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1. Jurnalul National 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/mobila-si-durere-din-15-octombrie-la-nottara-651389.html 

 

“Mobilă şi durere”, din 15 octombrie la Nottara 
Articol de: Maria Sarbu  

Publicat in: Teatru 

Publicat la date de: 11 Sep 2013 - 19:51 

Teatrul Nottara vrea Fest(in) pe Bulevardul Magheru. “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”, afirmă  Marinela Ţepus, directoarea teatrului. Este vorba 

despre Festivalul Internaţional de Teatru “Fest(in)”, care se va desfăşura între 12 şi 19 octombrie, 

structurat pe două secţiuni. Prima (este competitivă),  “Criză teribilă, monşer!”, include spectacole ale 

unor teatre din Franţa, Serbia, Bulgaria, Austria şi România, având ca temă criza. Cea de-a doua secţiune, 

“Bulevardul Comediei”, prezintă, atât spectacole ale teatrului-gazdă, cu priză la public, cât şi montări ale 

unor teatre invitate. 

 

Până la deschiderea festivalului, “Nottara” va aduce în faţa publicului, la începutul noului sezon teatral, 

premiera cu “Un pic prea intim” de Rajiv Joseph, în regia lui Cristian Juncu, în care joacă actorii Andi 

Vasluianu, Cristina Florea/Laura Vasiliu, Catrinel Dumitrescu, Diana Roman, Irina Velcescu şi Dan 

Bordeianu. Premiera va avea loc la 21 septembrie. Jurnalul Naţional a relatat despre acest proiect. 

Un alt titlu, care va intra în repertoriul Teatrului Nottara (premiera la 15 octombrie), este “Mobilă şi 

durere” de Teodor Mazilu, în regia lui Alice Barb. 

 

La conferinţa de presă, organizată miercuri cu ocazia acestor evenimente, regizoarea Alice Barb motiva 

alegerea acestui text al lui Teodor Mazilu, scris în 1980, chiar în anul dispariţiei acestui important 

dramaturg. Ea a spus că piesa e o comedie, dar a citit-o ca pe o tragicomedie, că la repetiţii descoperă, 

împreună cu actorii, “noi înţelesuri”, că o priveşte ca pe un text în care “oamenii devin câini răi, iar câinii 

– oameni”. Directoarea teatrului menţiona că “se potriveşte foarte bine cu zilele pe care le trăim”. 

 

“Este un text extrem de important. Pentru mine Mazilu este foarte apropiat sau imediat după Caragiale 

şi nu înţeleg de ce e montat atât de rar pe scenă. Textele lui sunt pline de umor şi oferă actorilor şansa 

unor partituri de excepţie”, a spus Alice Barb. Distribuţia îi include pe actorii Gelu Niţu, Ion Besoiu, Dani 

Popescu, Lucian Ghimişi, Ada Navrot, Catrinel Dumitrescu. 

 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/mobila-si-durere-din-15-octombrie-la-nottara-651389.html


3 
 

La conferinţă, reprezentanţii presei au putut vedea un moment din alt nou spectacol aflat în repetiţii, 

“Matrimoniale” de Lia Bugnar, regia Diana Lupescu, cu Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Lucian Ghimişi şi 

Mihai Marinescu. Lia Bugnar a scris piesa la comanda Teatrului Nottara, iar cei implicaţi în proiect susţin 

că autoarea “a adunat toate crizele în acest text”. “Matrimoniale” ar putea fi numit, după cum crede 

Marinela Ţepuş, “un spectacol de actori”, pentru că e scris de o actriţă – Lia Bugnar este la bază actriţă, e 

regizat de o actriţă – Diana Lupescu a fost şi mai este actriţă (a absolvit şi Regia) şi jucat evident de 

actori. 

 

Într-o criză financiară perpetuă, mai apar spectacole noi. Apar şi noi festivaluri, în timp ce unele mor! 
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2. Ziarul Metropolis 

http://www.ziarulmetropolis.ro/mobila-si-durere-premiera-la-teatrul-nottara/  

Mobila si durere – premieră la Teatrul 

Nottara de Andrada Văsii 

 

În această seară, începând cu ora 18.30, în sala „Horia Lovinescu“ a Teatrului „Nottara“, 

în cadrul primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest
(in)

 pe Bulevard, va avea 

loc premiera spectacolului Mobila si durere de Teodor Mazilu având regia, ilustraţia 

muzicală şi light-designul semnate de Alice Barb. 

Distribuţia spectacolului Mobila si durere reuneşte nume cunoscute ale scenei româneşti: Gelu 

Niţu (Sile), Ion Besoiu (Paul), Dani Popescu (Gore), Şerban Gomoi (Urechiatu), Ada Navrot 

(Lizica), Ioana Calotă (Melania), Mircea Teodorescu şi Ştefan Bahnaru (Chelneri). La ţambal: 

Costel Istate. Scenografia este semnată de Dana Istrate. 

Mobila si durere abordează un subiect actual, al îmbogăţiţilor peste noapte, lipsiţi de aspiraţii; ei 

se refugiază în dorinţe meschine şi gânduri de răzbunare şi achiziţionează lucruri minore şi 

lipsite de utilitate. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/mobila-si-durere-premiera-la-teatrul-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Andrada
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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. 

Un câine vorbeşte în Mobila si durere 

Regizoarea Alice Barb speră ca acest spectacol „să scoată la lumină adevărurile profunde pe care 

Teodor Mazilu le spune în piesă. Mobilă şi durere este ultimul mare text pe care l-a scris înainte 

de a muri şi pot să-l consider, şi datorită acestui lucru, ca fiind un text-testament. Fiind singura 

comedie scrisă de Teodor Mazilu în care se moare la final, eu am citit-o, întotdeauna, ca pe o 

mare tragicomedie. În lumina întâmplărilor din ţara noastră, începe să mi se pară un text aproape 

apocaliptic.’“ 

 

Actorii din distribuţia spectacolului Mobila si durere 

Alice Barb consideră că pe vremea la care a fost scrisă piesa „puteam să ne separăm în două şi să 

spunem că personajele care evoluează în el nu suntem noi, sunt ceilalţi, dar astăzi graniţa aceasta 

mi se pare că a dispărut. E un text în care, la final, câinele Adolf, pe care Lizica tot speră să-l 

înveţe limba franceză, apare vorbind franţuzeşte şi ne transmite următorul mesaj: «Floarea 

trebuie să rămână floare, câinele trebuie să rămână câine şi omul trebuie să rămână om» (…). 

Este un text foarte dens, care forjează extrem de adânc şi care poate fi privit în foarte multe 

feluri“. 

Citiţi şi: Marinela Ţepuş, manager al Teatrului Nottara: „69% din publicul bucureştean de teatru 

vrea comedie“ 

Autorul textului, Teodor Mazilu, spunea despre Mobila si durere: „Cred că titlul piesei are 

valoarea unui diagnostic; el s-ar putea traduce într-un limbaj mai ştiinţific şi mai medical cu 

«suferinţele bunăstării».  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. 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 Mobila 

si durere”. 

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/
https://www.facebook.com/teatrul.nottara?fref=ts
https://www.facebook.com/teatrul.nottara?fref=ts
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2013/10/mobila3.jpg
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Info: 

Spectacolul durează 2h 55 min (cu pauză). 

