DE TEATRU 

13, 14, 17, 18 şi 19 octombrie, ora 18.15 – 18.30, Foaierul Sălii „Horia Lovinescu” 

Prezintă Florica Ichim (critic de teatru, redactor-şef al revistei „Teatrul azi”) şi invitaţii săi. 

Secţiunea COLOCVII 

13 şi 15 octombrie, ora: 11.30 – 13.30, Cafeneaua NOTTARA 

Colocviul Criză teribilă, monșer! – participă personalităţi din ţară şi din străinătate – şi o întâlnire 

a directorilor de festivaluri din Bucureşti şi din ţară. 

Moderator: Marina Constantinescu, critic de teatru 

Secţiunea SPECTACOLE-LECTURĂ 

14, 16 şi 17 octombrie, ora 11.30 – 13.30, Librăria Cărturești Verona 

Trei spectacole-lectură pe texte româneşti contemporane, având drept subiect criza: 

Fraţi de cruce de Liviu Lucaci, regia: Alexandru Mâzgăreanu; 

Animalul, acest om ciudat de Mircea M. Ionescu, regia: Mihai Lungeanu. 

Închideţi ziarele, vin aligatorii! de Petre Barbu, regia: Cezarina Udrescu; 

Coordonator proiect: Mihai Lungeanu, regizor 
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Secţiunea VEDETA DE LÂNGĂ TINE 

Cuprinde aniversări ale unor personalităţi artistice ale Teatrului „Nottara” şi se desfăşoară pe tot 

parcursul festivalului. 
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12. Port.ro 

http://www.port.ro/pls/fe/festival.festival_page?i_festival_id=6417  

 

 

 

Fest(in) pe Bulevard Bucureşti - (12 octombrie 2013 - 19 

octombrie 2013) 
  
Prima ediţie a festivalului internaţional ''Fest(in) pe Bulevard'', 
manifestare teatrală ce se va desfăşura anual, va avea loc la Bucureşti, 
în perioada 12 - 19 octombrie 2013, şi va cuprinde două secţiuni. 
 
Secţiunea ''Bulevardul Comediei'' va avea loc la Sala "Horia Lovinescu" şi 
vor fi prezentate în acest an, pe lângă spectacole de succes şi premiere 
ale teatrului gazdă, două comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 
Cu acest prilej, va avea loc şi o conferinţă dedicată acestei specii, pe 
nedrept socotită facilă, desuetă de către (unii!) oameni de teatru, în 
vreme ce publicul o îndrăgeşte fără nicio prejudecată.  
 
Teatrele invitate sunt: Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, cu spectacolul 
''Leonida Gem Session'', adaptare după I.L.Caragiale, ''În cădere liberă'', 
versiunea scenică: Tompa Gabor şi András Visky, regia: Tompa Gabor; şi 
Centrul Cultural UNESCO "Nicolae Bălcescu", cu montarea ''Familia Tót'' 
de Örkeny István, traducerea şi scenografia: Adriana Grand, direcţia de 
scenă: Victor Ioan Frunză. 
 
La Sala Studio "George Constantin" se va desfăşura Secţiunea ''Oficial - 
Criză Teribilă, Monşer!'' - care are drept temă ''Criza'' (economică, 
socială, politică, identitară, sexuală etc.), un subiect extrem de dezbătut 
şi, în acelaşi timp, atât de prezent în viaţa noastră cotidiană.  
 
Este o premieră în spaţiul teatral românesc organizarea unui eveniment 
care să aibă în centrul lui criza şi care să fie construit pe această temă, 
potenţialul ei dramatic fiind de domeniul evidenţei.  
 
Proiectul doreşte să pună în discuţie realităţile amintite, prin intermediul 
teatrului - arta cea mai implicată în viaţa socială. Cum anul 2013 este 
declarat, de către Uniunea Europeană, "Anul Cetăţeanului", ne dorim ca 
bucureştenii să ia parte la viaţa cetăţii şi în teatru - să fie împreună aici, 
să râdă, să aibă la ce se gândi în drumul către casă, să vină iarăşi la 
Teatrul "Nottara". 
 
În cadrul secţiunii dedicate ''Crizei'', vor intra în competiţie spectacolele: 
''Povestea zăpezii negre'' de Jean-Yves Picq - Cie Scene en Vie, Grenoble 
(Franţa); ''Woyzeck'' de Georg Büchner - Pygmalion Theater, Viena 
(Austria); ''Băutorul de rouă'' de Sanja Domazet - Teatru Naţional 
"Sterija" din Vârşeţ (Serbia); ''Liselotte şi luna mai'' de Pozsgai Zsolt - 
Teatrul Dramatic şi de Păpuşi din Vraţa (Bulgaria); ''Candid'' de Voltaire - 
Teatrul Ţăndărică, Bucureşti, (România). Spectacolul Teatrului "Nottara" 
este realizat pe un text comandat special unui dramaturg român de 
succes, Lia Bugnar; şi poartă titlul ''Matrimoniale''. 
 
Săptămâna de festival va mai cuprinde dezbateri pe tema centrală, 
''Criza'', spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte, aniversări, 
evenimente stradale. 

 
 

http://www.port.ro/pls/fe/festival.festival_page?i_festival_id=6417
http://www.port.ro/pls/me/media.print_media_popup?i_area_id=19&i_object_id=6417&i_topic_id=&i_is_picture=1&i_is_video=1&i_org_id=&i_media_id=1100005
http://www.port.ro/pls/me/media.print_media_popup?i_area_id=19&i_object_id=6417&i_media_type=1&i_is_picture=1&i_is_video=1
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13. The EpochTimes 

http://epochtimes-romania.com/news/teatrul-pe-paine-in-fata-la-nottara---204169 

  
 

Teatru pe pâine în faţă la Nottara 
12.10.2013 
Loredana Diacu 

 
Teatrul Nottara, conferinţă de presă privind Deschiderea stagiunii 2013-2014. În imagine, secvenţă din piesa ” Matrimoniale”, 

regia- Diana Lupescu (Florin Eşanu/Epoch Times) 

Nottara dă în această după-amiază startul la teatru. Sâmbătă, ora 16.30 începe festivalul Fest(in) pe 
Bulevard. Toţi cei care s-au săturat de "criza care s-a întins ca o pecingine" şi vor să facă haz de necaz, 
sunt invitaţi la Nottara. 

Gazdele festivalului va vor ieşi în întâmpinare în faţa teatrului, cu "o brioşă, o ceaşcă de cafea, un pahar de 
vin, o expoziţie de fotografie de teatru şi o fărâmă de... spectacol" şi, pe durata unei întregi săptămâni, îşi 
propune să reînvie spiritul comediei bulevardiere şi să bucure sufletele iubitorilor de teatru cu piese noi şi cu 
regaluri actoriceşti. 

Festivalul va avea două secţiuni: "Bulevardul Comediei", care se va desfăşura la Sala "Horia Lovinescu" a 
Teatrului Nottara, şi secţiunea oficială, care se va desfăşura la Sala Studio "George Constantin", sub 
numele "Criză teribilă, monşer!" 

Într-un interviu acordat în exclusivitate Epoch Times, Dna Marinela Ţepuş, Director al Teatrului Nottara, 
organizatorul Fest(in) pe Bulevard, a avut amabilitatea de a ne împărtăşi mai multe informaţii despre 
eveniment şi despre suprizele pregătite pentru spectatorii acestui eveniment: 

Când v-a venit ideea festivalului şi ce a presupus transformarea lui din idee, în eveniment concret? 

Acum vreun an şi jumătate, într-o discuţie cu regizorul francez Benoit Kopniaeff (Compania In Mobile, 
Grenoble, Franţa), acesta ne-a vorbit despre un posibil proiect comun, extrem de incitant. Ar fi urmat ca 
teatre din mai multe ţări europene să comande (fiecare) câte un text, care să reflecte criza, unui dramaturg 
recunoscut şi să-l monteze. Spectacolele ar fi trebuit să fie itinerante, adică fiecare dintre ele să fie jucat în 
toate ţările partenere. De la idee la realitate e cale lungă, mai ales când e vorba de bani. Aşa că am 
organizat un festival cu mai multe secţiuni, însă secţiunea competitivă este dedicată crizei: de identitate, 
sexuală, conjugală, politică... 

Ce aduce diferit “Fest(in) pe Bulevard”, faţă de alte evenimente de profil? 

Faptul că are curajul să combine criza cu comedia de bună calitate după modelul cunoscut: românii fac haz 
de necaz. 

Cum aţi reuşit să asiguraţi finanţarea acestui proiect? 

Făcând economii la sânge, făcând aplicaţii şi obţinând cofinanţări (cam o treime din costurile totale ale 
evenimentului, care eveniment nu costă mai mult decât o producţie onorabilă). 

http://epochtimes-romania.com/news/teatrul-pe-paine-in-fata-la-nottara---204169
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Festivalul se va deschide pe data de 12 octombrie 2013, cu un eveniment, din câte am înţeles, inedit, 
intitulat „Teatru pe pâine”. Ce anume înseamnă inedit, de ce acest titu şi la ce surprize se pot 
aştepta iubitorii de teatru care vi se vor alătura la deschiderea 
Fest(in) pe Bulevard? 

Un eveniment stradal (chiar dacă e făcut pe trotuarul din faţa teatrului) încearcă să aducă noi categorii de 
public spre sala de spectacol. Pentru asta vom încerca să ieşim în întâmpinarea trecătorilor transformându-i, 
ad-hoc, în spectatori şi nu numai. Teatru pe pâine? Chiar aşa. Un program de teatru consistent, o brioşă, o 
ceaşcă de cafea, un pahar de vin, o expoziţie de fotografie de teatru marca Maria Ştefănescu şi Sorin Radu, 
precum şi o fărâmă de... spectacol. 

Festivalul are şi o secţiune dedicată crizei: De ce criza? 

Pentru că ne copleşeşte. Pentru că ne macină. Pentru că s-a întins ca o pecingine. Pentru că vrem să 
facem haz de necaz. 

Cum au fost selectate spectacolele din cadrul Fest(in)? 

Suntem trei teatrologi cu experienţă în echipă (Dan Marius Zarafescu, Crenguţa Manea şi eu). Am văzut, 
vedem mult teatru (în Bucureşti şi în ţară). Am ales, din ceea ce am văzut, cam ceea ce se potrivea cu ideile 
noastre despre festivalul pe care doream să-l facem şi corespunde şi posibilităţilor noastre financiare. La 
asta am adăugat spectacole de succes şi trei premiere ale teatrului nostru. 

Cum realizează “Nottara” tranziţia între generaţia de aur a teatrului românesc şi tânăra generaţie, în 
piesele pe care le pune în scenă în cadrul acestui festival? 

Nu există decât o piesă montată special pentru festival: Matrimoniale de Lia Bugnar, în regia Dianei 
Lupescu, însă producţia nu cuprinde decât tineri. Totuşi, în teatrul nostru, joacă actori din toate generaţiile şi 
asta se petrece în deplină armonie. 

Având în vedere faptul că teatrul este o arta sincretică, ce surprize conexe spectacolelor le mai oferă 
Nottara spectatorilor Fest(in) pe Bulevard? 

Un concert, marca Marius Mihalache, vineri, 18 octombrie, spectacole lectură, la librăria Cărtureşti, pe texte 
dedicate crizei, un colocviu dedicat aceleiaşi crize (gazda evenimentului: Antena 3, moderator: Marina 
Constantinescu, invitaţi: personalităţi naţionale şi internaţionale), o întâlnire a directorilor de festivaluri din 
Bucureşti şi din ţară, o expoziţie de autor cu fotografii de teatru, un eveniment stradal realizat de Mihai 
Lungeanu cu actori ai teatrului nostru, o conferinţă susţinută de Victor Ioan Frunză în deschiderea 
festivalului... 

Ce alte proiecte mai are Nottara în viitorul apropiat? 

Încă trei premiere până la sfârşitul anului, regizate de Victor Ioan Frunză, Cristian Theodor Popescu, 
Alexandru Repan. 

Un mesaj pentru cititorii Epoch Times? 

Vă aşteptăm pe Bulevardul Magheru, nr. 20, cu spectacole pentru toate vârstele şi pentru toate gusturile. O 
seară cu noi poate să devină o amintire de neuitat. 

Epoch Times este partener media al teatrului Nottara. 

http://www.nottara.ro/
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14. The Epoch Times 

http://epochtimes-romania.com/news/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-in-regia-lui-
cristian-pepino-a-castigat-trofeul-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard---
205091  

Spectacolul Teatrului Ţăndărică, "Candid", în regia lui 
Cristian Pepino, a câştigat Trofeul Festivalului Internaţional 
de Teatru Fest(in) pe Bulevard 
24.10.2013 
Ilinca Tudor 

 
Teatrul de papusi la Nottara (Teatrul Nottara) 

Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest
(în)

 pe Bulevard a avut loc în perioada 12 – 19 
octombrie 2013 şi a fost organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER. Sâmbătă seara, pe 19 
octombrie, în cadrul festivităţii de premiere, spectacolul Teatrului Ţăndărică, "Candid", în regia lui Cristian 
Pepino, a fost desemnat câştigător la secţiunea competitivă "Criză teribilă, monşer!". 

Timp de opt zile, în cele două săli ale Teatrului „Nottara” – „Horia Lovinescu“ şi „George Constantin“ – s-au 
jucat spectacole invitate ale unor trupe din ţară şi din străinătate, trei premiere marca „Nottara“ şi câteva 
producţii de succes ale teatrului gazdă. 

Festivalul a propus două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost denumită „Criză teribilă, monşer!”, 
pentru că, în cadrul acesteia, au intrat în scenă spectacolele, din mai multe ţări, concepute pe tematica 
(prea prezentă, prea cunoscută) a crizei. Cu alte cuvinte, s-a încearcat ilustrarea prin teatru a unui subiect 
de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, politică, sexuală sau identitară). A doua secţiune, 
„Bulevardul Comediei”, a prezentat spectacole de succes şi premiere ale teatrului gazdă. 

Cele trei premiere au fost Matrimoniale de Lia Bugnar, un spectacol de Diana Lupescu în premieră 
naţională; Mobilă şi durerede Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb şi Un pic prea intim de Rajiv Joseph, 
în regia lui Cristi Juncu. 

Preşedintele juriului secţiunii competitive a fost Emil Boroghină, directorul Festivalului „Shakespeare” din 
Craiova. Ceilalţi membrii ai juriului au fost dr. Roxana Croitoru – critic de teatru, consultant artistic la Teatrul 
Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Constantin Paiu – critic de teatru, profesor universitar 
la Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi, prof.univ.dr. Adrian Titieni – actor, rectorul UNATC „I.L. 
Caragiale” din Bucureşti, Radu Alexandru Nica – regizor, lector universitar la Facultatea de Teatru a 
Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca. 

http://epochtimes-romania.com/news/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-in-regia-lui-cristian-pepino-a-castigat-trofeul-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard---205091
http://epochtimes-romania.com/news/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-in-regia-lui-cristian-pepino-a-castigat-trofeul-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard---205091
http://epochtimes-romania.com/news/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-in-regia-lui-cristian-pepino-a-castigat-trofeul-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard---205091
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Câştigătorul primei ediţii a festivalului a fost spectacolul Teatrului Ţădărică, "Candid", în regia lui Cristian 
Pepino, o adaptare liberă după Voltaire. Această producţie a Teatrului Ţăndărică se joacă de mulţi ani, dar 
nu şi-a pierdut prospeţimea. Cristian Pepino face o incursiune în viaţa lui Candid şi, totodată, parodiază 
armate, religii, guverne. Este un spectacol modern, alert, plin de culoare şi ritm, jucat într-un amalgam de 
limbi. 

Distribuţia este formată din actorii păpuşari: Mihai Dumitrescu, Georgiana Dinescu, Marin Fagu, Liliana 
Gavrilescu şi Petronela Purima. Dinu Carcaleţeanu este cel ce a sculptat păpuşile, Cristina Pepino este cea 
care semnează scenografia, iar Dan Bălan este cel care a compus muzica. 

Directorul Teatrului Ţăndărică, Călin Mocanu, a afirmat la festivitatea de premiere, imediat după înmânarea 
trofeului: "Mulţumim foarte mult pentru acest premiu. Înseamnă foarte mult pentru Teatrul Ţăndărică. 
Mulţumim foarte mult publicului pentru că ne-a urmărit cu foarte mare atenţie, mulţumim foarte mult juriului 
pentru că au apreciat proiectul nostru cultural şi organizatorilor care ne-au făcut să ne simţim ca acasă". 

Un premiu special a fost oferit de către Rotary Club Atheneum, actriţei Catrinel Dumitrescu pentru rolul 
Maureen din spectacolul Un pic prea intim. Vizibil emoţionată, actriţa a mulţumit celor prezenţi că dau sens 
în fiecare zi vieţii sale artistice. 

Marinela Ţepuş, directorul Teatrului „Nottara“ a declarat imediat după închiderea primei ediţii a 
evenimentului: „Dincolo de micile poticneli, pe care spectatorii sper că nu le-au surprins, festivalul este pe 
drumul cel bun. Avem ecouri pozitive din toate părţile şi, cu siguranţă, vom învăţa din greşeli, astfel încât 
anul viitor să fie şi mai bine. Mi-a plăcut cel mai mult atmosfera de sărbătoare! De fapt, acesta este şi 
motivul pentru care am făcut festivalul. Publicul a primit cu bucurie tema crizei pentru simplul motiv că 
majoritatea spectacolelor noastre dedicate crizei sunt comice. Am făcut-o special fiindcă una dintre calităţile 
poporului român este aceea de a şti să facă... haz de necaz“ 

Epoch Times este partener media al Teatrului Nottara 

 



127 
 

13. The Epoch Times 

http://epochtimes-romania.com/news/concurs-teatrul-nottara-si-epoch-times-te-trimit-la-
fest-in-pe-bulevard-in-perioada-12-19-octombrie---204201  

CONCURS: Teatrul “Nottara” şi Epoch Times te trimit la 
“Fest(in) pe Bulevard”, în perioada 12-19 octombrie 
13.10.2013 
Ilinca Tudor 

 
Fest(in) la Nottara (Teatrul Nottara) 

Da like paginii de facebook a Epoch Times şi răspunde corect la întrebarea de mai jos, legată de prima 
ediţie a festivalului care se va desfăşura în luna octombrie. 

Ce aduce diferit “Fest(in) pe Bulevard”, faţă de alte evenimente de profil?” 

Pentru a răspunde corect, citeşte aici http://epochtimes-românia.com/news/teatrul-pe-pâine-în-faţa-la-
nottara---204169 

Primul răspuns corect va fi declarat câştigător şi va primi o invitaţie de două persoane la spectacolul 
de miercuri, 16 octombrie, ora 18:30, la Teatrul Nottara, ”Scandal la operă!”. 

Urmează alte două întrebări pentru iubitorii de teatru, iar câştigătorii vor primi o invitaţie la spectacole: Zeul 
măcelului (17 octombrie) şi Leonida Gem Session (19 octombrie). 

Numele câştigătorilor va fi anunţat pe pagina de facebook a Epoch Times. 

Citiţi Epoch Times, urmăriţi concursul, răspundeţi corect la întrebări şi veţi fi unul dintre câştigători! 

SUCCES! 

 

http://epochtimes-romania.com/news/concurs-teatrul-nottara-si-epoch-times-te-trimit-la-fest-in-pe-bulevard-in-perioada-12-19-octombrie---204201
http://epochtimes-romania.com/news/concurs-teatrul-nottara-si-epoch-times-te-trimit-la-fest-in-pe-bulevard-in-perioada-12-19-octombrie---204201
http://epochtimes-romania.com/news/teatrul-pe-paine-in-fata-la-nottara---204169
http://epochtimes-romania.com/news/teatrul-pe-paine-in-fata-la-nottara---204169
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14.PostMODERN 

http://www.postmodern.ro/eveniment/festin-pe-bulevard 

 

Fest(in) pe Bulevard  
Cand: Sâmbătă, 12 Octombrie 2013 - Sâmbătă, 19 Octombrie 2013 
Unde:  
Teatrul Nottara 

Luna octombrie este luna teatrului de bulevard, pentru că Teatrul Nottara organizează prima ediţie 

a festivalului internaţional Fest(in) pe Bulevard, în perioada 12–19 octombrie, unde sunt așteptate 

5 spectacole din străinatate. 