Pentru spectacolul din această seară se mai pot cumpăra bilete de Casa de bilete, deschisă zilnic, 

între orele 10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 20. 

Foto credit: Teatrul Nottara, spectacolul Mobila si durere   
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3. Ziarul Metropolis 

http://www.ziarulmetropolis.ro/mobila-si-durere-o-radiografie-transanta-a-lumii-

parvenitilor/  

„Mobilă şi durere“ – o radiografie tranşantă a lumii 

parveniţilor 

de Elena Simion 

 

CRONICĂ DE TEATRU Una dintre premierele toamnei de la Teatrul Nottara, „Mobilă și 

durere”, este un spectacol ce merită văzut și revăzut pentru a înțelege mesajul tragic atent 

camuflat sub masca umorului lui Teodor Mazilu. Regizoarea Alice Barb nu se 

îndepărtează deloc de text, dar îl transpune în lumea contemporană. 

„Titlul piesei are valoarea unui diagnostic” , iar piesa vorbește în mod tranșant despre 

„suferințele bunăstării”, după cum spunea chiar autorul. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/mobila-si-durere-o-radiografie-transanta-a-lumii-parvenitilor/
http://www.ziarulmetropolis.ro/mobila-si-durere-o-radiografie-transanta-a-lumii-parvenitilor/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Elena
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Protagoniștii sunt directorii unor coperative neproductive („Avântul mobilei” și „Progresul 

mobilei”) care îi îmbogățesc și-i învrăjbesc. Rivalitatea dintre Sile Gurău (Gelu Nițu) și Paul 

Arnăutu (Ion Besoiu) trece de la nivelul profesional către cel personal, căci fiecare își dorește să-

l umilescă pe celălalt în lumea mondenă. Ambiția fiecăruia este mânată de orgoliul feminin al 

celor două soții: Melania și Lizica, „dornice de fericire”. 

Suferințele bunăstării 

Viața necizelatului Sile este închinată „sfintei sute” ( de lei), iar frumusețea naturii şi arta îi 

repugnă. El vede în copaci numai imaginea mobilei de proastă calitate pe care o produce și pe 

care nu vrea să o folosească. Din acest motiv, în biroul său regăsim mobilier elegant cumpărat 

din consignație. 

Gelu Nițu își construiește magistral personajul, trecând prin diverse registre: șeful mincinos, 

înfumurat și lipsit de maniere, bărbatul aflat în căutarea jumătății, soțul lipsit de sentimente. 

Personajul Paul Arnăutu este pus într-o altă lumină, cu toate este asemenea lui Sile – un pungaș. 

Eleganța gesturilor, moderația discursului și umorul discret din jocul actorului Ion Besoiu duc 

personajul pe o altă treaptă. În același registru se află și momentul morții venite ca o promisiune 

împlinită, făcută insensibilei soții care s-a căsătorit cu el în speranța unei văduvii fericite și 

pentru a-și distruge fostul amant, pe Sile Durău. 

 

Imagine din spectacolul „Mobilă şi durere“, regizat de Alice 

Barb după o piesă de Teodor Mazilu 

http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2013/10/mobila2.jpg
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Personajele feminine, Lizica (Ada Navrot) și Melania (Ioana Calotă) sunt așezate în oglinzi 

paralele. Amândouă au fost părăsite pentru că nu s-au potrivit șablonului social. Sile a părăsit-o 

pe Lizica pentru că: „îmi era credincioasă, îmi spăla, mă spăla, gătea. Și trecuse moda femeilor 

de casă, venise moda artistelor, farmacistelor, trapezistelor…”, iar angajatul său, Gore, a părăsit-

o pe Melania pentru a-și face o carieră bazată pe trimiterea unor plângeri anonime în care își 

denunță șeful. 

Femeia din piesele lui Teodor Mazilu se află într-un pat al lui Procust, iar măsura e dată de 

răceală, frivolitate și orgoliu. Ioana Calotă apare în ipostaza unei copile naive, dar care își 

cunoaște bine țelurile pentru atingerea cărora îl seduce pe Sile – bărbatul care îi va oferi șansa de 

a fi bogată și de a suferi cu eleganță. 

Citiţi şi: Festin pe Bulevard: începe festivalul de teatru la „Nottara“ 

Concurența celor două cochete reia eternul război feminin, ele duelându-se în câini de rasă, 

toalete elegante și vacanțe romantice care nu au nicio semnificație în inima lor impietrită. 

Această răceală răzbate permanent în interpretarea extrem de reușită a Adei Navrot, mai ales în 

scena finală, când recită „Eli, Eli, Lama Sabachtani. În asfințit coboară-mă treptat…”, ilustrând 

dorința Lizicăi de a fi cultă în momentele grele. 

Scena în care Urechiatu (Șerban Gomoi), omul de încredere al celor doi directori, îi educă pe Sile 

și Melania cum să devină snobi este savuroasă. „Rețeta” include un animal de companie, ore de 

primire, vacanțe, găsirea unui hobby și a unor amanți. Păcălitor iscusit al celor doi directori, 

Urechiatu nu își dorește funcția precum Gore (Dani Popescu), nu se mulțumește cu un Luchian 

sau un Tonitza, ci se vrea rege, fiind un visător ipocrit. 

Zâmbet şi tristeţe cu sonorităţi balcanice, în piesa lui Teodor Mazilu 

Tragicomicul situațiilor și jocul actoricesc sunt punctate prin ilustația muzicală susținută live de 

talentatul Costică. Absența sentimentelor și tristețea simulată se unduiesc pe tema muzicală a 

fimului „Love story” cântată la țambal, spre deliciul publicului care se amuză, deși unele scene îl 

pune pe gânduri. 

Nota balcanică inserată subtil este unul dintre multiplele elemente originale aduse de regizoarea 

Alice Barb care nu se îndepărtează deloc de textul lui Teodor Mazilu, dar îl transpune în lumea 

contemporană, arătând cât de actual poate fi. 

Regizoarea a vegheat discret din primul rând prima reprezentație în fața publicului a unui 

spectacol despre care spune că speră „să scoată la lumină adevărurile profunde pe care Teodor 

Mazilu le spune în piesă. Mobilă şi durere este ultimul mare text pe care l-a scris înainte de a 

muri şi pot să-l consider, şi datorită acestui lucru, ca fiind un text-testament. Fiind singura 

comedie scrisă de Teodor Mazilu în care se moare la final, eu am citit-o, întotdeauna, ca pe o 

mare tragicomedie. În lumina întâmplărilor din ţara noastră, începe să mi se pară un text aproape 

apocaliptic.“ 

http://www.ziarulmetropolis.ro/festin-pe-bulevard-incepe-festivalul-de-teatru-la-nottara/
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Metafora omului-câine din final poate fi percepută mai greu de un spectator neavizat, dar va da 

cheia spectacolului. Vocea lui Adolf, câinele pe care Lizica încearcă să-l învețe franceză și 

transformarea simbolică a personajelor în câini transmit un mesaj profund și zguduitor despre 

dezumanizarea produsă de setea de bogăție. „Floarea să rămână floare, pasărea să rămână pasăre 

și câinele să rămână câine”, spune Adolf. 

„Mobilă şi durere“ este un spectacol ce merită văzut și revăzut pentru a înțelege mesajul tragic 

atent camuflat sub masca umorului căci, după cum spunea Teodor Mazilu, „bunăstarea excesivă 

și mai ales cea obținută fără muncă degradează, traumatizează, urâțește, pocește individul, îl 

împiedică să deslușească farmecul real al vieții și-l obligă să chițcăie șobolănește în fața a tot 

felul de fleacuri colorate”. 

INFO 

Teatrul Nottara 

Mobilă și durere 

de Teodor Mazilu 

Regia: Alice Barb 

Scenografie: Dana Istrate 

Durata spectacolului: 2 h și 40 min. (cu pauză) 

Distribuţia: Gelu Nițu, Ion Besoiu, Ada Navrot, Ioana Calotă, Dani Popescu ş.a. 

Rating: ●●●●● 

Foto: Ciprian Duică 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Teodor_Mazilu
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4. The Epoch Times 

http://epochtimes-romania.com/news/mobila-si-durere-premiera-la-teatrul-nottara---
204357  

„Mobilă şi durere”, premieră la Teatrul Nottara 

15.10.2013 

Oana Moisescu 

 

Moment din spectacolul „Mobilă şi durere”, Teatrul Nottara. (Teatrul Nottara) 

 

Afişul spectacolului „Mobilă şi durere”, Teatrul Nottara. (Teatrul Nottara) 

http://epochtimes-romania.com/news/mobila-si-durere-premiera-la-teatrul-nottara---204357
http://epochtimes-romania.com/news/mobila-si-durere-premiera-la-teatrul-nottara---204357
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Marţi seară, începând cu ora 18:30, în sala „Horia Lovinescu” a Teatrului „Nottara”, în cadrul 
primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru Fest

(in)
 pe Bulevard, va avea loc premiera 

spectacolului „Mobilă şi durere” de Teodor Mazilu având regia, ilustraţia muzicală şi light-design 
semnate de Alice Barb. 

Distribuţia acestui spectacol reuneşte nume cunoscute ale scenei româneşti: Gelu Niţu (Sile), Ion Besoiu 
(Paul), Dani Popescu (Gore), Şerban Gomoi (Urechiatu), Ada Navrot (Lizica), Ioana Calotă (Melania), 
Mircea Teodorescu şi Ştefan Bahnaru (Chelneri). La ţambal: Costel Istate. Scenografia aparţine Danei 
Istrate. Spectacolul durează 2h 55 min (cu pauză). 

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. 

 „Sper ca acest spectacol să scoată la lumină adevărurile profunde pe care Teodor Mazilu le spune în 
această piesă. Mobilă şi durere este ultimul mare text pe care l-a scris înainte de a muri şi pot să-l 
consider, şi datorită acestui lucru, ca fiind un text-testament. Fiind singura comedie scrisă de Teodor 
Mazilu în care se moare la final, eu am citit-o, întotdeauna, ca pe o mare tragicomedie. În lumina 
întâmplărilor din ţara noastră, începe să mi se pară un text aproape apocaliptic. Pe vremea când a fost 
scris, puteam să ne separăm în două şi să spunem că personajele care evoluează în el, nu suntem noi, 
sunt ceilalţi, dar astăzi graniţa aceasta mi se pare că a dispărut. E un text în care, la final, câinele Adolf 
pe care Lizica tot speră să-l înveţe limba franceză, apare vorbind franţuzeşte şi ne transmite următorul 
mesaj: Floarea trebuie să rămână floare, câinele trebuie să rămână câine şi omul trebuie să rămână om 
(...). Este un text foarte dens, care forjează extrem de adânc şi care poate fi privit în foarte multe feluri“, 
spune regizorul Alice Barb. 

Autorul textului, Teodor Mazilu, spunea despre Mobilă şi durere: „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 

Pentru spectacolul din această seară se mai pot cumpăra bilete de Casa de bilete, deschisă zilnic, între 
orele 10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 20 sau de pe www.myticket.ro. 

Epoch Times România este partener media al Teatrului Nottara. 
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5. RFI 

http://www.rfi.ro/articol-stiri-cultura-44969-mobila-durere-premiera-festin-bulevard  

Publicat la RFI România : Actualitate, informaţii, ştiri în direct (http://www.rfi.ro) 

 

„Mobilă şi durere“, premieră la Fest(in) pe Bulevard  

 

Distribuţia acestui spectacol reuneşte nume cunoscute ale scenei româneşti: Gelu Niţu (Sile), Ion Besoiu 

(Paul), Dani Popescu (Gore), Şerban Gomoi (Urechiatu), Ada Navrot (Lizica), Ioana Calotă (Melania), 

Mircea Teodorescu şi Ştefan Bahnaru (Chelneri). La ţambal: Costel Istate. Scenografia aparţine Danei 

Istrate. Spectacolul durează 2h 55 min (cu pauză). 

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. 

„Sper ca acest spectacol să scoată la lumină adevărurile profunde pe care Teodor Mazilu le spune în 

această piesă. Mobilă şi durere este ultimul mare text pe care l-a scris înainte de a muri şi pot să-l 

consider, şi datorită acestui lucru, ca fiind un text-testament. Fiind singura comedie scrisă de Teodor 

Mazilu în care se moare la final, eu am citit-o, întotdeauna, ca pe o mare tragicomedie. În lumina 

întâmplărilor din ţara noastră, începe să mi se pară un text aproape apocaliptic. Pe vremea când a fost 

scris, puteam să ne separăm în două şi să spunem că personajele care evoluează în el, nu suntem noi, 

sunt ceilalţi, dar astăzi graniţa aceasta mi se pare că a dispărut. E un text în care, la final, câinele Adolf 

pe care Lizica tot speră să-l înveţe limba franceză, apare vorbind franţuzeşte şi ne transmite următorul 

mesaj: Floarea trebuie să rămână floare, câinele trebuie să rămână câine şi omul trebuie să rămână om 

(...). Este un text foarte dens, care forjează extrem de adânc şi care poate fi privit în foarte multe feluri“, 

spune regizorul Alice Barb. 

http://www.rfi.ro/articol-stiri-cultura-44969-mobila-durere-premiera-festin-bulevard
http://www.rfi.ro/
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Autorul textului, Teodor Mazilu, spunea despre Mobilă şi durere: „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”. 

Pentru spectacolul din această seară se mai pot cumpăra bilete de Casa de bilete, deschisă zilnic, între 

orele 10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 20 sau de pe myticket.ro.  
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6. Agerpres 

http://www1.agerpres.ro/ots/2013/10/15/-mobila-si-durere-premiera-la-fest-in-pe-

bulevard-13-26-16  

'Mobilă și durere', premieră la Fest(in) pe Bulevard  
marţi, 15 Oct 2013, 13:26  •  OTS  

În această seară, începând cu ora 18:30, în sala 'Horia Lovinescu' a Teatrului 'Nottara', 
în cadrul primei ediții a Festivalului Internațional de Teatru Fest(in) pe Bulevard va 
avea loc premiera spectacolului Mobilă și durere de Teodor Mazilu având regia, 
ilustrația muzicală și light-design semnate de Alice Barb.  