Festivalul va avea două secțiuni. Prima dintre ele, Bulevardul Comediei, va avea loc la Sala Horia 

Lovinescu şi va prezenta spectacolele Leonida Gem Session, adaptare după I.L.Caragiale, spectacol 

al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, și Familia Tót de Örkeny István, produs de Centrul Cultural 

UNESCO Nicolae Bălcescu. De asemenea, în cadrul acestei secțiuni vor fi prezentate și spectacole 

premiate ale teatrului gazdă, dar și o conferință dedicată teatrului de bulevard. 

Cea de-a doua secțiune, Criză Teribilă, Monșer!, va avea loc la Sala Studio George Constantin și 

va avea drept temă centrală criza, fie ea economică, socială, politică, identitară sau sexuală. În 

cadrul secţiunii, vor intra în competiţie spectacolele: Povestea zăpezii negre de Jean-Yves Picq – 

Cie Scène en Vie, Grenoble (Franţa);  Woyzeck de Georg Büchner – Pygmalion Theater, Viena 

(Austria); Băutorul de rouă de Sanja Domazet – Teatru Naţional Sterija din Vârşeţ (Serbia); 

Liselotte și luna mai de Pozsgai Zsolt – Teatrul Dramatic şi de Păpuşi din Vraţa (Bulgaria); Candid 

de Voltaire – Teatrul Ţăndărică, Bucureşti, (România). Spectacolul Teatrului Nottara este realizat 

pe un text comandat dramaturgului român, Lia Bugnar, și poartă titlul Matrimoniale. 

Nu în ultimul rând, în cadrul săptămânii de festival vor mai avea loc dezbateri pe tema centrală - 

criza și, de asemenea, spectacole-lectură, colocvii, lansări de carte, aniversări sau evenimente 

stradale. 

Programul Fest(in) pe Bulevard 2013: 

Sâmbătă 12 octombrie, 16:30 - Teatru pe pâine  

Duminică 13 octombrie, 18:15 - Nu vorbiți cu actorii 

                                  21:00 - Băutorul de rouă 

Luni 14 octombrie, 18:15 - Metoda 

                                   21:00 -  Lisolette și luna mai 

Marți 15 octombrie, 18:30 - Mobilă și durere 

                                  21:00 - Woyzeck 

Miercuri 16 octombrie, 18:30 - Scandal la Operă! 

http://www.postmodern.ro/eveniment/festin-pe-bulevard
http://www.postmodern.ro/topics/Teatrul%20Nottara
http://www.postmodern.ro/eveniment/matrimoniale-la-teatrul-nottara
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                                  21:00 - Candid 

Joi 17 octombrie, 18:15 - Zeul măcelului 

                                  21:00 - Matrimoniale 

Vineri 18 octombrie, 18:15 - Un pic prea intim 

                                  21:00 - Panică 

Sâmbătă 19 octombrie, 18:00 - Leonida Gem Session                                                            
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15. Nonguvernamental.org 
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/s-a-deschis-prima-editie-a-festin-pe-
bulevard/ 

 

S-a deschis prima editie a Fest(in) pe Bulevard 

Postat la 02 October 2013. 

 

Pe 1 octombrie Teatrul “Nottara” a anuntat deschiderea primei editii a Festivalului 

International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. Festivalul este organizat de Teatrul „Nottara” 

cu sprijinul Ministerului Culturii si al UNITER si ii are ca parteneri pe Rotary International, 

Forumul Cultural Austriac si Institut Français.  

 Fest(in) pe Bulevard va avea loc in perioada 12 – 19 octombrie 2013 cand in cele doua sali ale 

Teatrului „Nottara” – „Horia Lovinescu“ si „George Constantin“ –  se vor juca o serie de 

spectacole invitate ale unor trupe din tara si din strainatate, trei premiere marca „Nottara“ si cateva 

productii de succes ale teatrului gazda. 

Deschiderea oficiala a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie 2013, cu 

evenimentul„Teatru pe paine”. Manifestarea artistica ce se va desfasura pe Bulevardul Magheru, 

chiar in fata teatrului, este coordonata de regizorul Mihai Lungeanu si mobilizeaza, pe langa trupa 

Teatrului „Nottara”, si studenti de la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica 

(UNATC). 

Festivalul este format din doua sectiuni: cea competitiva (“Criza teribila, monser!”) si “Bulevardul 

Comediei”. In sectiunea competitiva vor intra in competitie spectacole din Franta, Serbia, Bulgaria, 

Austria si Romania, concepute pe marginea tematicii legate de criza. Astfel, vor fi puse in scena: 

Povestea zapezii negre de Jean-Yves Picq, un spectacol de Benoit Kopniaeff; Bautorul de roua de 

Sanja Domazet, un spectacol de Stefan Sablić; Liselotte si luna mai de Pozsgai Zsolt, in regia lui 

Ventsislav Asenov; Woyzeck de Georg Büchner, in regia lui Tino Geirun; Candid, adaptare libera 

dupa Voltaire, in regia lui Cristian Pepino si nu in ultimul rand, Matrimoniale de Lia Bugnar, un 

spectacol de Diana Lupescu in premiera nationala. 

A doua sectiune, „Bulevardul Comediei”, prezinta, pe langa spectacole de succes si premiere ale 

teatrului gazda, si comedii bulevardiere ale unor teatre invitate: Nu vorbiti cu actorii de Tom 

Dudzick, un spectacol de Diana Lupescu; Metoda (Metoda Grönholm) de Jordi Galcerán, in regia 

lui Theodor-Cristian Popescu; Scandal la opera! de Ken Ludwig, traducerea, adaptarea si regia: 

Petre Bokor; Zeul macelului de Yasmina Reza, traducerea: Tudor Tepeneag, in regia lui Claudiu 

Goga si doua spectacole invitate, Familia Tót de Örkeny István, directia de scena: Victor Ioan 

Frunza si Leonida Gem Session, adaptare dupa I.L. Caragiale in cadere in regia lui Tompa Gábor. 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/s-a-deschis-prima-editie-a-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/s-a-deschis-prima-editie-a-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/s-a-deschis-prima-editie-a-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2013/10/7-640x427.jpg
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In plus, tot in aceasta sectiune, vom avea parte si de doua premiere ale teatrului „Nottara“, Mobila 

si durere de Teodor Mazilu, in regia lui Alice Barb si Un pic prea intim de Rajiv Joseph, in regia lui 

Cristi Juncu. 

In ultima seara de Fest(in), pe scena mica a teatrului, Marius Mihalache si invitatii sai vor sustine 

concertul Back to swing. 

In Fest(in) pe Bulevard, vor avea loc trei spectacole-lectura in regia lui Alexandru Mazgareanu, a 

Cezarinei Undrescu si a lui Mihai Lungeanu. “Proiectul Teatrului <Nottara> se alatura unui 

raspandit fenomen teatral-cultural care tinde sa ia amploare, atat datorita nevoii de a cunoaste pe 

viu esantioane din dramaturgiile contemporane, cat si datorita costurilor reduse, mai usor 

suportabile pe timp de <criza>. In cadrul Festivalului, vor fi citite trei texte din dramaturgia 

contemporana romaneasca, avand ca subiect explicit tema aleasa: criza. Liviu Lucaci, Petre Barbu 

si Mircea M.Ionescu sunt dramaturgi bine(re)cunoscuti, dinamici si aplecati cu sensibilitate spre 

sesizarea ecoului pe care il au in noi aceste vremuri dificile la traire, dificile la deslusire”, a spus 

Mihai Lungeanu. 

Spectacolele-lectura fac parte din proiectul „Spectacolul incepe cu o lectura”, la care participa 

studentii UNATC in colaborare cu actorii teatrului. Teatrul „Nottara” va gazdui in perioada 

evenimentului si colocviul „Criza teribila, monser!”, o intalnire a directorilor de festivaluri din 

Bucuresti si din tara si lansari de carte de teatrui. In plus, pe tot parcursul festivalului se poate vizita 

expozitia „Actori, actori, actori!, cu fotografii realizate de Sorin Radu si Maria Stefanescu. (A.D.) 
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16. Nonguvernamental.org 
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/candid-castigat-trofeul-festivalului-festin-pe-
bulevard/ 

 

“Candid” a castigat Trofeul Festivalului Fest(in) pe Bulevard 

Postat la 25 October 2013. 

 

”Candid”, spectacolul Teatrului Tandarica, in regia lui Cristian Pepino, a fost desemnat 

castigator la sectiunea competitiva ”Criza teribila, monser!”, din cadrul Festivalului 

International de Teatru Fest(in) pe Bulevard. 

Spectacolul este o adaptare libera dupa Voltaire, in care Cristian Pepino face o incursiune in viata 

lui Candid si parodiaza armate, religii si guverne. Distributia este formata din actorii papusari 

Mihai Dumitrescu, Georgiana Dinescu, Marin Fagu, Liliana Gavrilescu si Petronela Purima. Dinu 

Carcaleteanu este cel ce a sculptat papusile, Cristina Pepino semneaza scenografia, iar Dan Balan a 

compus muzica. 

“Multumim foarte mult pentru acest premiu. Inseamna foarte mult pentru Teatrul Tandarica. 

Multumim foarte mult publicului pentru ca ne-a urmarit cu foarte mare atentie, multumim foarte 

mult juriului pentru ca au apreciat proiectul nostru cultural si organizatorilor care ne-au facut sa ne 

simtim ca acasa”, a declarat directorul Teatrului Tandarica, Calin Mocanu, la festivitatea de 

premiere. 

Prima editie a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard a avut loc in perioada 12 – 

19 octombrie 2013 si a fost organizat cu sprijinul Ministerului Culturii si al UNITER. Timp de opt 

zile, in cele doua sali ale Teatrului „Nottara” – „Horia Lovinescu“ si „George Constantin“ –  s-au 

jucat spectacole invitate ale unor trupe din tara si din strainatate, trei premiere marca „Nottara“ si 

cateva productii de succes ale teatrului gazda. ”Publicul a primit cu bucurie tema crizei pentru 

simplul motiv ca majoritatea spectacolelor noastre dedicate crizei sunt comice. Am facut-o special 

fiindca una dintre calitatile poporului roman este aceea de a sti sa faca… haz de necaz“, a declarat 

Marinela Tepus, directorul Teatrului „Nottara“. Nonguvernamental.org a fost unul dintre partenerii 

media ai evenimentului. (A.D.). 

 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/candid-castigat-trofeul-festivalului-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/candid-castigat-trofeul-festivalului-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/candid-castigat-trofeul-festivalului-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2013/10/IMG_3876-640x426.jpg
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17. Vinsieu.ro 
http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/festivaluri-muzica-si-concerte-
spectacole-si-filme/fest-in-pe-bulevard-la-bucuresti/84813/e.html  

Fest(In) pe Bulevard la Bucuresti  

Bucuresti , Bucuresti. Sâmbătă 12 Octombrie 2013 - Sâmbătă 19 Octombrie 2013 

Bd. Magheru Nr. 20  

 

 

 

 

Teatrul Nottara din Bucuresti organizeaza, intre 12 si 19 octombrie, Fest(In) pe Bulevard, un eveniment care isi 

doreste sa revitalizeze comedia bulevardiera.  

Festivalul va avea doua sectiuni: "Bulevardul Comediei", care se va desfasura la Sala "Horia Lovinescu" a Teatrului 

Nottara, si sectiunea oficiala, care se va desfasura la Sala Studio "George Constantin", sub numele "Criza teribila, 

monser!".  

 

In ceea ce priveste sectiunea "Bulevardul Comediei", institutiile invitate la eveniment sunt Teatrul Maghiar de Stat din 

Cluj, cu "Leonida Gem Session", o adaptare "in cadere libera" dupa I.L. Caragiale, semnata de Tompa Gabor si Andras 

Visky, si Centrul Cultural UNESCO "Nicolae Balcescu", cu spectacolul "Familia Tot", de Orkeny Istvan, pus in scena de 

Victor Ioan Frunza.  

 

Sectiunea oficiala va gazdui spectacole pe tema crizei de toate genurile - criza economica, criza relatiilor, criza identitara 

etc. In cadrul sectiunii dedicate crizei vor intra in competitie urmatoarele spectacole: "Povestea zapezii negre", de Jean-

Yves Picq (Cie Scene en Vie, Grenoble, Franta), "Woyzeck", de Georg Buchner (Pygmalion Theater, Viena, Austria), 

"Bautorul de roua", de Sanja Domazet (Teatrul National "Sterija din Varset, Serbia), "Liselotte si luna mai", de Pozsgai 

Zsolt (Teatrul Dramatic si de Papusi Vrata, Bulgaria), "Candid" (Teatrul Ţandarica din Bucuresti) si o premiera a 

Teatrului Nottara, "Matrimoniale", in regia Dianei Lupescu, dupa un text de Lia Bugnar.  

 

Saptamana de festival va mai include dezbateri pe tema crizei, spectacole-lectura, colocvii si lansari de carte. 

 

http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/festivaluri-muzica-si-concerte-spectacole-si-filme/fest-in-pe-bulevard-la-bucuresti/84813/e.html
http://www.vinsieu.ro/eveniment/bucuresti/bucuresti/festivaluri-muzica-si-concerte-spectacole-si-filme/fest-in-pe-bulevard-la-bucuresti/84813/e.html
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18. RFI 

http://www.rfi.ro/articol-stiri-cultura-44646-octombrie-aduce-festin-bulevard-nottara  

Publicat la RFI România : Actualitate, informaţii, ştiri în direct (http://www.rfi.ro) 

 

Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la „Nottara” 

 
Octombrie aduce Fest(in) pe Bulevard la „Nottara”  

Marţi, 1 octombrie 2013, la sediul Teatrului „Nottara“, a avut loc conferinţa de presă în cadrul 

căreia instituţia de cultură a anunţat deschiderea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru 

Fest
(in)

 pe Bulevard. La conferinţă, au participat criticul de teatru Marinela Ţepuş – directorul 

Teatrului „Nottara”, regizorul Mihai Lungeanu, iniţiator al evenimentului stradal Teatru pe pâine şi 

al spectacolelor-lectură din Fest(in) pe Bulevard, Călin Mocanu, directorul Teatrului „Ţăndărică” şi 

actriţa Ada 

http://www.rfi.ro/articol-stiri-cultura-44646-octombrie-aduce-festin-bulevard-nottara
http://www.rfi.ro/
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Navrot.

 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea loc în perioada 12 – 19 octombrie 

2013 şi este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER. În cadrul acestui eveniment, 

în cele două săli ale Teatrului „Nottara” – „Horia Lovinescu“ şi „George Constantin“ –  se vor juca 

o serie de spectacole invitate ale unor trupe din ţară şi din străinătate, trei premiere marca „Nottara“ 

şi câteva producţii de succes ale teatrului gazdă. 

Festivalul propune două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost denumită emblematic 

„Criză teribilă, monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia, vor intra în competiţie spectacolele, din mai 

multe ţări, concepute pe tematica (prea prezentă, prea cunoscută) a crizei. Cu alte cuvinte, se 

încearcă ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, 

politică, sexuală sau identitară). A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, prezintă, pe lângă 

spectacole de succes şi premiere ale teatrului gazdă, şi comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 

În cadrul secţiunii „Criză teribilă, monşer!”, care se va desfăşura la sala „George Constantin“ vor 

intra în competiţie spectacole din Franţa, Serbia, Bulgaria, Austria şi România. Astfel, vor fi puse 

în scenă următoarele spectacole: Povestea zăpezii negre de Jean-Yves Picq, un spectacol de Benoit 

Kopniaeff; Băutorul de rouă de Sanja Domazet, un spectacol de Stefan Sablić; Liselotte şi luna mai 
de Pozsgai Zsolt, în regia lui Ventsislav Asenov; Woyzeck de Georg Büchner, în regia lui Tino 

Geirun; Candid, adaptare liberă după Voltaire, în regia lui Cristian Pepino şi nu în ultimul rând, 

Matrimoniale de Lia Bugnar, un spectacol de Diana Lupescu în premieră națională. 

Preşedintele juriului secţiunii competitive este Emil Boroghină, directorul Festivalului 

„Shakespeare” din Craiova. Ceilalţi membrii ai juriului sunt dr. Roxana Croitoru – critic de teatru, 

consultant artistic la Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Constantin 

Paiu – critic de teatru, profesor universitar la Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi, 
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prof.univ.dr. Adrian Titieni – actor, rectorul UNATC „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Radu 

Alexandru Nica – regizor, lector universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii „Babeş Bolyai“ 

din Cluj-Napoca. 

Pe „Bulevardul Comediei”, secţiune care se va desfăşura în sala „Horia Lovinescu”, vor defila 

producţii de succes ale teatrului, Nu vorbiţi cu actorii de Tom Dudzick, un spectacol de Diana 

Lupescu; Metoda (Metoda Grönholm) de Jordi Galcerán, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; 

Scandal la operă! de Ken Ludwig, traducerea, adaptarea şi regia: Petre Bokor; Zeul măcelului de 

Yasmina Reza, traducerea: Tudor Ţepeneag, în regia lui Claudiu Goga şi două spectacole invitate, 

Familia Tót de Örkeny István, direcţia de scenă: Victor Ioan Frunză şi Leonida Gem Session, 

adaptare după I.L. Caragiale în regia lui Tompa Gábor. În plus, tot în această secţiune, vom avea 

parte şi de două premiere ale teatrului „Nottara“, Mobilă şi durere de Teodor Mazilu, în regia lui 

Alice Barb şi Un pic prea intim de Rajiv Joseph, în regia lui Cristi Juncu. 

În ultima seară de Fest
(in)

, pe scena mică a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii săi vor susţine 

concertul Back to swing.  

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie 2013, cu un eveniment 

inedit, intitulat „Teatru pe pâine”. Manifestarea artistică ce se va desfăşura pe Bulevardul Magheru, 

chiar în faţa teatrului, este coordonată de regizorul Mihai Lungeanu şi mobilizează, pe lângă trupa 

Teatrului „Nottara”, şi studenţi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 

(UNATC). 

În Fest
(in)

 pe Bulevard, vor avea loc trei spectacole-lectură în regia Alexandru Mâzgăreanu, a 

Cezarinei Undrescu şi a lui Mihai Lungeanu. Fiind şi iniţiatorul acestui proiect, Mihai Lungeanu a 

ţinut să afirme: Proiectul Teatrului „Nottara“ se alătură unui răspândit fenomen teatral-cultural 
care tinde să ia amploare, atât datorită nevoii de a cunoaşte pe viu” eşantioane din 
dramaturgiile contemporane, cât şi datorită costurilor reduse, mai uşor suportabile pe timp de 
„criză”. În cadrul Festivalului, vor fi citite trei texte din dramaturgia contemporană românească, 
având ca subiect explicit tema aleasă: criza. Liviu Lucaci, Petre Barbu şi Mircea M.Ionescu sunt 
dramaturgi bine(re)cunoscuţi, dinamici şi aplecaţi cu sensibilitate spre sesizarea ecoului pe care 
îl au în noi aceste vremuri dificile la trăire, dificile la desluşire”. 

 Aceste spectacole-lectură fac parte din proiectul „Spectacolul începe cu o lectură”, la care participă 

studenţii UNATC în colaborare cu actorii teatrului. 

Teatrul „Nottara” va găzdui în perioada evenimentului şi colocviul „Criză teribilă, monşer!”, o 

întâlnire a directorilor de festivaluri din Bucureşti şi din ţară şi lansări de carte de teatru, prezentate 

de Florica Ichim (critic de teatru, redactor-şef al revistei „Teatrul azi”) şi invitaţii săi. În plus, pe 

tot parcursul festivalului se poate vizita expoziţia „Actori, actori, actori!, cu fotografii realizate de 

Sorin Radu și Maria Ștefănescu. 

Accesul la evenimentul stradal „Teatru pe pâine”, la coloviu, la lansările de carte, la expoziţie şi la 

spectacolele-lectură este liber. 

Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele 

Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe pe 

tot parcursul evenimentului. 
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Pe de altă parte, “Veşti şi poveşti”, newsletter-ul teatrului, lansat în luna septembrie, va ţine la 

curent publicul-spectator fidel, cu relatări din Fest
(in)

 pe Bulevard. Site-ul şi Pagina de Facebook a 

Teatrului „Nottara” vor avea secţiuni speciale dedicate festivalului unde se organiza şi concursuri. 