 

Distribuția acestui spectacol reunește nume cunoscute ale scenei românești: Gelu Nițu 
(Sile), Ion Besoiu (Paul), Dani Popescu (Gore), Șerban Gomoi (Urechiatu), Ada Navrot 
(Lizica), Ioana Calotă (Melania), Mircea Teodorescu și Ștefan Bahnaru (Chelneri). La 
țambal: Costel Istate. Scenografia aparține Danei Istrate. Spectacolul durează 2h 55 min 
(cu pauză).  

Mobilă și durere abordează un subiect actual, al îmbogățiților peste noapte, lipsiți de 
aspirații; ei se refugiază în dorințe meschine, gânduri de răzbunare și achiziționează 
lucruri minore și lipsite de utilitate. Într-o societate în care banii și aparențele primează, 
rivalitățile se găsesc la tot pasul. Sile și Paul, amândoi proprietari de fabrici de mobilă, 
se detestă astăzi, deși au fost odată prieteni. Lizica se angajează într-o căsnicie numai 
pentru a se răzbuna, șefii sunt trădați de subalterni, iar petrecerile se țin numai pentru a 
impresiona.  

'Sper ca acest spectacol să scoată la lumină adevărurile profunde pe care Teodor Mazilu 
le spune în această piesă. Mobilă și durere este ultimul mare text pe care l-a scris înainte 
de a muri și pot să-l consider, și datorită acestui lucru, ca fiind un text-testament. Fiind 
singura comedie scrisă de Teodor Mazilu în care se moare la final, eu am citit-o, 
întotdeauna, ca pe o mare tragicomedie. În lumina întâmplărilor din țara noastră, 
începe să mi se pară un text aproape apocaliptic. Pe vremea când a fost scris, puteam să 
ne separăm în două și să spunem că personajele care evoluează în el, nu suntem noi, 

http://www1.agerpres.ro/ots/2013/10/15/-mobila-si-durere-premiera-la-fest-in-pe-bulevard-13-26-16
http://www1.agerpres.ro/ots/2013/10/15/-mobila-si-durere-premiera-la-fest-in-pe-bulevard-13-26-16
http://www1.agerpres.ro/ots
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sunt ceilalți, dar astăzi granița aceasta mi se pare că a dispărut. E un text în care, la final, 
câinele Adolf pe care Lizica tot speră să-l învețe limba franceză, apare vorbind 
franțuzește și ne transmite următorul mesaj: Floarea trebuie să rămână floare, câinele 
trebuie să rămână câine și omul trebuie să rămână om (...). Este un text foarte dens, care 
forjează extrem de adânc și care poate fi 
privit în foarte multe feluri', spune regizorul 
Alice Barb.  
Autorul textului, Teodor Mazilu, spunea 
despre Mobilă și durere: 'Cred că titlul 
piesei are valoarea unui diagnostic; el 
s-ar putea traduce într-un limbaj mai 
științific și mai medical cu Ťsuferințele 
bunăstăriiť. Căci bunăstarea excesivă 
și, mai ales cea obținută fără muncă, 
degradează, traumatizează, urâțește, 
pocește individul, îl împiedică să 
deslușească farmecul real al vieții și-l obligă să chițcăie șobolănește în fața a 
tot felul de fleacuri colorate. Sunt de acord cu regele Lear care susține că 
omul nu e numai suma unor necesități legitime, omul n-are nevoie numai 
de o casă unde să nu sufle crivățul, ci și frumoasă; femeia n-are nevoie 
numai de o rochie care să-i acopere trupul, ci și de o bijuterie de argint care 
s-o înnobileze. Dacă regele Lear are perfectă dreptate, are însă dreptate și 
poporul când susține că Ťce e prea mult stricăť... De boala acaparării fără 
noimă suferă personajele din comedia mea Mobilă și durere'.  

Pentru spectacolul din această seară se mai pot cumpăra bilete de Casa de bilete, 
deschisă zilnic, între orele 10.00-20.00, de pe B-dul Magheru nr. 20 sau de pe 
www.myticket.ro.  

Vă așteptăm cu drag la teatru!  

Vă oferim, împreună cu aceste informații, și câteva imagini din spectacolul Mobilă și 
durere (foto: Ciprian Duică).  
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7. Blog Ileana Lucaciu 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2013/10/mobila-si-durere-teatrul-nottara-fest.html  

Spectator  

duminică, 20 octombrie 2013 

“ MOBILĂ ȘI DURERE “ – TEATRUL “NOTTARA” – “Fest (in) pe Bulevard”  

 

                             … MULTĂ DURERE! 

         La propiu și la figurat se poate spune despre acest spectacol că 

generează…”multă durere!”. La propiu, “durerea” vine din timpul 

reprezentației ce durează aproximativ trei ceasuri în care comicul 

absentează, satira lui Teodor Mazilu se sesizează cu greu în ritmul tern al 

celor petrecute pe scenă. Din când în când, rar, publicul zâmbește. La 

figurat, “durerea” se poate isca, atât prin regia aparținând unui nume 

cunoscut, Alice Barb, cât și prin scenografie, și chiar prin interpretarea 

actorilor. 

 

 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2013/10/mobila-si-durere-teatrul-nottara-fest.html
http://ileanalucaciu.blogspot.ro/
http://3.bp.blogspot.com/-Wy5esgrulPM/UmP9ePU6vOI/AAAAAAAAC2I/RtSuOhkOfpY/s1600/DSCF2765_360x480.JPG
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         Piesa fiind scrisă înainte de evenimentele din’89, pe vremea cenzurii 

comuniste, dramaturgul Teodor Mazilu a fost nevoit să se ferească de 

pericolul cenzorilor. Cu un conflict simplu, în subteranul scrierii și uneori 

prin replică, atacă însă, imoralitatea, parvenitismul și chiar corupția acelor 

timpuri de tristă amintire. Astăzi, când funcționează libertatea, despre acele 

metehne se scrie mult mai direct și vehement. S-a dat liber să poți satiriza 

furtul și minciuna ! Spectacolul cu “Mobilă și durere” aparține proiectului 

teatrului “Piese vechi în haine noi !”. Piesa nu este foarte “vechie”, dar 

suferă de răul cenzurii, ce îi afectează scriitura. “Hainele noi” dorite de 

Alice Barb – regie, ilustrație muzicală și light-design -, sunt însă, vechi, 

lipsite de inspirația actualizării sensurilor majore ale textului produs al anilor 

‘80. Regizoarea practică o minoră să îi spunem adaptare prin cei doi 

“tovarăși” directori ai unor fabrici de mobilă – Sile și Paul, deveniți acum, 

patroni și prin strecurarea unor completări ale replicilor în sensul de a le 

actualiza. Textul rămâne monoton în raport cu realitatea curentă sufocată 

de corupția unor parveniți, indivizi imorali, astăzi deveniți politicieni servitori 

ai mai multor partide, ieri, servili doar față de un singur partid. 

         Pentru Teodor Mazilu conflictul dintre Sile și Paul prin subtextul 

situațiilor țintește dorința lor de îmbogățire manevrând funcția de șef, baza 

rămâne însă, trădarea în amor, imoralitatea. Sile a trădat-o pe tânăra 

Lizica, o muiere temperamentală care s-a căsătorit cu bătrânul Paul, iar 

Sile o va lua de soție pe prostovana Melania, îndrăgostită și părăsită de 

Gore, sluga abjectă a șefului. Pe calea sublinierii conflictelor din amor, 

merge și regia, fără să mai încerce a revitaliza novator preocupările de 

înavuțire ale personajelor.  

         Scenografia Danei Istrate nu servește prin nimic evidențierea 

sensurilor majore ale satirei – parvenitismul, pofta de bani, minciuna, 

imoralitatea. Decorul împarte dezagreabil scena în două spații principale de 

joc – biroul lui Sile și casa lui Paul, la care mai adaugă în lateralul scenei 

un loc la munte pentru întâlnirea lui Sile cu Melania. Desenul decorului este 

nesugestiv. Mobila este încropit aleasă, cu toate că sunt ștabi ai unor 

fabrici de mobilă -  Sile și Paul, și nu indică pofta de înavuțirea și prostul 

“bun gust” al acestor parveniți. Iluminarea scenei este mereu egală de nu 

se mai înțelege logic trecerea dintr-un spațiu de joc în altul. Decorul s-ar 

anima prin cortinele interioare din scenă cu frânturi de desen ce ar vrea să 

amintească de stilul clasic arhitectural și cu un tablou atârnat strâmb pe 

fundal. Tabloul pare a ilustra un stâlp de electricitate pe un drum, dar este 

greșit a îl percepe astfel, pentru că regia îi dă o menire metaforică. În unele 
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scene considerate importante de regie – de pildă, întâlnirea lui Sile cu 

Melania --, tabloul luminează … o cruce de neon! Poate fi și crucea de pe 

Caraiman că tot se întâlnesc la munte cei doi! Această metaforă penibilă ar 

putea avea trimitere și spre imoralitatea personajelor, veghiate în fundal de 

un tablou cu o cruce strâmbă ! Metafora de bază a regiei este însă … 

câinele. Soția lui Paul, Lizica are un câine alb de pluș, Gore urlă a jale ca 

un câine când nu i se împlinesc ambițiile, câinele de pluș domină imaginea 

finală a reprezentației, etc. Efectele false ale imaginii teatrale dirijate de 

regie sunt însă, mult mai multe. Mai amintim și de jocul cu tablourile date 

cadou doamnelor din preajmă de Sile și Paul, poate cu intenția de a arăta 

că parveniții acaparează și opere de artă, joc însă, manevrat de regie 

neconvingător. Spre final, decorul se schimbă la vedere într-o sală de … 

bal, cu o masă fastuoasă în fundal. Costumele scenografei, de la cele 

curente, la cele de la bal sunt lipsite de funcționalitate pentru sprijinirea 

caracterelor personajelor și intențiile satirice ale tragicomediei lui Mazilu. În 

această scenografie confuză, Alice Barb vrea să dezvolte un concept 

exagerat în efecte și lipsit de coerență. Regizoarea este și autoarea 

ilustrației muzicale, executate live la … țambal de Costel Istrate! 

Îngrămădește o serie de scurte motive muzicale, chiar și din “Love story”, 

drept contrapuncte pentru diverse situații. Aducerea țambalului pe o 

laterală a scenei nu face decât să încarce fără rost viziunea regizorală și 

așa încărcată de artificii penibile în numele originalității. Dacă sub aspect 

vizual conceptul regizoral se dovedește haotic, fără concretețe în idei, lipsit 

de motivare și umor, aceste aspecte sporesc și prin indrumarea actorilor 

pentru a concretiza tipologiile ce la revin. 

 

 

Gelu Nițu (Sile) și Dani Popescu (Gore) 

http://4.bp.blogspot.com/-cgW0o14X-ZE/UmP9p6HvHZI/AAAAAAAAC2Q/5AxaV21PSbI/s1600/2013_10_15_mobila1_rsz_crp.jpg


23 
 

         Distribuția este compusă din actori apreciați, dar nefiind coordonați, 

fiecare își interpretează rolul cum crede de cuviință. Se detașează, fiind 

remarcabilă prin asimilarea tipologiei Meleniei, Ioana Calotă. Cu măsură 

actrița dezvoltă mai întâi portretul unei june naive, ca apoi să descopere 

cum mariajul cu Sile îi poate aduce avantaje și devine o “doamnă” cu 

pretenții. Fără exagerări, cu umor, Ioana Calotă compune admirabil acest 

rol servind substratul tematic al piesei. Încearcă o caracterizare în esență a 

lui Gore, trecând peste accentele de imagine exagerate ale regiei – jocul cu 

lanterna, lătratul a jale, etc -, Dani Popescu, atent să îi dea consistență 

personajului. Ion Besoiu în Paul, în special în monologul final, cucerește 

publicul, chiar dacă nu îi sunt pe deplin exploatate capacitățile de către 

regie. În rest, distribuția produce deziluzii, lipsită fiind de dirijarea regiei 

spre relaționare în funcție de situații. Astfel, Ada Navrot, actriță de marcă a 

teatrului, nu reușește să propună decât o schiță simplistă a Lizicăi, o 

parvenită nevricoasă, instabilă în relațiile cu cei din preajmă. Superficial, 

prin manevrarea unor expresii din alte spectacole, este tratat Sile, 

personajul central de către Gelu Nițu. Practică încercări de comedie 

artificiale, în raport cu situațiile. Păcat de resursele multiple ale acestui 

actor ce nu sunt folosite pe deplin de viziunea regizorală. Un rol modest 

construit dramaturgic, Urecheatul, tânărul care cochetează cu doamnele, îi 

revine lui Șerban Gomoiu. Este trist că o astfel de distribuție nu a aflat 

împlinire în conceptul regizoral. 

         “Criză mare monșer !” susține motto-ul  festivalului “Fest(in) pe 

Bulevard”. Criza se reflectaă uneori în teatru și drept … criză de inspirație, 

un exemplu fiind și premiera “Mobilă și durere”.  

Publicat de Ileana Lucaciu la 19:07  

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2013/10/mobila-si-durere-teatrul-nottara-fest.html
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=8000306484181011901&postID=3654946582627615463
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8. Nongvernamental.org 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/mobila-si-durere-premiera-la-festin-pe-

bulevard/ 

„Mobila si durere“, premiera la Fest(in) pe Bulevard 

Postat la 16 October 2013. 

 

Aseara, incepand cu ora 18:30, in sala „Horia Lovinescu“ a Teatrului „Nottara“, in cadrul 

primei editii a Festivalului International de Teatru Fest(in) pe Bulevard, a avut loc 

premiera spectacolului Mobila si durere de Teodor Mazilu avand regia, ilustratia muzicala 

si light-design semnate de Alice Barb. 

Distributia acestui spectacol reuneste nume cunoscute ale scenei romanesti: Gelu Nitu (Sile), Ion 

Besoiu (Paul), Dani Popescu (Gore), Serban Gomoi (Urechiatu), Ada Navrot (Lizica), Ioana 

Calota (Melania), Mircea Teodorescu si Stefan Bahnaru (Chelneri). La tambal: Costel Istate. 

Scenografia apartine Danei Istrate. 

Mobila si durere abordeaza un subiect actual, al imbogatitilor peste noapte, lipsiti de aspiratii; ei 

se refugiaza in dorinte meschine, ganduri de razbunare si achizitioneaza lucruri minore si lipsite 

de utilitate. Intr-o societate in care banii si aparentele primeaza, rivalitatile se gasesc la tot pasul. 