Fest
(in)

 pe Bulevard este organizat de Teatrul „Nottara” cu sprijinul Ministerului Culturii şi al 

UNITER şi îi are ca parteneri pe Rotary Internaţional, Forumul Cultural Austriac şi Institut 

Français. 

Pentru spectacolele din Fest
(in)

 pe Bulevard, biletele au fost deja puse în vânzare şi se pot 

achiziţiona de la Casa de bilete, deschisă zilnic, între orele 10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 

20. Telefon: 021.317.41.01 şi pe site-ul  myticket.ro.  

http://www.myticket.ro/
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         19. Yorick.ro 

http://yorick.ro/victor-ioan-frunza-prejudecata-genului-minor/  

 
Tags | Numărul 187, Victor Ioan Frunza 

Victor Ioan Frunză: Prejudecata genului minor 

Postat de Yorick in 15 October 2013  

În deschiderea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru 

„Fest(in) pe bulevard”, care se află în desfăşurare la Bucureşti, la Teatrul Nottara, până la 

sfârşitul acestei săptămâni, Victor Ioan Frunză a susţinut o conferinţă cu titlul „Prejudecata 

genului minor”. O redăm în continuare integral.  

Voi începe cu o anecdotă pe care am citit-o sau am auzit-o undeva: 

„Niște savanți au închis într-o cușcă cinci maimuțe, au pus în mijloc o scară, iar în vârful scării o 

legătură de banane. Când o maimuță urca să ia banane, aruncau o găleată cu apă rece pe maimuțele 

rămase jos. După un timp, dacă vreo maimuță încerca să urce scările, pentru a lua o banană, 

celelalte o împiedicau. După un alt timp timp, niciuna din maimuțe nu se mai suia pe scară, deși ar 

fi vrut să mănânce banane. 

Au înlocuit o maimuță, iar primul lucru pe care l-a făcut aceasta a fost să se urce pe scară ca să 

mănânce banane; dar a fost trasă înapoi de celelalte și a mai fost și bătută de acestea. Au înlocuit o 

a doua maimuță; s-a întâmplat acelaşi lucru.. Prima maimuță înlocuită a participat cu entuziasm, 

când a fost bătută nou-venita. Cu a treia s-a întâmplat același lucru și cu a patra și cu a cincea. În 

final, oamenii de știință s-au ales cu cinci maimuțe care, deşi nu fuseseră stropite niciodată cu apă 

rece, continuau să lovească maimuțele care încercau să ajungă la banane. 

Dacă ar fi putut vorbi și ar fi fost întrebate de ce le băteau pe cele care se urcau pe scară, ar fi 

răspuns: „Nu știm, dar așa se obișnuiește pe-aici (așa stau lucrurile pe-aici).” 

Tot astfel stau lucrurile și cu PREJUDECATA GENURILOR MINORE în teatrul din România: e 

dintotdeauna știut că există teatru de artă (cine oare îi stabilește criteriile de definiție?) și teatru de 

consum (definit în genere ca fiind teatru prost, neartistic, comercial). Se ignoră astfel postulatul 

http://yorick.ro/victor-ioan-frunza-prejudecata-genului-minor/
http://yorick.ro/tag/numarul-187/
http://yorick.ro/tag/victor-ioan-frunza/
http://yorick.ro/victor-ioan-frunza-prejudecata-genului-minor/
http://yorick.ro/author/yorick/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/10/victor-ioan-frunza.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/10/victor-ioan-frunza.jpg
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filosofului Immanuel Kant, care, în lucrarea sa „Despre frumos și bine”, ne arată că nu există 

genuri minore și că, până la urmă, avem de-a face cu o chestiune de alegere: ce vrei să exprimi, 

pentru cine și de ce? 

Arta e inclusă și într-un produs comercial și într-unul elitist. A umple sălile nu e un lucru rău, iar 

experiența americană ne arată că umplerea sălilor la ficțiunile de consum a dus la umplerea acestora 

și la spectacole cu „Regele moare” de Eugene Ionesco (3000 de locuri, pe Broadway!). Cum am 

putea exclude „artisticul” din romanele lui Raymond Chandler sau ale lui Agatha Christie. Cum l-

am putea desconsidera pe Michel Serrault (marele actor francez) distins cu premiul Cesar, pentru 

un rol într-o piesă de bulevard: „La cage aux folles”. 

Meritocraţia teatrală românească încă nu încurajează diversitatea genurilor (decât în cazul 

spectacolului „Dineu cu proști” , dacă înțelegeți ce vreau să spun). 

Genurile minore (ficţiunile de consum) mai sunt cunoscute și sub numele de „piața de carne vie” iar 

unii le consideră o etapă spre onorabilitatea artistică. 

Specialiștii teatrali români privesc realitățile scenice prin lentilele psihofixaţiilor, stablinind ce e 

artă și ce nu, ce e frecventabil și ce nu, ce e major şi ce e minor. Alungarea „genurilor minore” din 

„templul” (vezi axiologia) teatrului este similară acțiunii celor care puneau sutiene și chiloți 

statuilor nud. 

Există un un precedent în perioada de dinainte de ’89, când autofinanțarea a adus cu sine soluția 

spectacolelor de serviciu (strămoșul actualei ficțiuni de consum) și care a generat spectacole 

proaste pe criteriul că „asta place publicului”. 

Pentru culturile mari teatrul este o artă ca oricare alta. Doar în culturile mici „teatrul de artă vs 

teatrul de consum” poate să devină o obsesie (adică identificarea genului minor şi acceptarea ideii 

că acestea există). Ca orice prejudecată, ea generează credința că teatrul de artă este o valoare 

absolută, care devine eminamente pozitivă și valabilă prin simpla enunțare a conceptului, fără să 

mai fie nevoie să definim sau să demonstrăm. Opusul, ficțiunea de consum, fiind condamnată a 

priori prin acelaşi enunț. În ceea ce ne priveşte pe noi, breasla, obsesia asta vine din obișnuința de a 

aștepta totul de la alții: orientarea care vine din vest, valoarea teatrală care se afirmă numai prin 

oblăduirea unor valori europene, pe care nimeni nu le enunță sistematizat, ci doar vorbeşte despre 

ele. 

Abordarea unilateralistă a creației teatrale aduce cu sine nivelarea. Se acreditează ideea că produsul 

teatral trebuie să fie verificat, manipulat, aprobat de critică sau de premii, pentru ca abia așa cineva 

să-l găsească pe placul său. Se uită că media e pasul necesar spre capodoperă și, mai ales, spre 

profesionalizarea ficțiunii/creației. 

Problema e să nu cultivi neîncetat spiritul ieftin și să nu valorizezi în absolut divertismentul. Dar şi 

reciproca e valabilă. Diferenţa între producţia culturală „serioasă” şi cea „uşoara” nu trebuie să fie 

evidentă. Numai astfel „comercialul” se dizolva în marea totalitate „artistică”, după modelul 

american în care totul se poate vinde cu succes, inlcusiv Picasso, Ibsen, Cehov etc. 

Tradiţia & consumerismul în teatru nu sunt adversarii teatrului de artă și nici o alternativă a lor – 

ele conviețuiesc bine în „Templu”; tradiția si consumerismul reprezintă un realism comod al 

apropierii dintre oameni. Ele legitimează teatrul şi sunt o treaptă necesară în înțelegerea marilor 

teme ale teatrului „de artă”. Ele creează masa critică ce generează capodopera şi trebuie susținute 

de o calitate impecabilă a meseriei. 



147 
 

PREJUDECATA duce la orientarea creaţiei: manipularea modurilor de gândire artistică constituie 

o practică larg răspândită și echivalentă cu cenzura sau cu servitutea voluntară. Se dă astfel 

posibilitatea unui grup restrâns de specialiști să impună genul pe care doresc să-l reprezinte. 

Azi, pe lângă creația motivată în mod real de opțiunile creatorilor, a mai apărut una: creația impusă 

de (cei care stabilesc axiologiile) fixată prin mijlocirea premiilor și avantajelor materiale. Devine 

grav că artiștii ajung să trăiască tot mai puțin în lumea reală a teatrului și a comunităților și tot mai 

mult în cea fictivă, confecționată din diplome și recompense individuale. 

Prejudecata e, oricum, inutilă fiindcă: 

Masa totală de spectacole şi evenimente ale unei mişcări teatrale, hotărăşte soarta sa: Soarta noastră 

teatrală depinde de „inventarul” spectacologic. Problema cu teatrul sau cu arta în general, este că 

trebuie să practici pentru a perfecţiona creaţia. Aşa se explică faptul că avem opere imperfecte şi 

capodopere. Primele duc la cele din urmă. Iar capodopera nu e posibilă decât dacă ai o medie bună. 

Cartografierea mişcării teatrale actuale este dificilă pentru că trebuie făcută în trei dimensiuni: 

Cetatea (publicul), Teatrul, Publicul profesional (critici şi creatori) – iar oamenii de teatru se pricep 

să se orienteze numai în bidimensional (Teatrul & Publicul profesional).  E greu  să îi faci să 

adauge a treia dimensiune – Cetatea – şi să o înţeleagă.  Să închizi ochii şi să vezi în 3D! În 3D 

teatrale! Cât de repede ar dispărea atunci prejudecata genului  minor! 

Rădăcina aceste prejudecăți pornește si din traiectoria de după 1989 a Teatrului românesc:  evoluţii 

foarte rapide pe termen scurt, cu aspecte impulsive. Un sistem teatral care îşi caută legitimitatea în 

exterior, fiind incapabil să se afirme în Cetatea care îl susţine. Mişcarea teatrală românească este 

tribală (de aici şi persistenţa prejudecăţilor); este împărţită în teritorii sau caste ce depind de triburi: 

independenţii, conservativii, tinerii, bătrânii, avangardiştii, work-shop-iştii, uniteriştii, 

antiuniteriştii, provocativii etc. Mai toţi pretind un respect nemeritat. Un trib alunecă uşor în 

teritoriul altuia, fără respect, revendicând ceva ce nu-i aparţine. 

PREJUDECATA operează în logica dihotomică. Se desfăşoară în general pe direcţia: „cu noi sau 

împotriva noastră. Alb sau negru. Ceea ce fac ei e rău, ceea ce facem noi e bine. Dacă vrei să fii 

cool, vino la noi şi aruncă-i la gunoi pe ăilalţi”. Ceea ce rezultă este, de fapt, reclamă şi nu manifest 

estetic. 

De cealaltă parte a baricadei se induce la ideea că spectacolele de consum sunt o cheie pentru 

eficientizarea şi profitabilitatea instituției teatrale, ceea ce e la fel de fals ca și prejudecata genului 

minor. 

Se vorbeşte mult şi prost despre eficientizarea culturii teatrale. Ce citează exemple din Occident. Se 

citează fictiv sau lacunar. O simplă analiză a sistemului de subvenţionare a culturii apusene ne arată 

clar absurditatea conceptului de eficienţă economică a culturii. Este situaţia Germaniei care are cel 

mai dezvoltat sistem de subvenţionare a teatrelor şi a altor multor ţări. În general se omite faptul că 

susţinerea culturii apusene este multiformă pe când proiecţia autohtonă asupra acestui aspect este 

unilateralistă, naivă şi fantezistă. Termenul de dezvoltare care stă la baza culturii apusene este 

practic necunoscut în România, decidenții văd numai în dimensiunea desfiinţării lor. Se ignoră 

faptul ca sistemul autohton este subfinanţat şi că nu poţi reforma un subnutrit; iar finanţările au 

caracter pronunţat electoral şi extrem de lent şi ignoră o susţinere durabilă (festivaluri bizare: al 

ţuicii, al usturoiului, al clătitelor – care deghizează în activitate culturală interese economice). Se 

ignoră şi Constituţia Europeană în care este descris procentul alocat culturii şi, în schimb, se 

propune desfiinţarea teatrelor, ignorându-se complet noţiunea de dezvoltare. Cultura poate aduce şi 

bani într-un târziu şi în alt mod decât o antrepriză convenţională. Semnificativ în acest sens este 
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marele eveniment cultural Festivalul de la Avignon, dar care e posibil într-o lume finanţată. Până  şi 

în USA, considerate ultra-liberale în materie economică, sistemele de suvenţionare sunt diverse 

(urmând desigur tiparul statal). Reformatorii teatrali din România ignoră faptul că preşedintele 

Franklin Delano Roosevelt a înfiinţat teatre federale în timpul Marii Crize şi a dat de lucru 

artiştilor, prin comenzi de la stat, şi asta  a dus la dezvoltarea culturii. Preşedintele Roosevelt  a dat 

de lucru artiştilor şi a întărit astfel  democraţia. 

Teatrele din România pot deveni o ţintă pentru eliberarea frustrărilor politice, iar cei care o fac îi 

dau un caracter aparent legitim, acela al protejării banilor publici, inducând ideea că artiştii sunt un 

fel de trântori care toacă banii celorlalţi. În cultură nu se pune problema de a cheltui sau a nu 

cheltui, ci între a cheltui cu rost sau a pune în aplicare o „reformă” care nu răspunde nici uneia 

dintre problemele cu care se confruntă cultura. Din observaţiile mele este sesizabilă o anume 

asfixiere financiară dirijată de birocraţie la adăpostul ideii de reformă. În schimb, se cheltuiesc 

sume ofensatoare pentru festivităţi, nonsensuri organizaţionale şi extravaganţe pur şi simplu. 

Să nu uităm că, în ultimă instanţă, Teatrul face parte din obligaţiile pe care guvernele le au într-o 

lume a drepturilor, iar dezvoltarea artelor contribuie la dezvoltarea democraţiei. 

Segregarea genurilor, definirea prin criterii de doctrină sau prin conceptul de „nou” sau „vechi”, 

GEN MINOR vs GEN „ARTISTIC” ţin de metaforă, de bunul plac şi nu de realitatea artistică. 

Libertatea de expresie (circulaţie, expunere, realizare) nu este doar un aspect al Drepturilor Omului 

– ea este esenţială pentru exprimarea şi susţinerea Adevărului. Dreptul artistului de a hotărî cu 

propriul lui cap nu poate fi restrâns prin cenzuri axiologice. 

Ele se manifestă şi în cazul în care un specialist, aflat în conflict doctrinar declarat cu un artist, este 

pus să îl evalueze pe acesta. Este evident că, dacă un specialist care scrie de ani de zile împotriva 

unui anume mod de a face teatru este pus să îl judece pe cel care face tocmai acel mod de teatru, 

rezultatul va fi excluderea artistului, vinovat numai de faptul că vede teatrul altfel decât specialistul. 

Tot mai multi artişti vor fi tentaţi să îşi modifice modul a de concepe opera teatrală în funcţie de 

tendinţele celui care stabilieşte axiologia şi acordă premiile mult râvnite. Orientarea creaţiei este 

cea mai gravă formă de cenzură în teatrul din România. Eu cred că principiul sănătos, ar fi acela ca 

juriile sau valorizatorii să respecte şi alte forme sau curente artistice chiar dacă nu le împărtăşesc; 

să recunoască valoarea (profesională) şi într-un spectacol care nu le place, în sensul că sunt în 

conflict doctrinar cu el. Eu cred că atunci s-ar produce marea reformă teatrală din România: în 

momentul în care un critic sau un juriu ar aprecia o operă teatrală cu care nu este de acord 

doctrinar, dar a cărei realizare profesională nu o poate ignora. Criticul de teatru sau cel care 

apreciază fenomenul teatral ar trebui să apere dreptul artistului de a dezvolta concepte artistice, 

chiar dacă acestea nu corespund cu propria viziune asupra Teatrului. 

Să concepem  Teatrul ca pe un spaţiu comun de exprimare a diferenţelor. 

TEATRUL DE BULEVARD sau FICŢIUNILE DE CONSUM ÎŞI AU RĂDĂCINILE ÎN 

ROMANTISMUL FRANCEZ 

Un turbion existenţial –  măcinând afaceri, destine şi politici în devenire, avansuri tehnologice, – 

domină perioada romantică. Iar teatrul „oglindă a vremii” rezona evident la publicul generat de 

aceste schimbări. Parisul arbora o „teatromanie” specifică epocilor de consum. Teatrul se mută, 

aproape fără voia lui în zona entertainment-ului. Devine parte a industriei timpului liber. Se 

dezvoltă germenele teatrului bulevardier din secolul XIX. Paradoxal, foamea de teatru îl transformă 

într-o „artă de consum”. Asistăm la trecerea teatrului în zona industriei de divertisment, cel puţin în 

percepţia colectivă. 
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Dama cu camelii de Alexandre Dumas-fiul, 

Le Chapeau de paille d’Italie de Eugène Labiche 

La Belle Hélène de Meilhac şi Halevy. 

Comparaţia  cu Holywood-ul interbelic şi cu Brodway este poate şocantă, dar se susţine perfect. 

Starurile epocii sunt Meilhac şi Halévy, textieri de operetă şi autori de comedii lirice, al căror vârf 

de creaţie este celebra Froufrou. Se înscriu în tabloul bogat al autorilor teatrali, Eugène Labiche, 

vodevilist reputat, Eugène Scribe şi Victorien Sardou (Tosca, Madame Sans-Gêne). 

TEATRUL DE CONSUM, cu bune şi rele, este rezultatul PARCURSULUI LIPSIT DE 

PREJUDECĂȚI de la manifetsul programatic al Romantismului până la starea de vaudeville & 

entertainment popular. Nota dominantă este tehnica impecabilă a scriiturii, perfecţionarea 

dramaturgiei şi evitarea adâncimilor. 

În încheiere, un citat de pe undeva pentru cei care absolutizează succesul teatrului de bulevard: 

„Tuturor succesul ne dă aripi, dar important e să nu ne ia mințile!”. 
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          20. Yorick.ro 

http://yorick.ro/comedia-in-festin-punct-si-de-la-capat/  

 

Comedia în festin. Punct și de la capăt 

Postat de Dana Ionescu in 21 October 2013  

 

Imagine din spectacolul “Un pic prea intim” 

Cucoana aceasta venerabilă și adesea vulgară are cei mai mulți admiratori. Ei sunt de toate vârstele 

și de toate felurile și nu se satură s-o privească. Îi fascinează, pentru că-i face să râdă, să se simtă 

inteligenți, să vadă ce nu e bine, să arate cu degetul la caraghioși și, prea rar, să se și întristeze un 

pic, numai atunci când întrezăresc golurile, durerile și frustrările de dincolo de vălul ușor, colorat, 

sau grotesc încondeiat în care sunt drapate. Comedia, căci despre ea este vorba, are în continuare 

cel mai numeros public. Oricum ar fi ea înveșmântată, oriunde ar descinde, cucoana se ține mine, 

oamenii o vânează și o respectă, așa că și artiștii au început parcă s-o redescopere și să o multiplice. 

Fie că o fac după rețetă (impropriu spus, căci în mileniu III în mai orice poți vedea o rețetă), fie că 

le iese „la inspirație“, creatorii par că s-ar întoarce la ea. Unii o fac cinstit, la vedere, declarându-și 

admirația și afirmându-i virtuțile. Alții o fac fără convingere, crezând în sinea lor că fac un mic 

compromis asociindu-se cu un gen destinat maselor, căci publicul vine să vadă comedie. Iar ea 

parcă trăiește o nouă viață și una deloc plictisitoare. La București, cel puțin, comedia și-a făcut loc 

peste tot, venind în întâmpinarea unui public divers. E mai mult decât activă în cluburi, unde nu 

duce lipsă de spectatori, ci, dimpotrivă, aduce clienți. Este adesea protagonista unor șușe care nici 

sclipici nu mai au, nici suflu, pe care însă numele magice de pe afiș o țin artificial în viață. Și e din 

ce în ce mai prezentă în teatrele de stat, cu bune și cu rele, cu clasici și contemporani, cu clișee din 

belșug, dar, rar, și cu propuneri care nu se află la ani-lumină de criteriul calitate. 