Sile si Paul, amandoi proprietari de fabrici de mobila, se detesta astazi, desi au fost odata 

prieteni. Lizica se angajeaza intr-o casnicie numai pentru a se razbuna, sefii sunt tradati de 

subalterni, iar petrecerile se tin numai pentru a impresiona. 

„Sper ca acest spectacol sa scoata la lumina adevarurile profunde pe care Teodor Mazilu le spune 

in aceasta piesa. Mobila si durere este ultimul mare text pe care l-a scris inainte de a muri si pot 

sa-l consider, si datorita acestui lucru, ca fiind un text-testament. Fiind singura comedie scrisa de 

Teodor Mazilu in care se moare la final, eu am citit-o, intotdeauna, ca pe o mare tragicomedie. In 

lumina intamplarilor din tara noastra, incepe sa mi se para un text aproape apocaliptic. Pe vremea 

cand a fost scris, puteam sa ne separam in doua si sa spunem ca personajele care evolueaza in el, 

nu suntem noi, sunt ceilalti, dar astazi granita aceasta mi se pare ca a disparut. E un text in care, 

la final, cainele Adolf pe care Lizica tot spera sa-l invete limba franceza, apare vorbind 

frantuzeste si ne transmite urmatorul mesaj: Floarea trebuie sa ramana floare, cainele trebuie sa 

http://www.nonguvernamental.org/comunitate/mobila-si-durere-premiera-la-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/mobila-si-durere-premiera-la-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/comunitate/mobila-si-durere-premiera-la-festin-pe-bulevard/
http://www.nonguvernamental.org/wp-content/uploads/2013/10/mobila1.jpg
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ramana caine si omul trebuie sa ramana om (…). Este un text foarte dens, care forjeaza extrem 

de adanc si care poate fi privit in foarte multe feluri“, spune regizorul Alice Barb. 

Autorul textului, Teodor Mazilu, spunea despre Mobila si durere: „Cred ca titlul piesei are 

valoarea unui diagnostic; el s-ar putea traduce intr-un limbaj mai stiintific si mai medical cu 

«suferintele bunastarii». Caci bunastarea excesiva si, mai ales cea obtinuta fara munca, 

degradeaza, traumatizeaza, urateste, poceste individul, il impiedica sa desluseasca farmecul real 

al vietii si-l obliga sa chitcaie sobolaneste in fata a tot felul de fleacuri colorate. Sunt de acord cu 

regele Lear care sustine ca omul nu e numai suma unor necesitati legitime, omul n-are nevoie 

numai de o casa unde sa nu sufle crivatul, ci si frumoasa; femeia n-are nevoie numai de o rochie 

care sa-i acopere trupul, ci si de o bijuterie de argint care s-o innobileze. Daca regele Lear are 

perfecta dreptate, are insa dreptate si poporul cand sustine ca «ce e prea mult strica»… De boala 

acapararii fara noima sufera personajele din comedia mea Mobila si durere”. 

Website-ul www.nonguvernamental.org este unul dintre partenerii media ai festivalului Fest(in) 

pe Bulevard, aflat in acest an la prima sa editie. (A.D.) 
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9. Ileana Lucaciu 

duminică, 20 octombrie 2013 

“ MOBILĂ ȘI DURERE “ – TEATRUL “NOTTARA” – “Fest (in) pe Bulevard”  

 

                             … MULTĂ DURERE! 

         La propiu și la figurat se poate spune despre acest spectacol că 

generează…”multă durere!”. La propiu, “durerea” vine din timpul 

reprezentației ce durează aproximativ trei ceasuri în care comicul 

absentează, satira lui Teodor Mazilu se sesizează cu greu în ritmul tern al 

celor petrecute pe scenă. Din când în când, rar, publicul zâmbește. La 

figurat, “durerea” se poate isca, atât prin regia aparținând unui nume 

cunoscut, Alice Barb, cât și prin scenografie, și chiar prin interpretarea 

actorilor. 

 

 

         Piesa fiind scrisă înainte de evenimentele din’89, pe vremea cenzurii 

comuniste, dramaturgul Teodor Mazilu a fost nevoit să se ferească de 

pericolul cenzorilor. Cu un conflict simplu, în subteranul scrierii și uneori 

prin replică, atacă însă, imoralitatea, parvenitismul și chiar corupția acelor 

timpuri de tristă amintire. Astăzi, când funcționează libertatea, despre acele 

metehne se scrie mult mai direct și vehement. S-a dat liber să poți satiriza 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2013/10/mobila-si-durere-teatrul-nottara-fest.html
http://3.bp.blogspot.com/-Wy5esgrulPM/UmP9ePU6vOI/AAAAAAAAC2I/RtSuOhkOfpY/s1600/DSCF2765_360x480.JPG
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furtul și minciuna ! Spectacolul cu “Mobilă și durere” aparține proiectului 

teatrului “Piese vechi în haine noi !”. Piesa nu este foarte “vechie”, dar 

suferă de răul cenzurii, ce îi afectează scriitura. “Hainele noi” dorite de 

Alice Barb – regie, ilustrație muzicală și light-design -, sunt însă, vechi, 

lipsite de inspirația actualizării sensurilor majore ale textului produs al anilor 

‘80. Regizoarea practică o minoră să îi spunem adaptare prin cei doi 

“tovarăși” directori ai unor fabrici de mobilă – Sile și Paul, deveniți acum, 

patroni și prin strecurarea unor completări ale replicilor în sensul de a le 

actualiza. Textul rămâne monoton în raport cu realitatea curentă sufocată 

de corupția unor parveniți, indivizi imorali, astăzi deveniți politicieni servitori 

ai mai multor partide, ieri, servili doar față de un singur partid. 

         Pentru Teodor Mazilu conflictul dintre Sile și Paul prin subtextul 

situațiilor țintește dorința lor de îmbogățire manevrând funcția de șef, baza 

rămâne însă, trădarea în amor, imoralitatea. Sile a trădat-o pe tânăra 

Lizica, o muiere temperamentală care s-a căsătorit cu bătrânul Paul, iar 

Sile o va lua de soție pe prostovana Melania, îndrăgostită și părăsită de 

Gore, sluga abjectă a șefului. Pe calea sublinierii conflictelor din amor, 

merge și regia, fără să mai încerce a revitaliza novator preocupările de 

înavuțire ale personajelor.  