„Normal că vreau comedie. Nu am destule drame în jur?“ îmi spune un domn în costum, în fața 

Teatrului Nottara. „Și așa venim rar la teatru. Așa că vrem ceva comedii care să ne facă să uităm că 

ne luptăm cu viața în fiecare zi“, completează doamna care-l însoțește. Patru tineri care fumează 

ultima țigară înainte de intra în sală vorbesc despre ce spectacole ale lui Cristi Juncu au văzut. Abia 

așteaptă să intre la încă unul și știu și că vor vedea o comedie, și că vor avea ceva mai mult de 

descoperit în/ prin ea. Iată cele mai frecvente atitudini întâlnite în săptămâna Fest(in) pe Bulevard, 

festival aflat la prima ediție și dedicat comediei (de bulevard). Acum Fest(in)ul s-a isprăvit, 

comedianții și spectatorii au plecat acasă, organizatorii privesc în urmă. Ce au avut și ce-au 

pierdut? 

http://yorick.ro/comedia-in-festin-punct-si-de-la-capat/
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Au avut, în primul rând, o idee bună: să pună în discuție, prin intermediul unui festival, un gen 

omorât de prejudecățile observatorilor, dar și rateurile grosolane ale creatorilor. Comedia de 

bulevard, rămasă în hainele de altădată, are și ea nevoie de veșminte noi ca să iasă în lume. Măcar 

recondiționate, dacă nu chiar noi. În al doilea rând, au construit o componentă internațională – 

mică, desigur, dar existentă într-un an de criză financiară constrângătoare. În al treilea rând, au adus 

spectacole reușite, care pot stârni discuții, de-ar fi să amintesc numai de „Familia Tót“, în regia lui 

Victor Ion Frunză, sau de „Metoda“, producție mai veche a teatrului gazdă, semnată de regizorul 

Theodor Cristian Popescu. În al patrulea rând, a dat o șansă spectacolelor-lectură, atât de necesare 

la București. Ele însă nu pot deveni parte din normalitate decât dacă au o frecvență, un ritm, o țintă. 

Spectacolele-lectură așteaptă vremea cînd vor fi mai mult decât manifestări bifate în anumite 

împrejurări, când vor deveni o componentă permanentă a vieții teatrale. 

Ce-au pierdut nu se poate ști când vorbești despre un festival aflat la prima ediție. Poate că unele 

secțiuni, printre care și cea destinată lansărilor de carte, ar fi meritat mai mult din ambele părți – 

atât de la organizatori, cât și de la public. În fine, începutul stând prin natura lui sub zodia 

incertitudinii, Fest(in)ul pe Bulevard este o nouă pistă care se deschide în viața festivalieră. Până 

acolo, rămân două spectacole noi ale Teatrului Nottara, „Matrimoniale“ de Lia Bugnar, în regia 

Dianei Lupescu, și „Un pic prea intim“ de Rajiv Joseph, montat de Cristi Juncu. Două texte 

ofertante, cu partituri generoase pentru actori, două spectacole de actorie, care urmează să-și 

găsească ritmul, să-și regleze acordurile, să-și valorifice atuurile astfel încât să-și mascheze 

defectele. Amoruri, frustrări, descărcări, pierderi suferințe, aspirații – ingredintele universale ale 

poveștii sunt acolo, actorii sunt acolo, clișeele sunt acolo, și ironia e acolo, dar nu salvează tot. Între 

directețea regizorală din „Matrimoniale“ și rafinamentul din „Un pic prea intim“, care nu reglează 

însă timpii morți, se țes nu două, ci mai multe povești verosimile și neverosimile ca lumea în care 

trăim. 

 

 



152 
 

            21. Yorick.ro 

http://yorick.ro/sesiune-de-gem-peltea-cu-pretentii-de-confiture/  

Sesiune de gem. Peltea cu pretenţii de “confiture” 

Postat de Alina Epingeac in 21 October 2013  

Să fim inteligenţi! Adică subtili. Adică abstracţi. 

Sofisticaţi. Arta nu e o troacă din care să mănânce toţi porcii. Arta e rezervată puţinilor aleşi. Ea se 

adresează conştiinţelor superioare şi, de cele mai multe ori, a devenit de neînţeles. Dar eu vreau să 

înţeleg. Mă încăpăţânez să stau la masă cu minţile luminate şi vreau cu orice preţ să mă înfrupt din 

delicatesele teatrului. Aşa că mă îmbrac fistichiu, iau cel mai snob aer de care sunt în stare, ridic cât 

pot de mult sprânceana dreaptă şi cu toată convingerea îmi iau porţia de fabulaţii cu pretenţii pe 

tema dată. 

În cadrul Fest(in)-ului pe Bulevard de la Teatrul Nottara, în seara Galei de închidere a festivalului, 

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj a fost invitat cu “Leonida gem session”, un spectacol de Tompa 

Gábor. O satiră, de ce nu, o alegorie… Ar fi prea puţin. Un S.F.? Un fantasy? În orice caz o 

structură diamantină, stilizată, mozaicată… excesiv împopoţonată, supradimensionată şi 

reorganizată până când a devenit irecognoscibilă, dacă e să fiu sinceră. Dar nu îmi permit acest lux. 

Cum să spun aşa ceva, când eu vreau cu tot dinadinsul să fiu laolaltă cu lumea bună şi să fiu şi mai 

deşteaptă decât îmi dă voie IQ-ul? Trebuie să fac un efort şi nu doar să înţeleg, ci să îmi şi placă. 

Aşa că în completarea sprâncenei ridicate la maxim îmi duc mâna stângă la bărbie şi merg mai 

departe fără să îmi pese de evidenţă, logică, poveste, text, Caragiale, mesaj, personaje, banalităţi 

dintr-astea vetuste. Dacă tot intru în hora cea dizarmonică, atunci la naiba cu ritmul, măsura şi 

partenerii de joc. Liber la aberaţii! 

În subsolul îmbrăcat în marmură de la Casa Poporului, şapte ofiţeri SRI transexuali se întâlnesc 

într-o noapte pentru o orgie. Fetişul lor comun este citirea dosarelor fostei Securităţi despre 

maghiari. Ei sunt şi talentaţi şi cântă şi la instrumente. Şi sunt şi intelectuali, deci, clar, jazz cântă şi 

nu altceva. Au nume de cod şugubeţe precum Dulceaţă, Rahat, Şerbet, poartă percuci blonde, 

pentru că sunt dive, doar, ochelari de soare, pentru că sunt cu toţii fani Dosarele X şi haine lungi de 

piele maro, pentru că pielea e sexy. Se încălzesc ascultându-l pe şeful lor depănând la microfon 

lasciv, incitant şi, ah, atât de dulce vorbele din dosarul de urmărire al obiectivului “Regizorul”, apoi 

continuă jocul interpretându-i pe Leonida şi Efimiţa şi când le era lor mai bine şi era gata-gata să 

înceapă nebunia, sunt întrerupţi fix în pragul punctului culminant de femeia de serviciu care, 

nevinovata, a venit să dea cu mopul. Excitaţi şi enervaţi, cei şapte zglobii o violează în ciudă pe 

rând şi o supun perversiunii de a o înfăşura în folie de plastic, după care o mânjesc cu gem. Şi gata. 

http://yorick.ro/sesiune-de-gem-peltea-cu-pretentii-de-confiture/
http://yorick.ro/sesiune-de-gem-peltea-cu-pretentii-de-confiture/
http://yorick.ro/author/alina-epingeac/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/10/leonida-gem.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/10/leonida-gem.jpg
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Povestea mea, oricât de ineptă ar fi, e la fel de 

plauzibilă cu orice interpretare a sesiunii de gem a lui Leonida. Spectacolul nu doar că e de 

nepovestit, dar e atât de ermetic şi de bălţat, încât se pretează oricărei elucubraţii mai mult sau mai 

puţin pertinente. Pare că regizorul a vrut să spună atât de multe într-o oră de spectacol, pornind de 

la un text de zece pagini, încât a întrecut măsura metaforelor şi simbolurilor. Să fie vorba despre 

clasa politică de azi? Se poate. Să fie vorba despre atitudinea românilor faţă de maghiari? Merge şi 

asta. Să fie un eseu teatral despre uniformizare, pierderea identităţii şi globalizare? De ce nu. Dar se 

poate, la fel de bine, să fie o demonstraţie a contemporaneităţii prea-slăvite a lui Caragiale, 

povestea mea ireverenţioasă şi grotescă, gem de prune sau compot de piersici. Cine poate spune? 

Este exact genul de spectacol postmodern care încurcă atât de tare borcanele de murături cu cele de 

zacuscă, încât niciodată, dar niciodată, nu le vei mai găsi pe cele cu dulceaţă pe rafturile din 

cămară. Actori buni, cu energie, fantezie, tehnică, umor, carismă – cel puţin Miklós Bács şi Bogdán 

Zsolt au demonstrat din plin aceste lucruri – muzică impecabilă, inteligentă şi ludică, semnată de 

Vasile Şirli, scenografie pe cât de minimalistă, pe atât de expresivă a Carmencitei Brojboiu, dar la 

final nu pot decât să trag linie şi să îmi pară rău, în sinea mea, că, deşi toate ingredientele erau de 

cea mai bună calitate, gemul a fiert prea mult, s-a lipit de fundul tuciului şi s-a ars de tot. 

Tompa Gábor a avut un moment de luciditate regizorală – auto-ironia, a salvat o scenă din 

spectacol. Cronica gata scrisă în limbajul de specialitate arhicunoscut, în care ştie dinainte cum se 

vor lamenta criticii, punctează măcar la capitolul glumă bună. Am umorul în buzunar atunci când 

merg la teatru şi nu ratez ocazia să râd chiar şi de mine, de dragul poantei. Altfel, când gagul e 

fragmentat până la piesele componente expuse la vedere, iar ritmul numai de comedie nu e, 

zâmbesc din când în când şi mă bucur de ce pot – de jocul actorilor, de exemplu,  acolo unde e 

cazul. 

Mi-am dat toată silinţa să fiu open-minded şi rafinată, dar într-atât încât să accept “Leonida gem 

session” ca un spectacol manifest sau ca o frescă estetică a contemporaneităţii încă sugrumate de 

tarele trecutului, nu pot şi nu pot. Arta cere sacrificii. Le-am făcut aşa cum m-am priceput eu mai 

bine, cu bună-voinţă şi stoicism. Aproape că mi-am impus să fiu cool şi să aplaud frenetic. În zadar. 

Sprânceana ridicată mi-a amorţit, iar mâna care îmi sprijinea barba s-a transformat la final în palmă 

peste frunte. Pot să îmi cumpăr şi tricou cu mustaţă şi ochelari cu rame groase. Tot nu voi fi hipster 

într-ale teatrului. Gemul, îmi place, totuşi. Mai ales dacă e de prune. 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/10/leonida-gem2.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2013/10/leonida-gem2.jpg
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          22. Ziarul Metropolis 

http://www.ziarulmetropolis.ro/festin-pe-bulevard-incepe-festivalul-de-teatru-la-nottara/   

Festin pe Bulevard: începe festivalul de teatru 
la „Nottara“ de Andrada Văsii 
 
 

 

Teatrul Nottara anunţă deschiderea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru 

Festin pe Bulevard. 

La conferinţa de presă în cadrul căreia instituția de cultură a anunțat deschiderea Festivalului, au 

participat criticul de teatru Marinela Ţepuş – directorul Teatrului „Nottara”, regizorul Mihai 

Lungeanu, iniţiator al evenimentului stradal Teatru pe pâine şi al spectacolelor-lectură din Festin pe 

Bulevard, Călin Mocanu, directorul Teatrului „Ţăndărică” şi actriţa Ada Navrot. 

Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard va avea loc în perioada 12 – 19 octombrie 

2013 şi este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER. 

În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale Teatrului „Nottara” – „Horia Lovinescu“ şi 

„George Constantin“ –  se vor juca o serie de spectacole invitate ale unor trupe din ţară şi din 

străinătate, trei premiere marca „Nottara“ şi câteva producţii de succes ale teatrului gazdă. 

Producţii internaţionale la Festin pe Bulevard 

Festivalul Festin pe Bulevard propune două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost 

denumită emblematic „Criză teribilă, monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia, vor intra în competiţie 

spectacolele, din mai multe ţări, concepute pe tematica (prea prezentă, prea cunoscută) a crizei. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/festin-pe-bulevard-incepe-festivalul-de-teatru-la-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Andrada
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Cu alte cuvinte, se încearcă ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip 

(economică, socială, politică, sexuală sau identitară). A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, 

prezintă, pe lângă spectacole de succes şi premiere ale teatrului gazdă, şi comedii bulevardiere ale 

unor teatre invitate. 

În cadrul secţiunii „Criză teribilă, monşer!”, care se va desfăşura la sala „George Constantin“ vor 

intra în competiţie spectacole din Franţa, Serbia, Bulgaria, Austria şi România. 

 

Afișul festivalului Festin pe Bulevard 

Astfel, vor fi puse în scenă următoarele spectacole: „Povestea zăpezii negre“, de Jean-Yves Picq, 

un spectacol de Benoit Kopniaeff; „Băutorul de rouă“, de Sanja Domazet, un spectacol de Stefan 

Sablić; „Liselotte şi luna mai“ de Pozsgai Zsolt, în regia lui Ventsislav Asenov; „Woyzeck“ de 

Georg Büchner, în regia lui Tino Geirun; „Candid“, adaptare liberă după Voltaire, în regia lui 

Cristian Pepino şi nu în ultimul rând, „Matrimoniale“, de Lia Bugnar, un spectacol de Diana 

Lupescu în premieră națională. 

Preşedintele juriului secţiunii competitive din cadrul Festin pe Bulevard este Emil Boroghină, 

directorul Festivalului „Shakespeare” din Craiova. Ceilalţi membrii ai juriului sunt dr. Roxana 

Croitoru – critic de teatru, consultant artistic la Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, 

prof. univ. dr. Constantin Paiu – critic de teatru, profesor universitar la Universitatea de Arte 

„George Enescu“ din Iaşi, prof. univ. dr. Adrian Titieni – actor, rectorul UNATC „I.L. Caragiale” 

din Bucureşti, Radu Alexandru Nica – regizor, lector universitar la Facultatea de Teatru a 

Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2013/10/afis-festival-mic.jpg
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2013/10/afis-festival-mic.jpg
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Bulevardul Comediei vă invită la spectacol 

Pe „Bulevardul Comediei”, secţiune care se va desfăşura la Festin pe Bulevard în sala „Horia 

Lovinescu”, vor defila producţii de succes ale teatrului, „Nu vorbiţi cu actorii“, de Tom Dudzick, 

un spectacol de Diana Lupescu; „Metoda“ (Metoda Grönholm) de Jordi Galcerán, în regia lui 

Theodor-Cristian Popescu; „Scandal la operă!“ de Ken Ludwig, traducerea, adaptarea şi regia: 

Petre Bokor; „Zeul măcelului“ de Yasmina Reza, traducerea: Tudor Ţepeneag, în regia lui Claudiu 

Goga şi două spectacole invitate, „Familia Tót“ de Örkeny István, direcţia de scenă: Victor Ioan 

Frunză şi „Leonida Gem Session“, adaptare după I.L. Caragiale, în regia lui Tompa Gábor. 

În plus, tot în această secţiune, vor avea loc şi două premiere ale teatrului „Nottara“, „Mobilă şi 

durere“ de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb şi „Un pic prea intim“ de Rajiv Joseph, în regia 

lui Cristi Juncu. 

În ultima seară de Festin pe Bulevard, pe scena mică a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii săi 

vor susţine concertul Back to swing. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie 2013, cu un eveniment 

inedit, intitulat „Teatru pe pâine”. Manifestarea artistică ce se va desfăşura pe Bulevardul Magheru, 

chiar în faţa teatrului, este coordonată de regizorul Mihai Lungeanu şi mobilizează, pe lângă trupa 

Teatrului „Nottara”, şi studenţi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 

(UNATC). 

 

Actrița Ada Navrot a fost prezentă la conferința de presă alături de Călin 
Mocanu, directorul Teatrului Ţăndărică 

În Fest
(in)

 pe Bulevard, vor avea loc trei spectacole-lectură în regia Alexandru Mâzgăreanu, a 

Cezarinei Undrescu şi a lui Mihai Lungeanu. 
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Fiind şi iniţiatorul acestui proiect, Mihai Lungeanu a ţinut să afirme: ,,Proiectul Teatrului «Nottara» 

se alătură unui răspândit fenomen teatral – cultural care tinde să ia amploare, atât datorită nevoii de 

a cunoaşte pe viu eşantioane din dramaturgiile contemporane, cât şi datorită costurilor reduse, mai 

uşor suportabile pe timp de „criză”. În cadrul Festivalului, vor fi citite trei texte din dramaturgia 

contemporană românească, având ca subiect explicit tema aleasă: criza. Liviu Lucaci, Petre Barbu 

şi Mircea M.Ionescu sunt dramaturgi bine(re)cunoscuţi, dinamici şi aplecaţi cu sensibilitate spre 

sesizarea ecoului pe care îl au în noi aceste vremuri dificile la trăire, dificile la desluşire”. 

Aceste spectacole-lectură fac parte din proiectul „Spectacolul începe cu o lectură”, la care participă 

studenţii UNATC în colaborare cu actorii teatrului. 

Teatrul „Nottara” va găzdui în perioada evenimentului Festin pe Bulevard şi colocviul „Criză 

teribilă, monşer!”, o întâlnire a directorilor de festivaluri din Bucureşti şi din ţară şi lansări de carte 

de teatru, prezentate de Florica Ichim (critic de teatru, redactor-şef al revistei „Teatrul azi”) şi 

invitaţii săi. În plus, pe tot parcursul festivalului se poate vizita expoziţia „Actori, actori, actori!“, 

cu fotografii realizate de Sorin Radu și Maria Ștefănescu. 

Accesul la evenimentul stradal „Teatru pe pâine”, la colocviu, la lansările de carte, la expoziţie şi la 

spectacolele-lectură este liber. 

Ziarul festivalului, realizat în colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele 

Comunicării din cadrul Universităţii din Bucureşti va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe pe 

tot parcursul evenimentului. 

Pe de altă parte, „Veşti şi poveşti”, newsletter-ul teatrului, lansat în luna septembrie, va ţine la 

curent publicul-spectator fidel, cu relatări din Festin pe Bulevard. Site-ul şi Pagina de Facebook a 

Teatrului „Nottara” vor avea secţiuni speciale dedicate festivalului unde se organiza şi concursuri. 

Dacă v-a plăcut articolul, urmăriți-ne și pe Facebook!  

Info: 

Fest
(in)

 pe Bulevard este organizat de Teatrul „Nottara” cu sprijinul Ministerului Culturii şi al 

UNITER şi îi are ca parteneri pe Rotary Internaţional, Forumul Cultural Austriac şi Institut 

Français.  

Pentru spectacolele din Festin pe Bulevard, biletele au fost deja puse în vânzare şi se pot 

achiziţiona de la Casa de bilete, deschisă zilnic, între orele 10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 

20. 

Telefon: 021.317.41.01 și pe site-ul www.myticket.ro 

https://www.facebook.com/ziarulmetropolis


159 
 

          23. Ziarul Metropolis 

http://www.ziarulmetropolis.ro/marinela-tepus-manager-al-teatrului-nottara-69-din-publicul-
bucurestean-de-teatru-vrea-comedie/ 

Marinela Ţepuş, manager al Teatrului Nottara: „69% din publicul 
bucureştean de teatru vrea comedie“ de Adina Scorţescu 
 
 

 

Între 12-19 octombrie, Teatrul Nottara din București organizează „Fest(in) pe Bulevard”, un 

festival atipic de teatru, care combină două secțiuni: „Criză teribilă, monșer!” și „Bulevardul 

Comediei”. Marinela Ţepuş, managerul instituției, vorbește despre spectacolele din program și 

despre cum criza și comedia merg mână în mână. 

Pentru că v-ați dorit să studiați actoria, vă invit să facem un exercițiu de improvizație. Eu 

spun o propoziție, iar dumneavoastră continuați: 

 Comedia bulevardieră este un gen minor.  

 Nicidecum! Comedia bulevardieră este un gen respectabil, iar asta vrem noi să arătăm prin acest festival. Drept pentru 
care, Victor Ioan Frunză vă va vorbi exact despre prejudecata genului minor (n.red. – în seara aceasta, la Teatrul Nottara). 

 Suntem în criză. 

 Corect. Noi sperăm ca, după acest festival, să nu mai vorbim niciodată de criză. Evident că doar sperăm și evident că 
suntem în ficțiune. Am ales această tematică de criză pentru că dorim să nu mai fim foarte dependenți, ca festival, de 
fondurile de la primărie, ci să creștem oameni mari și să atragem fonduri din alte părți, adică fonduri europene. 