         Scenografia Danei Istrate nu servește prin nimic evidențierea 

sensurilor majore ale satirei – parvenitismul, pofta de bani, minciuna, 

imoralitatea. Decorul împarte dezagreabil scena în două spații principale de 

joc – biroul lui Sile și casa lui Paul, la care mai adaugă în lateralul scenei 

un loc la munte pentru întâlnirea lui Sile cu Melania. Desenul decorului este 

nesugestiv. Mobila este încropit aleasă, cu toate că sunt ștabi ai unor 

fabrici de mobilă -  Sile și Paul, și nu indică pofta de înavuțirea și prostul 

“bun gust” al acestor parveniți. Iluminarea scenei este mereu egală de nu 

se mai înțelege logic trecerea dintr-un spațiu de joc în altul. Decorul s-ar 

anima prin cortinele interioare din scenă cu frânturi de desen ce ar vrea să 

amintească de stilul clasic arhitectural și cu un tablou atârnat strâmb pe 

fundal. Tabloul pare a ilustra un stâlp de electricitate pe un drum, dar este 

greșit a îl percepe astfel, pentru că regia îi dă o menire metaforică. În unele 

scene considerate importante de regie – de pildă, întâlnirea lui Sile cu 

Melania --, tabloul luminează … o cruce de neon! Poate fi și crucea de pe 

Caraiman că tot se întâlnesc la munte cei doi! Această metaforă penibilă ar 

putea avea trimitere și spre imoralitatea personajelor, veghiate în fundal de 

un tablou cu o cruce strâmbă ! Metafora de bază a regiei este însă … 

câinele. Soția lui Paul, Lizica are un câine alb de pluș, Gore urlă a jale ca 
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un câine când nu i se împlinesc ambițiile, câinele de pluș domină imaginea 

finală a reprezentației, etc. Efectele false ale imaginii teatrale dirijate de 

regie sunt însă, mult mai multe. Mai amintim și de jocul cu tablourile date 

cadou doamnelor din preajmă de Sile și Paul, poate cu intenția de a arăta 

că parveniții acaparează și opere de artă, joc însă, manevrat de regie 

neconvingător. Spre final, decorul se schimbă la vedere într-o sală de … 

bal, cu o masă fastuoasă în fundal. Costumele scenografei, de la cele 

curente, la cele de la bal sunt lipsite de funcționalitate pentru sprijinirea 

caracterelor personajelor și intențiile satirice ale tragicomediei lui Mazilu. În 

această scenografie confuză, Alice Barb vrea să dezvolte un concept 

exagerat în efecte și lipsit de coerență. Regizoarea este și autoarea 

ilustrației muzicale, executate live la … țambal de Costel Istrate! 

Îngrămădește o serie de scurte motive muzicale, chiar și din “Love story”, 

drept contrapuncte pentru diverse situații. Aducerea țambalului pe o 

laterală a scenei nu face decât să încarce fără rost viziunea regizorală și 

așa încărcată de artificii penibile în numele originalității. Dacă sub aspect 

vizual conceptul regizoral se dovedește haotic, fără concretețe în idei, lipsit 

de motivare și umor, aceste aspecte sporesc și prin indrumarea actorilor 

pentru a concretiza tipologiile ce la revin. 

 

 

Gelu Nițu (Sile) și Dani Popescu (Gore) 

         Distribuția este compusă din actori apreciați, dar nefiind coordonați, 

fiecare își interpretează rolul cum crede de cuviință. Se detașează, fiind 

remarcabilă prin asimilarea tipologiei Meleniei, Ioana Calotă. Cu măsură 

actrița dezvoltă mai întâi portretul unei june naive, ca apoi să descopere 

cum mariajul cu Sile îi poate aduce avantaje și devine o “doamnă” cu 

pretenții. Fără exagerări, cu umor, Ioana Calotă compune admirabil acest 

http://4.bp.blogspot.com/-cgW0o14X-ZE/UmP9p6HvHZI/AAAAAAAAC2Q/5AxaV21PSbI/s1600/2013_10_15_mobila1_rsz_crp.jpg
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rol servind substratul tematic al piesei. Încearcă o caracterizare în esență a 

lui Gore, trecând peste accentele de imagine exagerate ale regiei – jocul cu 

lanterna, lătratul a jale, etc -, Dani Popescu, atent să îi dea consistență 

personajului. Ion Besoiu în Paul, în special în monologul final, cucerește 

publicul, chiar dacă nu îi sunt pe deplin exploatate capacitățile de către 

regie. În rest, distribuția produce deziluzii, lipsită fiind de dirijarea regiei 

spre relaționare în funcție de situații. Astfel, Ada Navrot, actriță de marcă a 

teatrului, nu reușește să propună decât o schiță simplistă a Lizicăi, o 

parvenită nevricoasă, instabilă în relațiile cu cei din preajmă. Superficial, 

prin manevrarea unor expresii din alte spectacole, este tratat Sile, 

personajul central de către Gelu Nițu. Practică încercări de comedie 

artificiale, în raport cu situațiile. Păcat de resursele multiple ale acestui 

actor ce nu sunt folosite pe deplin de viziunea regizorală. Un rol modest 

construit dramaturgic, Urecheatul, tânărul care cochetează cu doamnele, îi 

revine lui Șerban Gomoiu. Este trist că o astfel de distribuție nu a aflat 

împlinire în conceptul regizoral. 

         “Criză mare monșer !” susține motto-ul  festivalului “Fest(in) pe 

Bulevard”. Criza se reflectaă uneori în teatru și drept … criză de inspirație, 

un exemplu fiind și premiera “Mobilă și durere”.  
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10. SensoTV 

http://www.sensotv.ro/arte/Festival-4787/mobila-si-durere-premiera-la-nottara 

Mobila si durere, Premiera la Nottara  

 
Sala „Horia Lovinescu“ a Teatrului „Nottara“ a gazduit in premiera spectacolului ”Mobila si durere” de 

Teodor Mazilu avand regia, ilustratia muzicala si light-design-ul semnate de Alice Barb. 
Distributia acestui spectacol de exceptie reuneste nume binecunoscute ale scenei romanesti: Gelu Nitu (Sile), Ion 

Besoiu (Paul), Dani Popescu (Gore), Serban Gomoi (Urechiatu), Ada Navrot (Lizica) sau Ioana Calota (Melania). 

Acompaniamentul muzical la tambal asigurat de Costel Istate reprezinta o alegere inspirata a regizoarei care a dorit 

sa descrie o veritabila atmosfera damboviteana  de ieri si de azi. 

      

”Mobila si durere” abordeaza un subiect actual, al imbogatitilor peste noapte, lipsiti de scrupule si de aspiratii. Ei se 

refugiaza in dorinte meschine, ganduri de razbunare si cumparaturi de… orice. Intr-o societate in care banii si 

aparentele primeaza, rivalitatile se gasesc la tot pasul. Astfel, Sile si Paul, proprietari de fabrici de mobila, se detesta 

astazi, desi au fost odata prieteni. Lizica se angajeaza intr-o casnicie numai pentru a se razbuna, sefii sunt tradati de 

subalterni, iar petrecerile se tin numai pentru a impresiona.  

      

„Sper ca acest spectacol sa scoata la lumina adevarurile profunde pe care Teodor Mazilu le spune in aceasta piesa. 

Este ultimul mare text pe care l-a scris inainte de a muri si pot sa-l consider ca fiind un text-testament. Fiind singura 

comedie scrisa de Teodor Mazilu in care se moare la final, eu am citit-o, intotdeauna, ca pe o mare tragicomedie. In 

lumina intamplarilor din tara noastra, incepe sa mi se para un text aproape apocaliptic. Pe vremea cand a fost scris, 

puteam sa ne separam in doua si sa spunem ca personajele care evolueaza in el, nu suntem noi, sunt ceilalti, dar 

astazi granita aceasta a disparut. (...) Este un text foarte dens, care forjeaza extrem de adanc si care poate fi privit in 

foarte multe feluri“ -  spunea regizorul Alice Barb. 