 Teatrul este un produs. 

 Cultural. Greu am înțeles acest lucru, dar l-am înțeles. Ca secretar literar nu am știut că este atât de important un serviciu 
de marketing într-un teatru, dar m-am dumirit după ce am comandat un sondaj de opinie unei firme autorizate, IMAS; 
sociologii de acolo mi-au explicat că trebuie să ne adaptăm la piață și să înțelegem bine că un produs cultural nu poate fi 
vândut de teatrologi. Ei creează imagine în lumea intelectuală. Deci serviciul de marketing e necesar; și acum încercăm 
să-l încropim. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/marinela-tepus-manager-al-teatrului-nottara-69-din-publicul-bucurestean-de-teatru-vrea-comedie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/marinela-tepus-manager-al-teatrului-nottara-69-din-publicul-bucurestean-de-teatru-vrea-comedie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Adina
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Cum v-a venit ideea acestui festival? 

Chiar când am fost studentă, prin doamna Ludmila Patlanjoglu care venise în ceea ce atunci se 

numea ATF, înainte IATC, iar acum UNATC (n.red. – Universitatea de Artă Teatrală și 

Cinematografică), am tot mers în practică la diverse festivaluri. După care am lucrat pentru 

festivaluri. Apoi am făcut festivalul numit „Gala vedetelor de teatru”, la Buzău. Și am făcut parte și 

din festivalul organizat de Răzvan Dincă, „Gala noilor generații – Capul de regizor”. 

Așa că, venind la București, am mers în continuare pe această cale. Ne-am dorit foarte mult să 

facem un festival, având certitudinea că se pot atrage mult mai multe categorii de public, că – așa 

cum îi spune numele „festival”/„festiv” – este vorba de o sărbătoare, care e privită altfel, și că 

putem atrage sponsori creând un eveniment de amploare pe bulevardul Magheru. Noi suntem 

privilegiați să ne aflăm pe acest bulevard și dorim să profităm de acest lucru. 

Prin ce este diferit „Fest(in) pe Bulevard” față de celelalte festivaluri de teatru care au loc în 

București? 

Este o combinație între comedia de bulevard și criză. Le trăim pe amândouă. Noi, românii, cam 

facem haz de necaz tot timpul – asta ne salvează. Am ales ca secțiunea principală, competitivă, să 

fie dedicată crizei, pentru că vrem să atragem fonduri europene și știm că, pe aceste secțiuni de 

nișă, e mai ușor să facem aplicații și să obținem niște bani. 

Dincolo de asta, în urma sondajului de opinie, s-a recunoscut oficial faptul pe care-l știam de mult, 

că publicul bucureștean – și probabil publicul din toată țara – iubește comedia. 69% din publicul 

bucureștean de teatru vrea comedie. Așa ne-a venit ideea secțiunii „Bulevardul comediei”. 

Cum ați ales trupele străine care vor veni în festival? 

Pe câteva dintre spectacole le-am văzut anul trecut la Festivalul teatrelor de studio, de la Pitești, și 

mi-au plăcut foarte mult. Inițial, am vrut ca festivalul să arate cu totul altfel: fiecare dintre cele 

cinci țări participante ar fi trebuit să comande un text unui autor autohton care să scrie despre cum 

se reflectă în țara respectivă criza aceasta – economică, socială, politică. 

Nu ne-a mai ieșit, pentru că a fost foarte din scurt. Noi apucasem să comandăm deja, deci suntem 

singurii care avem acest text, în ideea inițială; este vorba de „Matrimoniale”, al Liei Bugnar. Dar 

celelalte țări vin cu ce texte au avut ele despre criză. N-am mai ținut cont de criza aceasta, care ne 

afectează pe toți acum. Poate să fie orice fel de criză: sexuală, conjugală, de identitate, socială. 

Am văzut aceste spectacole, printre care „Băutorul de rouă”, care este un spectacol destul de 

patetic. Poate că nu l-aș fi adus în condiții normale, însă are un text minunat, scris de o autoare 

tânără din Serbia. Mi-a plăcut felul în care a înțeles ea drama poetului Petru Cârdu, căruia, în 

Serbia, i se reproșa că este român, în timp ce, în România, era considerat sârb. Este o dramă pe care 

au trăit-o foarte mulți; sunt sigură că și Eugen Ionescu, și Cioran. 
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Imagine din spectacolul Băutorul de rouă, care se joacă în cadrul Fest(in) pe Bulevard 

Teatrul din Vrața are un spectacol jucăuș, extrem de frumos, cu o actriță minunată, în care este 

vorba despre criza de identitate. 

Sunt și două spectacole pe care nu le-am văzut, le-am adus pe încredere: unul s-a făcut acum, destul 

de recent, „Povestea zăpezii negre”; celălalt este „Woyzeck” al lui Tino Geirun, care a și montat la 

noi. 

Stimata doamna Marinela Tepus, care sunt spectacolele românești din festival? 

Am adus „Familia Tót”, considerând că este un spectacol de bulevard extraordinar și că un mare 

regizor s-a aplecat asupra unui asemenea text; este vorba de Victor Ioan Frunză. Noi vrem să 

reabilităm noțiunea de „comedie de bulevard”. De ani buni se spune despre Teatrul Nottara că este 

un teatru „de bulevard”. Noi răspundem mereu că suntem „pe bulevard”, ceea ce nu înseamnă că 

suntem „de bulevard”. 

„Eu cred că această comedie de bulevard este un gen onorabil și, dacă e făcut după rețetă, cum 

trebuie, poate concura cu oricare alt gen de teatru. Nu se face mai greu sau mai ușor. Se face la fel. 

Problema e cum ajunge la public. El ajunge mult mai ușor nu pentru că e un gen facil, ci pentru că 

are un umor facil. Asta trebuie să înțeleagă, chiar și oamenii de teatru.” 

Marinela Tepus 

Închidem festivalul cu un Leonida mai special, al Teatrului Maghiar din Cluj, în regia lui Tompa 

Gábor, în același context: comedia trebuie pusă la loc de cinste, dacă asta își doresc spectatorii. Cu 

condiția să fie bine făcută, nu șușă. 
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Imagine din spectacolul Mobilă și durere, care se joacă în cadrul Fest(in) pe Bulevard 

Între cele două coperte, am ales spectacole de-ale noastre de succes și două premiere. Prima este 

„Mobilă și durere” în regia lui Alice Barb, un Mazilu extrem de actual. Chiar i-am spus regizoarei 

că, dacă ar fi schimbat „tovarășe” cu „domnule” și „planul” cu „obiectivele”, textul parcă ar fi fost 

scris acum. 

A doua premieră este „Un pic prea intim”, un spectacol marca Cristi Juncu, cu Andi Vasluianu, 

Dan Bordeianu, Catrinel Dumitrescu; și cu niște fete tinere, frumoase și foarte talentate. 

Foto cu Marinela Tepus: Ciprian Duică 
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24. Ziarul Metropolis 

http://www.ziarulmetropolis.ro/leonida-gem-session-in-turneu-la-bucuresti/  

Leonida Gem Session, în turneu la Bucureşti de 

Andrada Văsii 

 
 

 

Astăzi, de la ora 19.00, spectacolul Leonida Gem Session, adaptare în cădere liberă după 

Caragiale, regia Gábor Tompa, poate fi văzut la prima ediţie a festivalului internațional 

Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara. 

Fest(in) pe Bulevard este primul festival dedicat crizei, se desfășoară la București între 12-19 

octombrie și are două secțiuni: „Bulevardul Comediei” şi „Criză teribilă, monşer!”.  Spectacolul 

Teatrului Maghiar de Stat Cluj, Leonida Gem Session, va fi prezentat la Sala „Horia Lovinescu” a 

Teatrului Nottara în cadrul secțiunii „Bulevardul Comediei” 

Despre piesa Conu Leonida faţă cu reacţiunea și despre punerea sa în scenă, regizorul Gábor 

Tompa spunea  într-un interviu apărut în revista Teatrul azi: „Textul are o structură dublă: în prima 

parte este glorificată revoluţia, dar niciodată nu trece la acţiune, iar în a doua apare spaima enormă 

de adevărata revoluţie. M-am gândit că toată piesa ar putea fi un prilej extraordinar de a medita 

asupra acestor 24 de ani de la revoluţia din 1989, mai mulţi decât cei 17 ani de la tezele din 

Mangalia până la căderea lui Ceauşescu. Apoi, am auzit întâmplător la ştiri despre dosarul 

Leonida.” 

http://www.ziarulmetropolis.ro/leonida-gem-session-in-turneu-la-bucuresti/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Andrada
http://www.huntheater.ro/darab.php?eid=257&sl=7
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O idee pentru un spectacol cu Leonida Gem Session 

Referitor la spectacolul Leonida Gem Session, Gábor Tompa declara: „Mi-a venit ideea ca numele 

personajelor să fie numele conspirative ale acelora care au colaborat sau au lucrat direct cu 

Serviciile secrete. După părerea mea, una dintre problemele cu care ne confruntăm la ora actuală 

este blocarea procesului de a face transparent până la capăt cine au fost turnătorii din vremea 

comunismului şi cei ameninţaţi.” 

Citiţi şi: Marinela Ţepuş, manager al Teatrului Nottara: „69% din publicul bucureştean de teatru 

vrea comedie“  

Mesajul spectacolului este complex. Este vorba despre o poveste din care nici unul dintre noi nu se 

poate sustrage pentru că este vorba de istoria noastră comună. Regizorul a consultat mai multe 

dosare care l-au înspăimântat, după cum a declarat regizorul, prin banalitatea lor kafkiană: un 

personaj în viaţa căruia nu se întâmplă nimic, se plimbă cu o plasă goală în mână şi este filat de 

dimineaţa până seara. Astfel, regizorul a introdus noi personaje care „sunt, de fapt, fantomele 

acestei clase care nu poate dispărea atâta vreme cât procesul de transparentizare nu se întâmplă.” 

 

Distribuţia spectacolului Leonida Gem Session 

Despre personajele spectacolului Leonida Gem Session, regizorul spune: „Trăiesc într-un fel de 

buncăr în care ţin ritualuri nostalgice ale unei lumi care nu mai există. Singurul lucru care le 

periclitează existenţa este Caragiale pe care, însă, îl iau în derâdere. Dar, lumea adevărată, rece, a 

realului pătrunde în spaţiul lor, prin Safta, numită conspirativ Revoluţia. Am imaginat-o ca pe 

femeie de serviciu, cu o stare fizică şi psihică decăzută, oarecum autistă. Ea îi sperie de groază. 

Când îşi dau seama de cine le-a fost frică, încep să o batjocorească, să o violeze, să o dezonoreze şi 

fac un fel de celebrare cu gemuri. Şi la acest spectacol, Vasile Şirli a avut o contribuţie 

extraordinară. El a compus nişte muzici pentru orchestră dificile, dar foarte expresive.” 

http://www.ziarulmetropolis.ro/marinela-tepus-manager-al-teatrului-nottara-69-din-publicul-bucurestean-de-teatru-vrea-comedie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/marinela-tepus-manager-al-teatrului-nottara-69-din-publicul-bucurestean-de-teatru-vrea-comedie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2013/10/Leonida-Gem-Session-foto.jpg
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2013/10/Leonida-Gem-Session-foto.jpg
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Din distribuția spectacolului Leonida Gem Session fac parte: András Hatházi, Zsolt Bogdán, 

Miklós Bács, Gábor Viola, Loránd Farkas, Szabolcs Balla, Róbert Laczkó Vass și Kati Panek. 

Scenografia este semnată de Carmencita Brojboiu, dramaturgia de András Visky, muzica 

spectacolului este compusă de Vasile Șirli, mișcarea scenică Ferenc Sinkó. 

Info: 

Recent, Gábor Tompa a obținut pentru montarea spectacolului Leonida Gem Session premiul 

pentru cel mai bun regizor la cea de a XIX-a ediție a Festivalului de Teatru Scurt de la Oradea. 
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26. Ziarul Metropolis 

http://www.ziarulmetropolis.ro/candid-castigatorul-trofeului-festin-pe-bulevard/  

Candid – câştigătorul trofeului Fest(in) pe 
Bulevard de Andrada Văsii 
 
 

 

Spectacolul Candid a câştigat prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe 

Bulevard care a avut loc în perioada 12 – 19 octombrie 2013. 

Sâmbătă seara, pe 19 octombrie, în cadrul festivităţii de premiere, spectacolul Teatrului Ţăndărică, 

Candid, în regia lui Cristian Pepino, a fost desemnat câştigător la secţiunea competitivă „Criză 

teribilă, monşer!”. 

Preşedintele juriului secţiunii competitive a fost Emil Boroghină, directorul Festivalului 

„Shakespeare” din Craiova. Ceilalţi membrii ai juriului au fost dr. Roxana Croitoru – critic de 

teatru, consultant artistic la Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. 

Constantin Paiu – critic de teatru, profesor universitar la Universitatea de Arte „George Enescu“ 

din Iaşi, prof. univ. dr. Adrian Titieni – actor, rectorul UNATC „I.L. Caragiale” din Bucureşti, 

Radu Alexandru Nica – regizor, lector universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii „Babeş 

Bolyai“ din Cluj-Napoca. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/candid-castigatorul-trofeului-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Andrada
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Un câştigător Candid pentru prima ediţie 

Câştigătorul primei ediţii a festivalului a fost spectacolul Teatrului Ţădărică, Candid, în regia lui 

Cristian Pepino, o adaptare liberă după Voltaire. Candid, producţie a Teatrului Ţăndărică, se joacă 

de mulţi ani, dar nu şi-a pierdut prospeţimea. 

Cristian Pepino face o incursiune în viaţa lui Candid şi, totodată, parodiază armate, religii, guverne. 

Este un spectacol modern, alert, plin de culoare şi ritm, jucat într-un amalgam de limbi. 

Citiţi şi: Marinela Ţepuş, manager al Teatrului Nottara: „69% din publicul bucureştean de teatru 

vrea comedie“  

Distribuţia este formată din actorii păpuşari: Mihai Dumitrescu, Georgiana Dinescu, Marin Fagu, 

Liliana Gavrilescu şi Petronela Purima. Dinu Carcaleţeanu este cel ce a sculptat păpuşile, Cristina 

Pepino este cea care semnează scenografia, iar Dan Bălan este cel care a compus muzica. 

 

Imagine din spectacolul „Candid“- câştigător al festivalului 

Festivalul Festin pe Bulevard a propus două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost 

denumită emblematic „Criză teribilă, monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia, au intrat  în competiţie 

spectacolele, din mai multe ţări, concepute pe tematica (prea prezentă, prea cunoscută) a crizei. 

S-a încearcat ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, 

socială, politică, sexuală sau identitară). A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, a prezentat, pe 

lângă spectacole de succes şi premiere ale teatrului gazdă, şi comedii bulevardiere ale unor teatre 

invitate. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/marinela-tepus-manager-al-teatrului-nottara-69-din-publicul-bucurestean-de-teatru-vrea-comedie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/marinela-tepus-manager-al-teatrului-nottara-69-din-publicul-bucurestean-de-teatru-vrea-comedie/
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2013/10/Candid-la-Festin.jpg
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2013/10/Candid-la-Festin.jpg
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În cadrul secţiunii „Criză teribilă, monşer!” au intrat în competiţie spectacole din Franţa, Serbia, 

Bulgaria, Austria şi România. 
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27. Blog Ileana Lucaciu 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2013/10/festin-pe-bulevard-teatrul-nottara.html  

Spectator  

vineri, 18 octombrie 2013 

“FEST(in) PE BULEVARD” – TEATRUL “NOTTARA”  

 

TOAMNA … FESTIVALURILOR   

În toată țara, bântuie ca de obicei toamna festivalurile. Este o inițiativă 

demnă de stimă pentru popularizarea spectacolelor remarcabile cu actori de 

valoare, în numele a diferite tematici. E drept, nu toate aceste festivaluri au 

personalitate , un profil bine definit. Se întâmplă adeseori , ca unele 

spectacole să circule prin mai toate festivalurile, indiferent de titulatura lor, 

pentru că acestea ar dori să își definească o personalitate cu ajutorul lor și să 

atragă publicul. Oricum un festival rămâne o bucurie pentru Marele Public din 

țară și chiar din Capitală, în unele cazuri. În curând, se va derula în Capitală 

și Festivalul Național de Teatru (25 octombrie – 3 noiembrie) . Deocamdată 

să amintim ce s-a mai petrecut în zona festivalurilor. La Oradea a fost prețuit 

teatrul scurt, la Brăila s-au derulat “Zile și Nopți de Teatru”, generos Teatrul 

de Comedie a găzduit “Festivalul Național de Improvizație”(!) – o încercare 

amatoristică de tratare a genului, etc. În București, iată că Teatrul “Nottara” 

cu un management deosebit și o echipă specializată în marketing, lansează 

un nou festival - Festivalul Internațional de Teatru “Fest (in) pe Bulevard” (12 

– 19 octombrie) !  

Proiectul are două secțiuni. Prima este competitivă, cu un motto de 

trimitere spre starea prezentă a națiunii: “Criză mare monșer !”. Sunt invitate 

pe criza financiară curentă a teatrelor, patru spectacole puțin cunoscute din 

Franța, Serbia, Bulgaria și Austria, cărora le sunt alăturate trei spectacole de 

la noi. Acestea sunt “Candid” de la Teatrul Țăndărică – comentat în 2007 

când a avut loc premiera (!!), un Concert (!) Marius Mihalache și invitații săi și 

“Matrimoniale” producție a Teatrului “Nottara”, în premieră pe țară. Selecția 

pentru o astfel de competiție este fragilă când îi mai pui drept motto și o 

replică din Caragiale, absent din concurs. Din motive obiective nu am putut 

viziona propunerile invitațiilor de peste hotare, dar o documentare minimală 

asupra titlurilor demonstrează că spectacolele respective nu par a servi 

intenția motto-ului. Un exemplu ar fi , de pildă, “Woyzeck” de Buchner 

(Teatrul Pygmailon din Austria), piesă care numai despre criza actuală nu 

vorbește. Selecția pe o astfel de temă nu dovedește consistență, mai ales 

când la noi sunt numeroase teatre ce au în repertoriul actual, spectacole 

despre criza morală, financiară, și chiar politică. Selecția secțiunii respective 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2013/10/festin-pe-bulevard-teatrul-nottara.html
http://ileanalucaciu.blogspot.ro/
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rămâne … un mister sub toate aspectele, pornind de la cel financiar, la cel 

valoric.  

Cea de a doua selecție, necompetitivă, a fost denumită “Bulevardul 

comediei”. Perfect ! Numai că din cele șapte spectacole selectate, numai 

unul nu aparține Teatrului “Nottara”, și acela nefiind o comedie de bulevard, 

“Familia Tot” , o admirabilă tratare în urmă cu doi ani a acestei piese de către 

Victor Ioan Frunză la Centrul Cultural UNESCO “Nicolae Bălcescu” din 

Capitală (spectacol comentat pe blog). În rest, secțiunea cuprinde spectacole 

mai vechi sau mai noi ale inițiatorului Fest(in) : “Nu vorbiți cu actorii”, 

“Metoda”, “Scandal la operă”, “Zeul măcelului” (comentate pe blog la data 

premierii) și două premiere ale Teatrului “Nottara” – “Mobilă și durere”, “Un 

pic prea intim”. Firește nu lipsesc din programul festivalului, lansările de 

carte, colocviile, spectacolele lectură și sărbătorirea vedetelor teatrului! 

Desigur, acest program al festivalului, ce nu denotă un regulament 

strict, s-a alcătuit cu entuziasm pentru prima ediție și cu interes pentru 

lansarea a trei premiere ale Teatrului “Nottara” – “Mobilă și durere” de 

Teodor Mazilu în regia lui Alice Barb, “Matrimoniale” de Lia Bugnar în regia 

Dianei Lupescu și “Un pic prea intim” de Rajiv Joseph în regia lui Cristi 

Juncu, pe care la vom comenta.  

Mai trebuie să amintim că un abonament pentru trei spectacole din 

Fest(in) costă 103,68 roni și un bilet la un spectacol, 47,52 roni, asta pe 

…criza generală !!! 

 

P.S. După Festivalul Național de Teatru va urma Festivalul Național de 

Teatru Independent, inițiat de Fundația Godot și Centrul Cultural al Artelor ( 

Primăria sectorului 3), în perioada 4 -10 noiembrie. A mai fost o manifestare 

dedicată teatrului independent concepută de Chris Simion – festivalul 

“Undercloud,” ne popularizată, așteptăm comentarii în mass media pentru 

noua inițiativă , având alături acum, o primărie !! 

Ceva scârție în proiectele festivalurilor noastre, începânt clar de la 

obținerea finanțării pe o criză acută pentru teatre și selecția unor spectacole, 

efectuată din diverse interese și lipsită de criteriu valoric. 
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28. Radio Romania Cultural 
http://www.radioromaniacultural.ro/spectacolul_candid_a_castigat_trofeul_festivalului_fest
in_pe_bulevard-9652 

Spectacolul 'Candid' a câştigat Trofeul festivalului Fest(in) pe 
Bulevard 

 

Spectacolul Teatrului Ţăndărică, 'Candid', în regia lui Cristian Pepino, a câştigat la sfârşitul 

săptămânii trecute premiul pentru Cel mai bun spectacol la secţiunea competitivă 'Criză 

teribilă, monşer!' la prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

desfăşurat la Teatrul Nottara din Capitală. Spectacolul, o adaptare liberă după Voltaire, este 

un spectacol modern, alert, plin de culoare şi ritm, jucat într-un amalgam de limbi. Un premiu 

special a fost oferit actriţei Catrinel Dumitrescu pentru rolul Maureen din spectacolul 'Un pic 

prea intim' de Rajiv Joseph, în regia Cristi Juncu.       Festivalul Internaţional de Teatru 

Fest(in) pe Bulevard a fost organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti cu sprijinul Ministerului 

Culturii şi UNITER.      Proiectul este dedicat atât comunităţii bucureştene, cât şi oamenilor de 

teatru, jurnaliştilor, oamenilor de radio şi de televiziune din Bucureşti, din ţară şi din 

străinătate. 

http://www.radioromaniacultural.ro/spectacolul_candid_a_castigat_trofeul_festivalului_festin_pe_bulevard-9652
http://www.radioromaniacultural.ro/spectacolul_candid_a_castigat_trofeul_festivalului_festin_pe_bulevard-9652
http://www.radioromaniacultural.ro/files/4/candid.jpg
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29. Romania Libera 
http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-a-
castigat-trofeul-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-316032.html 

 

 
09:41, 24 Octombrie 2013 

Spectacolul Teatrului Ţăndărică, "Candid", a câştigat 

Trofeul Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) 

pe Bulevard 
de COMUNICAT DE PRESA 
Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a avut loc în perioada 12 – 19 

octombrie 2013 şi a fost organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER. Sâmbătă seara, pe 19 

octombrie, în cadrul festivităţii de premiere, spectacolul Teatrului Ţăndărică, "Candid", în regia lui 

Cristian Pepino, a fost desemnat câştigător la secţiunea competitivă "Criză teribilă, monşer!". 

Timp de opt zile, în cele două săli ale Teatrului „Nottara” – „Horia Lovinescu“ şi „George Constantin“ – s-

au jucat spectacole invitate ale unor trupe din ţară şi din străinătate, trei premiere marca „Nottara“ şi 

câteva producţii de succes ale teatrului gazdă. 

Festivalul a propus două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost denumită „Criză teribilă, 

monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia, au intrat în scenă spectacolele, din mai multe ţări, concepute pe 

tematica (prea prezentă, prea cunoscută) a crizei. Cu alte cuvinte, s-a încearcat ilustrarea prin teatru a 

unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, politică, sexuală sau identitară). A 

doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, a prezentat spectacole de succes şi premiere ale teatrului gazdă. 

Cele trei premiere au fost Matrimoniale de Lia Bugnar, un spectacol de Diana Lupescu în premieră 

naţională; Mobilă şi durere de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb şi Un pic prea intim de Rajiv Joseph, 

în regia lui Cristi Juncu. 

Preşedintele juriului secţiunii competitive a fost Emil Boroghină, directorul Festivalului „Shakespeare” din 

Craiova. Ceilalţi membrii ai juriului au fost dr. Roxana Croitoru – critic de teatru, consultant artistic la 

Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Constantin Paiu – critic de teatru, profesor 

universitar la Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi, prof.univ.dr. Adrian Titieni – actor, rectorul 

UNATC „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Radu Alexandru Nica – regizor, lector universitar la Facultatea de 

Teatru a Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca. 

Câştigătorul primei ediţii a festivalului a fost spectacolul Teatrului Ţădărică, "Candid", în regia lui Cristian 

Pepino, o adaptare liberă după Voltaire. Această producţie a Teatrului Ţăndărică se joacă de mulţi ani, 

dar nu şi-a pierdut prospeţimea. Cristian Pepino face o incursiune în viaţa lui Candid şi, totodată, 

parodiază armate, religii, guverne. Este un spectacol modern, alert, plin de culoare şi ritm, jucat într-un 

amalgam de limbi. 

Distribuţia este formată din actorii păpuşari: Mihai Dumitrescu, Georgiana Dinescu, Marin Fagu, Liliana 

Gavrilescu şi Petronela Purima. Dinu Carcaleţeanu este cel ce a sculptat păpuşile, Cristina Pepino este 

cea care semnează scenografia, iar Dan Bălan este cel care a compus muzica. 

Directorul Teatrului Ţăndărică, Călin Mocanu, a afirmat la festivitatea de premiere, imediat după 

inmânarea trofeului: "Mulţumim foarte mult pentru acest premiu. Înseamnă foarte mult pentru Teatrul 

Ţăndărică. Mulţumim foarte mult publicului pentru că ne-a urmărit cu foarte mare atenţie, mulţumim 

foarte mult juriului pentru că au apreciat proiectul nostru cultural şi organizatorilor care ne-au făcut să 

ne simţim ca acasă". 

http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-a-castigat-trofeul-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-316032.html
http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-a-castigat-trofeul-festivalului-international-de-teatru-fest-in-pe-bulevard-316032.html
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Un premiu special a fost oferit de către Rotary Club Atheneum, actriţei Catrinel Dumitrescu pentru rolul 

Maureen din spectacolul Un pic prea intim. Vizibil emoţionată, actriţa a mulţumit celor prezenţi că dau 

sens în fiecare zi vieţii sale artistice. 

Marinela Ţepuş, directorul Teatrului „Nottara“ a declarat imediat după închiderea primei ediţii a 

evenimentului: „Dincolo de micile poticneli, pe care spectatorii sper că nu le-au surprins, festivalul este 

pe drumul cel bun. Avem ecouri pozitive din toate părţile şi, cu siguranţă, vom învăţa din greşeli, astfel 

încât anul viitor să fie şi mai bine. Mi-a plăcut cel mai mult atmosfera de sărbătoare! De fapt, acesta este 

şi motivul pentru care am făcut festivalul. Publicul a primit cu bucurie tema crizei pentru simplul motiv că 

majoritatea spectacolelor noastre dedicate crizei sunt comice. Am făcut-o special fiindcă una dintre 

calităţile poporului român este aceea de a şti să facă... haz de necaz“. 
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30. Szinhaz.hu 
http://szinhaz.hu/hatarontul/54030-leonida-gem-session-kolozsvari-eloadas-bukarestben  

 

Leonida Gem Session - Kolozsvári előadás Bukarestben 
2013. október 19. szombat, 15:40  

Ma este 7 órától látható Tompa Gábor Leonida Gem Session rendezése a bukaresti Nottara Színház 

által első alkalmommal megrendezett Fest(in) pe Bulevard nemzetközi színházi fesztiválon. 

Az október 12-19. között zajló Fest(in) pe Bulevard az első olyan színházi fesztivál, amely a 

válsággal foglalkozik. A fesztiválon bemutatott előadások két egységre oszlnak: a Bulevardul Comediei 

(A Komédia Körútja) és a Criză teribilă, monşer! (Rettenetes válság, mon cher!) szekciókban láthatók. A 

Kolozsvári Állami Magyar Színház előadása Bulevardul Comediei (A Komédia Körútja) szekció 

keretében látható, a Nottara Színház Horia Lovinescu termében. 

A közelmúltban Tompa Gábor az előadás színreviteléért a legjobb rendezőnek járó díjban részesült a Nagyváradon 

megrendezett 19. Rövid Dráma Fesztiválon. 

 

http://szinhaz.hu/hatarontul/54030-leonida-gem-session-kolozsvari-eloadas-bukarestben
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Wall-street.ro 
http://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/155454/ce-faci-in-weekend-recomandarile-acestui-
final-de-saptamana.html 
 

  

http://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/155454/ce-faci-in-weekend-recomandarile-acestui-final-de-saptamana.html
http://www.wall-street.ro/articol/Lifestyle/155454/ce-faci-in-weekend-recomandarile-acestui-final-de-saptamana.html
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31. Agerpres 
http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/10/09/interviu-marinela-tepus-director-teatrul-
nottara-fest-in-pe-bulevard-un-festival-de-criza-destinat-crizei-12-04-41 

 

INTERVIU Marinela Țepuș, director Teatrul Nottara: 'Fest(in) pe 
Bulevard' - un festival de criză destinat crizei  
miercuri, 9 Oct 2013, 12:04  •  CULTURĂ  
32 afişări  
Share on printShare on facebookShare on twitterShare on emailMore Sharing Services 

Prima ediție a Festivalului Internațional de teatru "Fest(in) pe Bulevard" se va desfășura la 

Teatrul Nottara din Capitală, în perioada 12 - 19 octombrie.  

 

Directoarea instituției, Marinela Țepuș, vorbește, într-un interviu acordat AGERPRES, 
despre spectacolele din țară și străinătate care vor fi prezente la eveniment, despre 
premiile ce vor fi acordate, dar și despre greutățile întâmpinate în realizarea festivalului.  

Marinela Țepuș spune că manifestarea se va deschide cu un eveniment numit "Teatru pe 
pâine". "În cadrul acestui eveniment stradal, care este totuși cultural, în primul rând, se 
vor oferi fluturași cu programul festivalului și pâine, baclavale, covrigi și ... un pahar cu 
vin", adaugă directoarea Teatrului Nottara.  
 
 
AGERPRES: De unde a venit ideea unui astfel de festival?  
Marinela Țepuș: A fost o idee pornită acum un an și jumătate de la o trupă mică din 
Grenoble, care a trecut pe la Festivalul Shakespeare și care ar fi dorit să joace același 
spectacol și la noi. Având problemele financiare binecunoscute, nu a fost chip să aranjăm 
și într-un timp atât de scurt venirea lor la noi, dar m-am întâlnit cu regizorul și cu 
asistenta regizorului aici pentru un proiect de lungă durată, european, la care ei se 
gândiseră și în care era vorba de coproducții cu artiști — actori, regizori, scenografi — din 
diferite țări ale Europei, care să facă spectacole despre criză, despre criza socială, politică, 
economică, ce tocmai ne invadase atât de puternic. Asta a fost ideea inițială. Fiecare țară ar 
fi urmat să facă un spectacol pe un text comandat, autohton, și care să vorbească despre 
criza din acea țară.  
Aceste spectacole ar fi itinerat după aceea toate cele 5-7 țări care s-ar fi adunat. Asta a fost 
ideea lor. Le-am spus că în România se pot face festivaluri mai ușor decât asemenea turnee 
și ar fi mai bine să le primim aici fiindcă se primesc finanțări mai ușor pentru festivaluri. 
Din păcate, bugetul la noi a venit foarte târziu anul acesta, de abia în mai, și atunci am fost 
nevoiți să facem totul pe repede înainte. Nu aveam cum să le spun teatrelor participante 

http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/10/09/interviu-marinela-tepus-director-teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-un-festival-de-criza-destinat-crizei-12-04-41
http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/10/09/interviu-marinela-tepus-director-teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-un-festival-de-criza-destinat-crizei-12-04-41
http://www1.agerpres.ro/cultura
http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/10/09/interviu-marinela-tepus-director-teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-un-festival-de-criza-destinat-crizei-12-04-41
http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/10/09/interviu-marinela-tepus-director-teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-un-festival-de-criza-destinat-crizei-12-04-41
http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/10/09/interviu-marinela-tepus-director-teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-un-festival-de-criza-destinat-crizei-12-04-41
http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/10/09/interviu-marinela-tepus-director-teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-un-festival-de-criza-destinat-crizei-12-04-41
http://www1.agerpres.ro/cultura/2013/10/09/interviu-marinela-tepus-director-teatrul-nottara-fest-in-pe-bulevard-un-festival-de-criza-destinat-crizei-12-04-41


179 
 

să-și facă un spectacol, să-și comande un text, pentru că nu știam nici în ianuarie, 
februarie sau martie dacă festivalul se va derula și a rămas ca fiecare țară, cu care am 
convenit acest parteneriat, să aducă un spectacol despre criză, despre orice fel de criză, 
adică nu neapărat economică, socială sau politică, ci de identitate sexuală, conjugală, cele 
mai diferite forme de criză și așa a ajuns un festival al crizelor de tot felul. Singura țară 
care într-adevăr a comandat un text suntem noi. Am comandat Liei Bugnar — 
"Matrimoniale", pe care îl și facem și noi ne-am achitat în totalitate.  
 
 
AGERPRES: Cum au fost alese spectacolele din străinătate, țările care vor participa?  
Marinela Țepuș: Țările au fost după bunăvoință, sunt toate țări cu care noi am mai 
colaborat. În afară de micul teatru din Grenoble, care tocmai și-a schimbat denumirea și 
toată lumea va afla noul nume atunci când aceștia vor ajunge, care ne-a propus acest 
subiect, celelalte erau țări care au jucat la noi, e vorba de Pygmalion Theater — Viena 
(Austria), Teatrul Dramatic din Vrața (Bulgaria), Teatrul Național "Sterija — din Vârșet 
(Serbia) — care n-a jucat până acum în București.  
Sunt spectacole pe care le-am văzut, spre exemplu, pe cel din Vrața și pe cel din Serbia le-
am văzut în cadrul Festivalului Teatrelor de Studio de la Pitești, mi-au plăcut, vorbesc 
despre criză, unul despre criza de identitate — cel din Serbia—, un text extraordinar de 
poetic și de frumos, jucat cu mult patetism de românii de acolo, dar textul merită să fie 
văzut și jucat în România, iar celălalt, din Vrața, vorbește despre criza de identitate și 
despre criza aceasta care ne macină pe toți, și socială, și economică, adică ajungi la criza de 
identitate pentru că ești copleșit de celelalte care au acaparat lumea. Deci sunt selectate în 
urma unor vizionări, în urma unor relații pe care le-am avut cu aceste teatre și după buget. 
Oricum, fiind un festival dedicat crizei, regulamentul său prevede că aceste trupe nu pot 
aduce mai mult de 10 oameni — singurii care vin cu mai mulți oameni (15) sunt cei din 
Vrața, dar tot cu atâția ne vom duce și noi la ei—, sunt făcute în regim de reciprocitate — ce 
ne dau aceea le dăm—, și cu bani foarte, foarte puțini. Este un festival de criză destinat 
crizei.  

AGERPRES: În deschiderea festivalului, pe 12 octombrie, în fața teatrului, va avea loc 
evenimentul intitulat "Teatru pe pâine". De ce ați ales acest titlu?  
Marinela Țepuș: Pentru că este "pe bune". Noi avem niște sponsorizări din partea unor 
restaurante, din partea unor brutării și, având aceste sponsorizări, ne-am gândit ce să 
facem cu ele și ne-a venit ideea de la Festin. Un festin ce înseamnă un ospăț, un ospăț de 
teatru, și având aceste minunate baclavale, covrigi, pâinițe, ne-am gândit: Ia să dăm noi 
spectatorilor și posibililor spectatori, trecătorilor, teatru pe pâine. Așadar, în cadrul acestui 
eveniment stradal, care este totuși cultural, în primul rând, se vor oferi fluturași cu 
programul festivalului și pâine, baclavale, covrigi și ... un pahar cu vin.  

AGERPRES: Festivalul va fi structurat pe două secțiuni — cea competitivă dedicată crizei 
și cea dedicată comediei de bulevard. Teatrul Nottara se înscrie în concurs cu o premieră 
— "Matrimoniale". Nu este riscant să aduceți un spectacol "crud" în fața juriului?  
Marinela Țepuș: Oricum pentru juriu toate spectacolele sunt "crude". Eu pot să vă spun 
că spectacolul francezilor acum se lucrează, ca și al nostru, mai sunt oameni întârziați și pe 
alte meleaguri pentru că nici ei nu și-au cunoscut bugetul, posibilitățile de a veni către noi. 
Da, este un risc, dar eu văd din competiția teatrală altceva. Faptul că avem un juriu este 
ceva foarte serios, prin care oferim o miză în plus atât spectatorilor, care chibițează pe 
margine, nemulțumiți pe deciziile acestuia, cât și teatrelor care vin să joace, pentru că în 
afara unei diplome de participare mai au posibilitatea să mai aibă un trofeu, și acesta este 
un mare lucru. Și eu mă bucur când Teatrul Nottara vine cu trofee.  
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AGERPRES: Care vor fi premiile care se vor acorda în festival?  
Marinela Țepuș: Va fi un singur premiu, pentru Cel mai bun spectacol din secțiunea 
competitivă, adică aceea dedicată crizei. Trofeul este făcut de un sculptor, foarte bun artist, 
Luigi Ștefan Varga, care n-a costat o sumă foarte mare, și va fi dublat de un premiu în 
bani.  

AGERPRES: De ce ați ales 'Comedia de bulevard' ca temă pentru cea de-a doua secțiune?  
Marinela Țepuș: Nu este chiar Comedia de bulevard, este Bulevardul comediei, deși 
inițial mi-am dorit să fie Comedie de bulevard. Noi am făcut un sondaj de opinie și a 
reieșit de acolo ceea ce bănuiam, dar nu într-un procent atât de mare, și anume că publicul 
bucureștean, și cred că publicul din țară, dorește comedie — 69% din publicul bucureștean 
dorește comedie. Pentru că avem un teatru specializat pe comedie, adică Teatrul de 
Comedie, nu puteam să transformăm Sala Mare a Teatrului Nottara, deși din ani '90 noi 
tot jucăm comedie, și comedie de bulevard, așa că împreună cu IMAS-ul ne-am bătut 
capul și am ajuns la această soluție de a transforma Sala Mare în Bulevardul comediei. 
Deci, în următorii ani, măcar pe perioada mandatului meu, până în 2015, cam 90% dintre 
spectacolele care se vor monta la Sala Mare vor fi comedii de bună calitate.  
Vrem să demonstrăm acelei aripi a criticii, o aripă săracă, dar pe care eu o stimez, care 
spune că o comedie este facilă, vrem să o aducem înapoi la definiția inițială a comediei 
care nu este ea facilă din scriitură, are un umor facil, adică este foarte ușor de înțeles și nu 
pune probleme spectatorilor. (...) A face comedie cred că este la fel de greu sau la fel de 
ușor cu a face orice alt tip de spectacol. Dacă ești un regizor mare, foarte bine, dacă ești un 
regizor mic, iar e foarte bine, faci spectacole cu talentul și profesionalismul pe care-l ai, nu 
contează că este comedie.  
Din acest motiv am adus două spectacole pe care eu le consider excepționale — primul se 
numește "Familia Tot" în regia lui Victor Ioan Frunză, care este o comedie de bulevard și 
care mi se pare extrem de bine făcută și cu talent, și "Conu Leonida" într-o versiune mai 
specială — "Leonida Gem Session" — a lui Tompa Gabor.  
Celelalte spectacole ale noastre sunt comedii de succes, jucate până acum, care și-au 
dovedit succesul prin coada de la casierie și sperăm ca și acum să avem sala plină. 
Regizorii celorlalte spectacole sunt Diana Lupescu, cu spectacolul "Nu vorbiți cu actorii", 
Cristian Theodor Popescu — "Metoda", Petre Bokor — "Scandal la Operă", Alice Barb — 
"Mobilă și durere", Claudiu Goga — "Zeul măcelului" și mai este vorba de spectacolul "Un 
pic prea intim" în regia lui Cristi Juncu. La Sala Mare avem două premiere — "Un pic prea 
intim" și "Mobilă și durere'' — și ne dorim să aibă succes. Acestea nu sunt chiar atât de 
"crude". "Un pic prea intim" s-a jucat deja și a avut premiera la Oradea, în Festivalul de 
Teatru Scurt, iar "Mobilă și durere" se joacă zilele acestea.  