 

Autorul textului, Teodor Mazilu, afirma: „Cred ca titlul piesei are valoarea unui diagnostic; el s-ar putea traduce intr-un 

limbaj mai stiintific si mai medical cu «suferintele bunastarii». Caci bunastarea excesiva si, mai ales cea obtinuta fara 

munca, degradeaza, traumatizeaza, urateste, poceste individul, il impiedica sa desluseasca farmecul real al vietii si-l 

obliga sa chitcaie sobolaneste in fata a tot felul de fleacuri colorate. (...). De boala acapararii fara noima sufera 

personajele din comedia mea”. 

     

Acest eveniment teatral a fost prezentat in cadrul primei editii a “Fest(in) pe Bulevard”, sectiunea ”Bulevardul 

Comediei”. 

 

SENSOTV.RO si TONICA by CATENA sunt Parteneri Media al Festivalului International de Teatru „Fest(in) pe 

Bulevard”. 

 

Acest material va este oferit de Catena. 

 

     Realizator: Oana Georgescu 

 

Foto: Ciprian Duica, Teatrul Nottara4 

  

http://www.sensotv.ro/arte/Festival-4787/mobila-si-durere-premiera-la-nottara
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11. Port.ro 

http://port.ro/article/31969              

Şefi mici, probleme mari 

14 octombrie 2013 

Paul şi Sile se află într-o complexă 

competiţie pe mai multe planuri – social, etic, erotic, moral. O dispută pe tema cine parvine mai 

repede şi mai monstruos se tranşează în dormitor. Lizica, fosta amantă a lui Sile, este acum soţia 

lui Paul, fostul lui şef. Fosta iubită a lui Gore (subaltern şi om de încredere al lui Sile), îi devine 

acestuia din urmă soţie. O rocadă a funcţiilor, privilegiilor şi puterii care se consumă într-un 

cadru derizoriu, cooperativa de mobilă Avântul. Toate personajele sunt salariaţi şi foşti salariaţi 

ai acestei întreprinderi. Acţiunea se petrece în plin comunism – anii *70 - *80. 

Fidel schemei de construcţie dramaturgică cu totul specială care l-a consacrat, Teodor Mazilu 

reuşeşte o comedie de moravuri în care ineditul constă în faptul că eroii sunt conştienţi de 

defectele lor şi chiar fac caz, fac paradă de ele. Ticăloşia, sferto-doctismul, superficialitatea, 

ipocrizia, minciuna grosolană, sunt atributele protagoniştilor acestei piese de teatru considerată 

capodoperă a dramaturgiei maziliene. La final, până şi rivalitatea se dovedeşte falsă, gonflată. 

Moartea lui Paul îi apropie pe foştii lui subalterni, într-un macabru carusel grotesc. 

Alice Barb a constituit o distribuţie valabilă, posibilă care se sprijină mai ales pe forţa şi 

versatilitatea Adei Navrot, Ioanei Calotă şi Gelu Niţu. Aceştia se apropie de partiturile lor cu 

sinceritate şi le transmit cu o – altminteri obligatorie - doză de candoare. lor li se adaugă guest 

star-ul acestei producţii - Ion Besoiu. Privindu-i realizezi cruzim

http://port.ro/article/31969
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ea dar şi teribilul pericol 

reprezentat de prostie, lipsa de gust (kitsch-ul), meschinăria şi impostura – o combinaţie fatală, 

uşor recognoscibilă şi în societatea contemporană. 

Nici măcar mărturisirea lui Paul nu are rol salvator – „Acum, totuşi, la spartul târgului, am ajuns 

la concluzia că nu-i bine să fii porc. Domnilor, nu e bine! Sunt şi avantaje, dar nu e bine!” 

Dincolo de curajul de a monta Mazilu în spiritul dar şi în litera lui (nu s-a actualizat forţat, de 

exemplu nu s-a renunţat la apelativul tovarăş/tovarăşă), Alice Barb a gândit împreună cu Dana 

Istrate un context scenografic sugestiv al cărui element de rezistenţă este tabloul aşezat strâmb cu 

rama care încadrează Caraimanul cu celebra lui cruce luminată kitsch. O lume care-şi propteşte 

aspiraţiile pe pereţi şi le bate superficial în cuie, lăsându-le să atârne neglijent, o lume în care 

animalele de companie învaţă franceză şi care cultivă aparenţele ca pe un obligatoriu modus 

vivendi. 

În această macabră harababura fără sfârşit, cel mai bun prieten rămâne ţambalul şi cea mai 

arzătoare ambiţie – cât mai multe chefuri, plătite de stat, prin virament. 

Nu e simplu să transpui scenic universul mazilian. Chiar dacaă nu totul merge uns, varianta de la 

Nottara are consistentă, e susţinută actoricesc şi reuşeşte să transmită publicului un mesaj frust, 

cinic, îmbrăcat în haina diafană a comicului. Suntem parte din acest delir social, fără să vrem – 

poate – girăm această rătăcire într-un labirint de plastic. Noi toţi – asemenea unor somnambuli la 

o nuntă cu dar.  

Răzvana Niţă, PORT.ro 

http://www.port.ro/
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12. Artline  

http://www.artline.ro/Spectacolul----Mobila-si-durere----de-Teodor-Mazilu--pe-5-
octombrie-la-Teatrul-Nottara-32365-1-n.html 

Spectacolul “Mobila si durere” de Teodor Mazilu, pe 5 
octombrie la Teatrul Nottara 

publicat 02.10.2013, 13:50 0 Comentarii  

 
 

Sambata, 5 octombrie 2013, de la ora 19,00, Teatrul Nottara din Bucuresti prezinta  in sala 

“Horia Lovinescu”  spectacolul “Mobila si durere” de Teodor Mazilu.  

  

Regia: Alice Barb  

Scenografie: Dana Istrate  

Durata: 2h 10 minute (fara pauza) 

  

Distributie 

Sile: Gelu NITU 

Paul: Ion BESOIU 

Gore: Dani POPESCU 

Urechiatu: Lucian GHIMISI / serban GOMOI 

Lizica: Ada NAVROT 

Melania: Catrinel DUMITRESCU / Ioana CALOTA 

 La tambal: Costel ISTRATE 

  

Mobila si durere abordeaza un subiect actual, al imbogatitilor peste noapte, lipsiti de aspiratii; ei 

se refugiaza in dorinte meschine, ganduri de razbunare si achizitioneaza lucruri minore si lipsite 

de utilitate.  

 

Intr-o societate in care banii si aparentele primeaza, rivalitatile se gasesc la tot pasul. Sile si Paul, 

amandoi proprietari de fabrici de mobila, se detesta astazi, desi au fost odata prieteni. Lizica se 

angajeaza intr-o casnicie numai pentru a se razbuna, sefii sunt tradati de subalterni, iar petrecerile 

http://www.artline.ro/Spectacolul----Mobila-si-durere----de-Teodor-Mazilu--pe-5-octombrie-la-Teatrul-Nottara-32365-1-n.html
http://www.artline.ro/Spectacolul----Mobila-si-durere----de-Teodor-Mazilu--pe-5-octombrie-la-Teatrul-Nottara-32365-1-n.html
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se tin numai pentru a impresiona.  

 

2 octombrie 2013  

 

I. C.  

editor artline.ro  
 

 