AGERPRES: Care a fost efortul financiar făcut de teatru pentru a organiza acest 
eveniment?  
Marinela Țepuș: Eu cred că România traversează nu numai o criză financiară, ci și 
socială, și economică, și politică. Dincolo de asta este un buget de criză. Festivalul nostru 
costă cât o producție medie a oricărui teatru din București cu un buget mai mare decât al 
nostru. Festivalul costă cât o producție mare a Teatrului Nottara pe care nu a făcut-o încă, 
dar sperăm să ajungem să facem asemenea producții, pentru că asta este dorința mea, de a 
face totuși spectacole care să atragă atât critica, cât și publicul. Publicul este nedezmințit 
alături de noi, o parte din critică în ultima vreme ne-a cam părăsit, nu știu de ce, dar eu 
sper să se întoarcă.  

AGERPRES: În programul festivalului figurează și o serie de evenimente conexe. Despre 
ce este vorba?  
Marinela Țepuș: Este un festival care se respectă, prin urmare, pe lângă evenimentul de 
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stradă, avem spectacole lectură. Spectacolele-lectură reprezintă un program pe care eu, ca 
teatrolog care se ocupă și de partea artistică, nu numai de scriitură, mi-l doresc. Dorim să 
inițiem un program nou combinând ceea ce am văzut că se face în alte teatre, luând din 
toate ceea ce credem că este mai bun, adică vom face spectacole-lectură pe texte mai puțin 
cunoscute, va fi câte o serie de trei asemenea spectacole-lectură și ele se vor desfășura 
semestrial sau trimestrial în funcție de buget, se vor face la Sala Mică și în urma acestora 
vor fi publicate cărți cu textele respective care vor fi împărțite apoi gratuit teatrelor din 
România, în speranța că vor fi și jucate.  
În cadrul festivalului, spectacolele-lectură vor fi evident pe tema crizei și scrise de 
dramaturgi români. Așa mi se pare firesc. În decembrie vom deschide acel program cu 
dramaturgia cehă, mai puțin cunoscută la noi. De asemenea, vom avea și două colocvii: 
unul dedicat crizei, la care sunt invitate personalități internaționale, care vor vorbi despre 
criza din Europa, criza din România, despre tot felul de crize și poate despre criza 
teatrului, despre criza școlilor de teatru. Aceasta va fi duminică, la 11,30, și ar fi foarte bine 
dacă publicul va veni să ne asculte, să ne vadă. Și va mai fi o întâlnire a directorilor de 
festivaluri din România, de mari și importante festivaluri. Anul trecut, în cadrul Zilelor 
Teatrului, am inițiat o astfel de dezbatere și directorii de festivaluri și-au exprimat dorința 
ca ea să devină anuală. Eu cred că, după ce ne vom plânge foarte mult unii altora și ne vom 
consola unii pe alții, vom putea să ne și ajutăm. Primul ajutor pe care trebuie să ni-l dăm 
este acela de a nu suprapune festivalurile, astfel încât criticii, jurnaliștii, oamenii de teatru 
să poată să le viziteze pe toate.  

AGERPRES: Ce proiecte aveți după acest festival?  
Marinela Țepuș: După aceea îmi doresc puțină liniște. Teatrul Nottara a avut o perioadă 
foarte vie, de la lucrările de reparații la Sala Mică, care a fost inundată și pe care a trebuit 
să o refacem, și până la organizarea unui festival, care ocupă un volum neobișnuit de 
muncă, ne-a scos pe toți din ritm și ne-a obosit pe toți. De aceea probabil că vor fi unele 
greșeli pe care le vom ști numai noi, altele pe care deja le știm, și pentru astea eu cer 
îngăduința publicului, să ne păsuiască până anul viitor, când vom avea o ediție perfectă. 
După festival vom sta puțin să medităm la ceea ce am greșit, să facem bilanțul a ceea ce am 
reușit și vom merge mai departe cu noile programe, cu vechile programe. Și, în orice caz, 
vor intra în repetiții Victor Ioan Frunză și Cristian Theodor Popescu, pentru că până în 
decembrie vom mai avea două premiere. Deci, nu vom sta prea mult pe gânduri. 
AGERPRES/(AS — autor: Petronius Craiu, editor: Georgiana Tănăsescu) 
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32. Agerpres 

 Titlu: Spectacolul "Candid" a câştigat Trofeul festivalului Fest(in) pe Bulevard 
 

Bucureşti, 19 oct /Agerpres/ - Spectacolul Teatrului Ţăndărică, "Candid". în regia lui Cristian 

Pepino, a câştigat sâmbătă seara premiul pentru Cel mai bun spectacol la secţiunea competitivă 

"Criză teribilă, monşer!" la prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, 

desfăşurat în perioada 12-19 octombrie la Teatrul Nottara din Capitală. 

 Juriul, compus din directorul Festivalului Shakespeare Emil Boroghină - preşedinte, criticul 

de teatru Constantin Paiu, rectorul UNATC Adrian Titieni, regizorul Radu-Alexandru Nica şi 

criticul de teatru Roxana Croitoru, a spus că misiunea juriului nu a fost una uşoară, spectacolele din 

Franţa, Austria, Serbia, Bulgaria şi România fiind greu de departajat. "A primat criteriul valorii 

artistice", a afirmat Emil Boroghină. 
 Premiul i-a fost înmânat directorului Teatrului Ţăndărică, Călin Mocanu, care a mulţumit 

atât organizatorilor festivalului cât şi spectatorilor care au vizionat spectacolul. 

 "Mulţumim foarte mult pentru acest premiu. Înseamnă foarte mult pentru Teatrul Ţăndărică. 

Mulţumim foarte mult publicului pentru că ne-a urmărit cu foarte mare atenţie, mulţumim foarte 

mult juriului pentru că au apreciat proiectul nostru cultural şi organizatorilor care ne-au făcut să ne 

simţim ca acasă", a spus Călin Mocanu. 

 Spectacolul "Candid", o adaptare liberă după Voltaire, este un spectacol modern, alert, plin 

de culoare şi ritm, jucat într-un amalgam de limbi. 

 Un premiu special a fost oferit actriţei Catrinel Dumitrescu pentru rolul Maureen din 

spectacolul "Un pic prea intim" de Rajiv Joseph, în regia Cristi Juncu, spectacol prezentat vineri în 

premieră naţională. 

 Festivalul Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a fost organizat de Teatrul Nottara 

din Bucureşti cu sprijinul Ministerului Culturii şi UNITER,. 
 Proiectul este dedicat atât comunităţii bucureştene, cât şi oamenilor de teatru, 
jurnaliştilor, oamenilor de radio şi de televiziune din Bucureşti, din ţară şi din străinătate. 
AGERPRES (AS - Craiu Petronius) 
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33. Mediafax 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-aduce-criza-teribila-si-comedia-in-
bucuresti-la-fest-in-pe-bulevard-11434043  

Teatrul Nottara aduce "criza teribilă" şi comedia în Bucureşti, la 
Fest(in) pe Bulevard 

de Dorina Calin  

Spectacole din Franţa, Serbia, Bulgaria, Austria şi România, centrate în jurul "crizei 

teribile" şi a comediei, vor încânta publicul la prima ediţie a Festivalului Internaţional de 

Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara din Bucureşti, în perioada 12 - 19 

octombrie.  

Marinela Ţepuş, directorul Teatrului Nottara, împreună cu echipa de proiect a festivalului au 

participat, marţi, la o conferinţă de presă, în cadrul căreia au anunţat programul evenimentului 

Fest(in) pe Bulevard. 

La conferinţa de presă au mai participat regizorul Mihai Lungeanu, iniţiator al evenimentului 

stradal "Teatru pe pâine" şi al spectacolelor-lectură din Fest(in) pe Bulevard, Călin Mocanu, 

directorul Teatrului Ţăndărică, şi actriţa Ada Navrot. 

În cadrul Fest(in) pe Bulevard, în cele două săli ale Teatrului Nottara - "Horia Lovinescu" şi 

"George Constantin" -, se vor juca o serie de spectacole invitate ale unor trupe din ţară şi 

străinătate, trei premiere marca Nottara şi câteva producţii de succes ale teatrului gazdă. 

Festivalul va cuprinde două secţiuni. "Am vrut să avem un festival de nişă care să ne permită peste 

câţiva ani să atragem fonduri europene", a declarat Marinela Ţepuş, referindu-se la prima secţiune a 

festivalului, cea competitivă, denumită "Criză teribilă, monşer!". 

În cadrul acesteia vor intra în competiţie spectacole din mai multe ţări (Franţa, Serbia, Bulgaria, 

Austria şi România), concepute pe tematica crizei. Astfel, se încearcă, prin intermediul teatrului, 

ilustrarea unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, politică, sexuală, 

identitară). 

"Aceste spectacole dedicate crizei vor să fie oglinda acestei societăţi şi să facă ceva, să încerce să 

schimbe ceva. Eu cred în mesajul educativ al teatrului", a spus Marinela Ţepuş. 

În cadrul secţiunii dedicate crizei vor intra în competiţie următoarele spectacole: "Povestea zăpezii 

negre", de Jean-Yves Picq (Cie Scene en Vie, Grenoble, Franţa), "Woyzeck", de Georg Buchner 

(Pygmalion Theater, Viena, Austria), "Băutorul de rouă", de Sanja Domazet (Teatrul Naţional 

"Sterija" din Vârşeţ, Serbia), "Liselotte şi luna mai", de Pozsgai Zsolt (Teatrul Dramatic şi de 

Păpuşi Vraţa, Bulgaria), "Candid" (Teatrul Ţăndărică din Bucureşti) şi o premieră a Teatrului 

Nottara, "Matrimoniale", în regia Dianei Lupescu, după un text de Lia Bugnar. 

"«Candid» este un spectacol foarte premiat, un spectacol pe care noi l-am scos în urmă cu şase ani. 

Ce m-a atras foarte tare la acest festival a fost tema şi misiunea lui. Prima dată m-am amuzat: Cum 

să faci un festival pe tema crizei pe scenă? După aceea, vorbind, ne-am dat seama că criza de pe 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-aduce-criza-teribila-si-comedia-in-bucuresti-la-fest-in-pe-bulevard-11434043
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-aduce-criza-teribila-si-comedia-in-bucuresti-la-fest-in-pe-bulevard-11434043
http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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scenă sigur este criza din viaţă şi am început să identificăm crizele. Şi «Candid» este o criză", a 

declarat Călin Mocanu, directorul Teatrului Ţăndărică. 

Preşedintele juriului secţiunii competitive a festivalului este Emil Boroghină, directorul Festivalului 

"Shakespeare" din Craiova. Ceilalţi membri ai juriului sunt Roxana Croitoru - criric de teatru, 

consultant artisitic la Teatrul Naţional "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, Constantin Paiu - critic de 

teatru, profesor universitar la Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi, Adrian Titieni - 

actor, rectorul UNATC "I. L. Caragiale" din Bucureşti şi Radu Alexandru Nica - regizor, lector la 

Facultatea de Teatru a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca. 

Despre cea de-a doua secţiune, Marinela Ţepuş a afirmat că se numeşte "Bulevardul Comediei", 

întrucât organizatorii evenimentului au constatat că publicului din România îi place comedia. 

Această secţiune prezintă, pe lângă spectacole de succes, premiere ale teatrului gazdă şi comedii 

bulevardiere ale unor teatre invitate. 

Instituţiile invitate la eveniment sunt Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, cu "Leonida Gem Session", 

o adaptare "în cădere liberă" după I.L. Caragiale, semnată de Tompa Gabor şi Andras Visky, şi 

Centrul Cultural UNESCO "Nicolae Bălcescu", cu spctacolul "Familia Tot", de Orkeny Istvan, pus 

în scenă de Victor Ioan Frunză. 

De asemenea, pe "Bulevardul Comediei" vor defila producţii de succes ale teatrului: "Nu vorbiţi cu 

actorii", de Tom Dudzick, un spectacol de Diana Lupescu, "Metoda" (Metoda Grönholm), de Jordi 

Galceran, în regia lui Theodor-Cristian Popescu, "Scandal la operă!", de Ken Ludwig, traducerea, 

adaptarea şi regia - Petre Bokor, "Zeul măcelului", de Yasmina Reza, traducerea - Tudor Ţepeneag, 

în regia lui Claudiu Goga. În plus, tot în această secţiune sunt incluse şi două premiere ale teatrului 

Nottara, "Mobilă şi durere", de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb, şi "Un pic prea intim", de 

Rajiv Joseph, în regia lui Cristi Juncu. 

Actriţa Ada Navrot, care face parte din distribuţia spectacolului "Mobilă şi durere", a declarat că 

regizoarea Alice Barb a venit cu propunerea de a monta această piesă. "Nu s-a mai montat în 

România de foarte multă vreme. Suntem foarte curioşi cum sună astăzi acest text care nouă ni se 

pare extraordinar de actual pe multe planuri. E un text poetic şi comic şi filosofic şi sperăm să 

placă, aşa cum ne place nouă. S-a muncit mult. Acest spectacol s-a născut foarte greu, a fost o 

perioadă lungă de aproape un an, s-au schimbat foarte multe distribuţii", a spus Ada Navrot. 

"Pe Mazilu (Teodor Mazilu, n.r.) noi l-am simţit mai actual decât pe Caragiale la ora actuală. Să 

sperăm că nu ne înşelăm. Este un pariu mare şi sperăm să fi ajuns să scoatem la lumină vibraţiile 

textului", a completat actriţa. 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie, cu un eveniment inedit, 

intitulat "Teatru pe pâine". Manifestarea se va desfăşura pe bulevardul Magheru, chiar în faţa 

teatrului, fiind coordonată de regizorul Mihai Lungeanu. Evenimentul va mobiliza, pe lângă trupa 

Teatrului Nottara, şi studenţi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 

(UNATC). 

În Fest(in) pe Bulevard vor avea loc trei spectacole-lectură în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, a 

Cezarinei Undrescu şi a lui Mihai Lungeanu. Aceste spectacole-lectură fac parte din proiectul 

"Spectacolul începe cu o lectură", la care participă studenţi ai UNATC, în colaborare cu actorii 

teatrului. 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Cristian%20Popescu#search
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De asemenea, în perioada evenimentului, Teatrul Nottara va găzdui şi colocviul "Criză teribilă, 

monşer!", o întâlnire a directorilor de festivaluri din Bucureşti şi din ţară, dar şi lansări de carte de 

teatru, prezentate de Florica Ichim - critic de teatru, redactor-şef al revistei Teatrul azi. În plus, pe 

tot parcursul festivalului, publicul poate vizita expoziţia "Actori, actori, actori!", care cuprinde 

fotografii realizate de Sorin Radu şi Maria Ştefănescu. 

În ultima seară de Fest(in), pe scena mică a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii săi vor susţine 

concertul "Back to swing". 

Pentru spectacolele din Fest(in) pe Bulevard, biletele au fost puse în vânzare şi pot fi achiziţionate 

la preţul de 50 de lei/ tichetul. 

Accesul la evenimentul stradal "Teatru pe pâine", la colocviu, la lansările de carte, la expoziţie şi la 

spectacolele-lectură este liber. 
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34. AmosNews 

http://www.amosnews.ro/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-castigat-trofeul-
festivalului-international-de-teatru-festin- 

Spectacolul Teatrului Ţăndărică, "Candid", a 
câştigat Trofeul Festivalului Internaţional de 
Teatru Fest(in) pe Bulevard 
ARTICOL | 27. OCTOMBRIE 2013 - 17:28  

Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard a avut loc în perioada 12 – 
19 octombrie 2013 şi a fost organizat cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER. Sâmbătă 
seara, pe 19 octombrie, în cadrul festivităţii de premiere, spectacolul Teatrului Ţăndărică, 
"Candid", în regia lui Cristian Pepino, a fost desemnat câştigător la secţiunea competitivă "Criză 
teribilă, monşer!". 

Timp de opt zile, în cele două săli ale Teatrului „Nottara” – „Horia Lovinescu“ şi „George 
Constantin“ – s-au jucat spectacole invitate ale unor trupe din ţară şi din străinătate, trei premiere 
marca „Nottara“ şi câteva producţii de succes ale teatrului gazdă. 

Festivalul a propus două secţiuni. Prima secţiune, cea competitivă, a fost denumită „Criză teribilă, 
monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia, au intrat în scenă spectacolele, din mai multe ţări, 
concepute pe tematica (prea prezentă, prea cunoscută) a crizei. Cu alte cuvinte, s-a încearcat 
ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, politică, 
sexuală sau identitară). A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, a prezentat spectacole de succes 
şi premiere ale teatrului gazdă. 

Cele trei premiere au fost Matrimoniale de Lia Bugnar, un spectacol de Diana Lupescu în premieră 
naţională; Mobilă şi durere de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb şi Un pic prea intim de Rajiv 
Joseph, în regia lui Cristi Juncu. 

Preşedintele juriului secţiunii competitive a fost Emil Boroghină, directorul Festivalului 
„Shakespeare” din Craiova. Ceilalţi membrii ai juriului au fost dr. Roxana Croitoru – critic de 
teatru, consultant artistic la Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. 
Constantin Paiu – critic de teatru, profesor universitar la Universitatea de Arte „George Enescu“ 
din Iaşi, prof.univ.dr. Adrian Titieni – actor, rectorul UNATC „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Radu 
Alexandru Nica – regizor, lector universitar la Facultatea de Teatru a Universităţii „Babeş Bolyai“ 
din Cluj-Napoca. 

Câştigătorul primei ediţii a festivalului a fost spectacolul Teatrului Ţădărică, "Candid", în regia lui 
Cristian Pepino, o adaptare liberă după Voltaire. Această producţie a Teatrului Ţăndărică se joacă 
de mulţi ani, dar nu şi-a pierdut prospeţimea. Cristian Pepino face o incursiune în viaţa lui Candid 
şi, totodată, parodiază armate, religii, guverne. Este un spectacol modern, alert, plin de culoare şi 
ritm, jucat într-un amalgam de limbi. 

Distribuţia este formată din actorii păpuşari: Mihai Dumitrescu, Georgiana Dinescu, Marin Fagu, 
Liliana Gavrilescu şi Petronela Purima. Dinu Carcaleţeanu este cel ce a sculptat păpuşile, Cristina 
Pepino este cea care semnează scenografia, iar Dan Bălan este cel care a compus muzica. 

Directorul Teatrului Ţăndărică, Călin Mocanu, a afirmat la festivitatea de premiere, imediat după 
inmânarea trofeului: "Mulţumim foarte mult pentru acest premiu. Înseamnă foarte mult pentru 
Teatrul Ţăndărică. Mulţumim foarte mult publicului pentru că ne-a urmărit cu foarte mare atenţie, 

http://www.amosnews.ro/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-castigat-trofeul-festivalului-international-de-teatru-festin-
http://www.amosnews.ro/spectacolul-teatrului-tandarica-candid-castigat-trofeul-festivalului-international-de-teatru-festin-
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mulţumim foarte mult juriului pentru că au apreciat proiectul nostru cultural şi organizatorilor 
care ne-au făcut să ne simţim ca acasă". 

Un premiu special a fost oferit de către Rotary Club Atheneum, actriţei Catrinel Dumitrescu pentru 
rolul Maureen din spectacolul Un pic prea intim. Vizibil emoţionată, actriţa a mulţumit celor 
prezenţi că dau sens în fiecare zi vieţii sale artistice. 

Marinela Ţepuş, directorul Teatrului „Nottara“ a declarat imediat după închiderea primei ediţii a 
evenimentului: „Dincolo de micile poticneli, pe care spectatorii sper că nu le-au surprins, festivalul 
este pe drumul cel bun. Avem ecouri pozitive din toate părţile şi, cu siguranţă, vom învăţa din 
greşeli, astfel încât anul viitor să fie şi mai bine. Mi-a plăcut cel mai mult atmosfera de sărbătoare! 
De fapt, acesta este şi motivul pentru care am făcut festivalul. Publicul a primit cu bucurie tema 
crizei pentru simplul motiv că majoritatea spectacolelor noastre dedicate crizei sunt comice. Am 
făcut-o special fiindcă una dintre calităţile poporului român este aceea de a şti să facă... haz de 
necaz“. 
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34. BucureştiFM 
http://www.bucurestifm.ro/incepe_festin_pe_bulevard-22368 

 
Începe Fest(in) pe Bulevard! 
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Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard îşi deschide porţile sâmbătă, 12 

octombrie, cu un moment inedit coordonat de regizorul Mihai Lungeanu, Teatru pe pâine, manifestare 

artistică ce se va desfăşura pe Bulevardul Magheru, chiar în faţa teatrului şi care mobilizează pe lângă 

trupa Teatrului "Nottara" şi studenţi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 

(UNATC). 

Spectatorii vor fi întâmpinaţi cu produse de patiserie şi cu un pahar cu vin. 

După micul festin va începe marele festin cu unul dintre cele mai premiate spectacole ale stagiunii 

trecute, Familia Tót, de la ora 18,30. Directorul de scenă Victor Ioan Frunză deschide secţiunea 

„Bulevardul Comediei” cu conferinţa "Prejudecata genului minor". 

Pe „Bulevardul Comediei”, secţiune care se va desfăşura la sala „Horia Lovinescu”, vor defila producţii de 

succes ale teatrului, Nu vorbiţi cu actorii de Tom Dudzick, un spectacol de Diana Lupescu; Metoda 

(Metoda Grönholm) de Jordi Galcerán, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; Scandal la operă! de Ken 

Ludwig, traducerea, adaptarea şi regia: Petre Bokor; Zeul măcelului de Yasmina Reza, traducerea: Tudor 

Ţepeneag, în regia lui Claudiu Goga şi două spectacole invitate, Familia Tót de Örkeny István, direcţia de 

scenă: Victor Ioan Frunză şi Leonida Gem Session, adaptare după I.L. Caragiale în cădere în regia lui 

Tompa Gábor. În plus, tot în această secţiune, vom avea parte şi de două premiere ale Teatrului 

„Nottara“, Mobilă şi durere de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb şi Un pic prea intim de Rajiv Joseph, 

în regia lui Cristi Juncu. 

Tot sâmbătă, de la ora 21,00 se dă startul secţiunii competitive cu spectacolul Companiei In Mobile din 

Grenoble, Franţa, Povestea zăpezii negre de Jean-Yves Picq, regizat de Benoit Kopniaeff. Aici participă, 

http://www.bucurestifm.ro/incepe_festin_pe_bulevard-22368
http://www.bucurestifm.ro/pages/cautare/Fest(in)
http://www.bucurestifm.ro/pages/cautare/Teatrul%20Nottara
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alături de invitaţii din Franţa, Băutorul de rouă de Sanja Domazet, un spectacol de Stefan Sablić, realizat 

pe scena de limbă română a Teatrului Naţional Sterija din Vârşeţ; Liselotte şi luna mai de Pozsgai Zsolt, 

în regia lui Ventsislav Asenov, producţie a Teatrului de Dramă şi Păpuşi din Vratza; Woyzeck de Georg 

Büchner, montat de Tino Geirun la Viena, la Pygmalion Theater; Candid, adaptare liberă după Voltaire, 

aparţinănd Teatrului Tăndărică, regia: Cristian Pepino şi nu în ultimul rând, Matrimoniale de Lia Bugnar, 

un spectacol de Diana Lupescu în premieră naţională, realizat special de Teatrul "Nottara" pentru acest 

festival. 

Secţiunea a fost denumită emblematic „Criză teribilă, monşer!”, pentru că, în cadrul acesteia vor intra în 

competiţie producţiile concepute pe acceaşi temă a crizei.  Cu alte cuvinte, se încearcă ilustrarea prin 

teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economică, socială, politică, sexuală sau 

identitară). 

Preşedintele juriului secţiunii competitive este Emil Boroghină, directorul Festivalului „Shakespeare” din 

Craiova. Ceilalţi membri ai juriului sunt dr. Roxana Croitoru – critic de teatru, consultant artistic al 

Teatrului Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Constantin Paiu – critic de teatru, 

profesor universitar la Universitatea de Arte „George Enescu“ din Iaşi, prof.univ.dr. Adrian Titieni – actor, 

rectorul UNATC „I.L. Caragiale” din Bucureşti, Radu Alexandru Nica – regizor, lector universitar la 

Facultatea de Teatru a Universităţii „Babeş Bolyai“ din Cluj-Napoca. 

În Fest(in) pe Bulevard, vor avea loc şi trei spectacole-lectură:   Nostalgicii călători de Liviu Lucaci, regia: 

Alexandru Mâzgăreanu; Animalul, acest om ciudat de Mircea M. Ionescu, regia: Mihai Lungeanu; şi 

Închideţi ziarele, vin aligatorii! de Petre Barbu, regia: Cezarina Udrescu. „Sunt dramaturgi 

bine(re)cunoscuţi, dinamici şi aplecaţi cu sensibilitate spre sesizarea ecoului pe care îl au în noi aceste 

vremuri dificile la trăire, dificile la desluşire”, argumentează Mihai Lungeanu, coordonatorul acestui 

proiect „Spectacolul începe cu o lectură”, la care participă studenţii UNATC în colaborare cu actorii 

teatrului. 

În plus, pe tot parcursul festivalului se poate vizita expoziţia „Actori, actori, actori!, cu fotografii realizate 

de Sorin Radu şi Maria Ştefănescu. 

Din festival nu vor lipsi nici lansările de carte care vor avea loc pe 13, 14, 17, 18 şi 19 octombrie, ora 

18.15 – 18.30, în foaierul Sălii „Horia Lovinescu”. Acestea vor fi prezentate de  Florica Ichim (critic de 

teatru, redactor-şef al revistei „Teatrul azi”) şi invitaţii săi. 

Tot în deschiderea Festivalului, spectatorii vor primi şi primul număr al Ziarului festivalului, realizat în 

colaborare cu UNATC şi cu Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii din 

Bucureşti. Acesta va avea trei ediţii şi va fi distribuit gratuit pe pe tot parcursul evenimentului. 

Fest(in) pe Bulevard este organizat de Teatrul „Nottara” cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER şi îi 

are ca parteneri pe Rotary Internaţional, Forumul Cultural Austriac şi Institut Français. 

Pentru spectacolele din Fest(in) pe Bulevard, biletele se pot achiziţiona de la Casa de bilete, deschisă 

zilnic, între orele 10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 20. Telefon: 021.317.41.01 şi de pe site-ul  

www.myticket.ro. 

Andreia Barsan 
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Spectacole centrate în jurul "crizei teribile" şi a comediei, vor încânta publicul la prima ediţie 

a Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, în 

perioada 12 - 19 octombrie. 

 

În cadrul acestui eveniment, în cele două săli ale Teatrului „Nottara” – „Horia Lovinescu“ şi „George 

Constantin“ –  se vor juca o serie de spectacole invitate ale unor trupe din ţară şi din străinătate, trei 

premiere marca „Nottara“ şi câteva producţii de succes ale teatrului gazdă. 

 

Festivalul propune două secţiuni.  

 

Prima secţiune, cea competitivă, a fost denumită emblematic „Criză teribilă, monşer!”, pentru că, în 

cadrul acesteia, vor intra în competiţie spectacolele, din mai multe ţări, concepute pe tematica (prea 

prezentă, prea cunoscută) a crizei. 

 

Cu alte cuvinte, se încearcă ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip 

(economică, socială, politică, sexuală sau identitară). 

 

A doua secţiune, „Bulevardul Comediei”, prezintă, pe lângă spectacole de succes şi premiere 

ale teatrului gazdă, şi comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 

 

http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_aduce_comedia_in_bucuresti_la_festin_pe_bulevard-22215
http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_aduce_comedia_in_bucuresti_la_festin_pe_bulevard-22215
http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_aduce_comedia_in_bucuresti_la_festin_pe_bulevard-22215
http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_aduce_comedia_in_bucuresti_la_festin_pe_bulevard-22215
http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_aduce_comedia_in_bucuresti_la_festin_pe_bulevard-22215
http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_aduce_comedia_in_bucuresti_la_festin_pe_bulevard-22215
http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_aduce_comedia_in_bucuresti_la_festin_pe_bulevard-22215
http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_aduce_comedia_in_bucuresti_la_festin_pe_bulevard-22215
http://addthis.com/bookmark.php?v=250
http://www.bucurestifm.ro/pages/cautare/Teatru
http://www.bucurestifm.ro/pages/cautare/Fest(in)
http://www.bucurestifm.ro/pages/cautare/Nottara
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În cadrul secţiunii „Criză teribilă, monşer!”, care se va desfăşura la sala „George Constantin“ vor intra în 

competiţie spectacole din Franţa, Serbia, Bulgaria, Austria şi România. 

 

Astfel, vor fi puse în scenă următoarele spectacole: Povestea zăpezii negre de Jean-Yves Picq, un 

spectacol de Benoit Kopniaeff; Băutorul de rouă de Sanja Domazet, un spectacol de Stefan Sablić; 

Liselotte şi luna mai de Pozsgai Zsolt, în regia lui Ventsislav Asenov; Woyzeck de Georg Büchner, în regia 

lui Tino Geirun; Candid, adaptare liberă după Voltaire, în regia lui Cristian Pepino şi nu în ultimul rând, 

Matrimoniale de Lia Bugnar, un spectacol de Diana Lupescu în premieră națională. 

 

Pe „Bulevardul Comediei”, secţiune care se va desfăşura în sala „Horia Lovinescu”, vor defila producţii de 

succes ale teatrului, Nu vorbiţi cu actorii de Tom Dudzick, un spectacol de Diana Lupescu; Metoda 

(Metoda Grönholm) de Jordi Galcerán, în regia lui Theodor-Cristian Popescu; Scandal la operă! de Ken 

Ludwig, traducerea, adaptarea şi regia: Petre Bokor; Zeul măcelului de Yasmina Reza, traducerea: Tudor 

Ţepeneag, în regia lui Claudiu Goga şi două spectacole invitate, Familia Tót de Örkeny István, direcţia de 

scenă: Victor Ioan Frunză şi Leonida Gem Session, adaptare după I.L. Caragiale în cădere în regia lui 

Tompa Gábor. 

 

În plus, tot în această secţiune, vom avea parte şi de două premiere ale teatrului „Nottara“, Mobilă şi 

durere de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb şi Un pic prea intim de Rajiv Joseph, în regia lui Cristi 

Juncu. 

 

În ultima seară de Fest(in), pe scena mică a teatrului, Marius Mihalache şi invitaţii săi vor susţine 

concertul Back to swing. 

 

Deschiderea oficială a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie 2013, cu un eveniment 

inedit, intitulat „Teatru pe pâine”. 

 

Manifestarea artistică ce se va desfăşura pe Bulevardul Magheru, chiar în faţa teatrului, este coordonată 

de regizorul Mihai Lungeanu şi mobilizează, pe lângă trupa Teatrului „Nottara”, şi studenţi de la 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC). 

 

Pentru spectacolele din Fest(in) pe Bulevard, biletele au fost puse în vânzare şi pot fi achiziţionate la 

preţul de 50 de lei/ tichetul. 

 

Accesul la evenimentul stradal "Teatru pe pâine", la colocviu, la lansările de carte, la expoziţie şi la 

spectacolele-lectură este liber. 

 

Fest(in) pe Bulevard este organizat de Teatrul „Nottara” cu sprijinul Ministerului Culturii şi al UNITER şi îi 

are ca parteneri pe Rotary Internaţional, Forumul Cultural Austriac şi Institut Français. 
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36. România Liberă 
 
CÂŞTIGĂTOR CONCURS. Teatrul “Nottara” şi România Liberă te trimit la “Fest(in) 
pe Bulevard”  
 

 
7 Octombrie 2013  

 
 E-MAIL      PRINT      RSS      SHARE       MĂRIME TEXT 

de RL ONLINE  

411 VIZUALIZARI | COMENTARII   4  

Câştigătorul concursului este Ardelean Maria. Felicitări! Vă aşteptam la sediul România liberă pentru a ridica 

invitaţia la teatru. 

Teatrul “Nottara” şi România Liberă te trimit la “Fest(in) pe Bulevard”, în perioada 12-19 octombrie. 

http://www.romanialibera.ro/usr/thumbs/thumb_421_x_600/2013/10/07/320882-afis-festival-mic.jpg
mailto:?body=Un%20prieten%20iti%20recomanda%20ca%20fiind%20interesant%20un%20articol%20de%20pe%20site-ul%20http://www.romanialibera.ro%20%0APentru%20a%20citi%20integral%20articolul,%20acceseaza%20link-ul%20de%20mai%20jos.%0A%0Ahttp%3A%2F%2Fwww.romanialibera.ro%2Fromania-libera%2Fromania-libera%2Fcastigator-concurs-teatrul-nottara-si-romania-libera-te-trimit-la-fest-in-pe-bulevard-314576.html&subject=Recomandare%20articol
javascript:print_article('/index.php?section=articol&screen=print&id=314576',700,719);
http://www.romanialibera.ro/rss/cultura/teatru-201.xml
http://www.romanialibera.ro/cultura/teatru/castigator-concurs-teatrul-nottara-si-romania-libera-te-trimit-la-fest-in-pe-bulevard-314576.html
javascript:mareste_font('-')
javascript:mareste_font('+')
http://www.romanialibera.ro/autor/rl-online-88.html
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Dă like paginii de facebook a Teatrului Nottara şi răspunde corect la întrebarea de mai jos legată de prima ediţie a 

festivalului care se va desfăşura în luna octombrie. Ca să găseşti răspunsul corect, consultă programul festivalului pe 

www.nottara.ro.  

   

��„Cum se numesc cele trei spectacole ale Teatrului „��Nottara” care vor avea premieră în cadrul primei ediţii a 

Festivalului Internaţional de Teatru „Fest(în) pe Bulevarda€ œ?  

   

Câştigătorul va fi ales prin tragere la sorţi va primi o invitaţie de 2 persoane, la alegere, la un spectacol din cadrul 

festivalului. 

Concursul se desfăşoară în perioada 7-10 octombrie, iar câştigătorul va fi anunţat în data de 11 octombrie pe site-ul 

romanialibera.ro. 

 

https://www.facebook.com/Nottara
http://www.nottara.ro/
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37. Academia Catavencu - CONCURS 

 
Autor Academia Caţavencu 07/10/2013 ·  

 

 

Teatrul “Nottara” si Academia Catavencu te trimit la “Fest(in) pe Bulevard”, in perioada 12-19 

octombrie. Da like paginii de facebook a Teatrului Nottara si raspunde corect la intrebarea de mai 

jos legata de prima editie a festivalului care se va desfasura in luna octombrie. Ca sa gasesti 

raspunsul corect, consulta programul festivalului pe www.nottara.ro. 

http://www.academiacatavencu.info/author/tudor-dumitru
http://www.academiacatavencu.info/wp-content/uploads/2013/10/AFIS-FESTIN-pe-Bulevard.jpg
http://www.academiacatavencu.info/wp-content/uploads/2013/10/AFIS-FESTIN-pe-Bulevard.jpg
http://www.nottara.ro/


196 
 

“Ce spectacol va avea premiera in festival pe data de 15 octombrie la Sala Horia Lovinescu in 

regia lui Alice Barb?” 

Castigatorul va primi o invitatie de 2 persoane la acest spectacol. Concursul se incheie joi, 10 

octombrie. 

Dana Tolciu este câștigătoare! 
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38. SensoTV 
http://www.sensotv.ro/arte/Festival-4741/fest-in-pe-bulevard-la-nottara 

 

Fest(in) pe Bulevard la Nottara  

 
Teatrul Nottara a anuntat cu ocazia unei conferinte de presa deschiderea oficiala a primei editii a Festivalului 
International de Teatru „Fest(in) pe Bulevard”, organizat cu sprijinul Ministerului Culturii si al UNITER. 
Alaturi de intreaga echipa implicata in organizarea unui festival de mare anvergura (are loc in perioada 12 – 19 
octombrie), au fost prezenti criticul de teatru Marinela Tepus, directorul Teatrului Nottara, regizorul Mihai Lungeanu, 
initiator al evenimentului stradal “Teatru pe paine” si al spectacolelor-lectura din “Fest(in) pe Bulevard”, tanarul regizor 
Alexandru Mazgareanu, teatrologul actrita Ada Navrot, teatrologul Marius Zarafescu si Calin Mocanu, directorul Teatrului 
„Tandarica”.  
 
In cele doua sali ale Teatrului Nottara – „Horia Lovinescu“ si „George Constantin“ –  se vor juca o serie de spectacole 
invitate ale unor trupe din tara si din strainatate, trei premiere si cateva productii de succes ale teatrului gazda. Festivalul 
propune doua sectiuni. Prima sectiune, cea competitiva, care se va desfasura la sala „George Constantin“ a fost 
denumita emblematic „Criza teribila, monser!”, pentru ca, in cadrul acesteia, vor intra in competitie spectacole, din mai 
multe tari (Franta, Serbia, Bulgaria, Austria si Romania), concepute pe tematica atat de prezenta si de cunoscuta a 
crizei.  Se incearca ilustrarea prin teatru a unui subiect de actualitate: criza de orice tip (economica, sociala, politica, 
sexuala sau identitara). A doua sectiune, „Bulevardul Comediei”, prezinta, pe langa spectacole de succes si premiere 
ale teatrului gazda, si comedii bulevardiere ale unor teatre invitate. 
 
Presedintele juriului sectiunii competitive este Emil Boroghina, directorul Festivalului „Shakespeare” din Craiova. Ceilalti 
membrii ai juriului sunt dr. Roxana Croitoru – critic de teatru, consultant artistic la Teatrul National „Lucian Blaga“ din 
Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Constantin Paiu – critic de teatru, profesor universitar la Universitatea de Arte „George 
Enescu“ din Iasi, prof.univ.dr. Adrian Titieni – actor, rectorul UNATC Bucuresti, Radu Alexandru Nica – regizor, lector 
universitar la Facultatea de Teatru a Universitatii „Babes Bolyai“ din Cluj-Napoca. 
  
Pe „Bulevardul Comediei”, sectiune care se va desfasura in sala „Horia Lovinescu”, vor defila productii de succes ale 
teatrului, “Nu vorbiti cu actorii” de Tom Dudzick, un spectacol de Diana Lupescu; „Metoda (Metoda Grönholm)” de Jordi 
Galcerán, regia Theodor-Cristian Popescu; „Scandal la opera!” de Ken Ludwig, traducerea, adaptarea si regia: Petre 
Bokor; „Zeul macelului” de Yasmina Reza, regia Claudiu Goga si doua spectacole invitate, „Familia Tót” de Örkeny 
István, directia de scena: Victor Ioan Frunza si „Leonida Gem Session”, adaptare dupa I.L. Caragiale, regia lui Tompa 
Gábor. La aceasta sectiune vor fi prezentate si doua premiere ale Teatrului „Nottara“, „Mobila si durere” de Diana 
Lupescu, in regia lui Alice Barb si „Un pic prea intim” de Rajiv Joseph, in regia lui Cristi Juncu. In ultima seara Marius 
Mihalache si invitatii sai vor sustine concertul „Back to swing”.  
  
Deschiderea oficiala a festivalului va avea loc pe data de 12 octombrie 2013, cu un eveniment inedit, intitulat „Teatru pe 
paine”. Manifestarea artistica ce se va desfasura pe Bulevardul Magheru, chiar in fata teatrului, este coordonata de 
regizorul Mihai Lungeanu si mobilizeaza, pe langa trupa Teatrului „Nottara”, si studenti de la Universitatea Nationala de 
Arta Teatrala si Cinematografica (UNATC). In “Fest(in) pe Bulevard”, vor avea loc trei spectacole-lectura in regia 
Alexandru Mazgareanu, a Cezarinei Undrescu si a lui Mihai Lungeanu. 
 
SENSOTV.RO este Partener Media al Festivalului International de Teatru „Fest(in) pe Bulevard”. 
 
Acest material va este oferit de Catena. 
 
Realizator: Oana Georgescu 
Foto: Ciprian Duica, Teatrul Nottara

http://www.sensotv.ro/arte/Festival-4741/fest-in-pe-bulevard-la-nottara


198 
 

 
 

FACEBOOK 

 Concursuri cu premii 

 Anunţuri evenimente zilnice 
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