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METODA   
(METODA GRÖNHOLM) 

 

de Jordi Galcerán 

Traducerea: Luminiţa Voina-Răuţ 

 

 

Regia: Theodor–Cristian Popescu 

Scenografia: Ştefan Caragiu 

 

Cu:  

Cerasela Iosifescu, Adrian Văncică, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă 

 

Durata: 1h 20’ (fără pauză) 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
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http://diaspora.businesslive.ro/spectacolul-metoda-metoda-gronholm-in-turneu-in-trei-tari-europene/ 

 

Spectacolul ‘Metoda (Metoda Grönholm)’ în 

turneu în trei țări europene 
 

Teatrul ‘Nottara’ prezintă, în luna noiembrie, în Belgia, Austria și Spania, spectacolul 

‘Metoda (Metoda Grönholm)’ de Jordi Galcéran, în regia lui Theodor Cristian 

Popescu. Reprezentațiile vor avea loc pe 23 noiembrie, la Pygmalion Theater din 

Viena, pe 25 noiembrie la Centrul Bozar din Bruxelles și pe 27 noiembrie la Teatrul 

Lliure, Barcelona. 

Acest turneu face parte din proiectul Teatrul ca identitate — turneele Teatrului ‘Nottara’ 

pentru românii din afara granițelor, realizat cu ajutorul financiar și logistic al partenerilor 

http://diaspora.businesslive.ro/spectacolul-metoda-metoda-gronholm-in-turneu-in-trei-tari-europene/
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noștri, Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni al Ministerului 

Afacerilor Externe și European Artists Management — Asociație culturală din Bruxelles. 

‘Am ales ŤMetodať pentru acest turneu deoarece este o montare apreciată atât de 

specialiști, cât și de public, care s-a bucurat de succes la numeroase festivaluri din țară și 

avem convingerea că va fi la fel de bine primită și în rândul românilor din diaspora. Suntem 

onorați, totodată, că avem ocazia să jucăm spectacolul chiar în orașul natal al autorului și 

sperăm ca acesta să fie prezent în sală, pe 27 noiembrie’, afirmă criticul de teatru Marinela 

Țepuș, directorul Teatrului ‘Nottara’. 

Distribuția spectacolului ‘Metoda’ este formată din actorii: Adrian Văncică (Fernando) 

Alexandru Jitea (Enrique), Gabriel Răuță (Carlos) Cerasela Iosifescu (Mercedes). 

Traducerea textului îi aparține Luminiței Voina-Răuț, iar scenografia lui Ștefan Caragiu. 

În spectacol, o companie suedeză, recunoscută pe plan internațional, trebuie să angajeze 

o persoană care să se alăture echipei. Postul implică o mare responsabilitate, iar condițiile 

de muncă și remunerația sunt foarte atractive. 

Cei patru presupuși candidați selectați pentru interviu intră treptat în scenă. Ideea că 

metoda de intervievare este una neobișnuită și apare în mintea lor atunci când fiecare 

afirmă că niciunul dintre ei nu este reprezentantul companiei. 

Timpul trece și nimeni nu vine să le spună cum se va desfășura selecția. Mai mult, se pare 

că nu mai pot pleca; ei presupun că cineva îi supraveghează, din afară, pentru a se decide 

cine primește postul. 

Fiecare concurent trebuie să-și demonstreze abilitățile. Probele prin care trec scot la 

suprafață fie dorința de a ajuta, fie tendința de a-i sabota pe ceilalți candidați. Sunt unul 

câte unul eliminați, iar cel care va rezista până la final va primi slujba. Astfel, cele patru 

personaje își arată umanitatea, empatia, insensibilitatea sau cinismul, dar, nimic nu se 

dovedește a fi ceea ce părea la început. 

‘Mi s-a părut o piesă cu dimensiune filosofică ascunsă, care te face să te sperii pentru că, 

la final, nu poți spune despre niciunul dintre cele patru personaje cum este de fapt. Le-am 

văzut, evoluând, pe scenă, în fața noastră aproape două ore, dar, de fapt, nu putem zice 

nimic despre niciunul dintre ei’, susține regizorul Theodor Cristian Popescu. 

Teatrul ‘Nottara’ și-a propus, pentru anul 2013, o serie de turnee care să se adreseze 

comunităților românești din străinătate. Acestea fac parte din programul managerial al 

teatrului și, de aproape zece ani, ele se efectuează cu o frecvență constantă. Astfel, 

turneul spectacolului ‘Metoda’ este a treia deplasare în străinătate pe care teatrul nostru o 

face în acest an. 

Dintre turneele ultimilor ani amintim: prezența în Germania (Berlin, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München), Austria (Viena) și Canada (Toronto, Montreal), cu spectacolul ‘Ultimul 

Don Juan’ și participarea în cadrul ‘Zilelor Culturale Românești la München, 2012′, cu 

spectacolul ‘Umor, amor, fior de dor… în București’. Spectacolul ‘Variațiuni enigmatice’ s-a 

jucat la Bruxelles, Viena, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, iar spectacolul 

‘Aniversarea’ a avut zece reprezentații la Barbican Centre din Londra. În plus, ‘Metoda’ a 

mai fost invitată în turneu, în 2011 în Austria (Viena) și Germania (Köln). 

Puteți consulta o listă cu cele mai importante turnee și festivaluri la care a participat 

spectacolul ‘Metoda’: 
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Festivalul Internațional de Teatru din Sibiu, 27 mai — 5 iunie 2011 

Festivalul Zile și Nopți de Teatru European, Europa via Balcani, ediția a VI-a, Teatrul ‘Maria 

Filotti’, Brăila, 24 septembrie — 02 octombrie 2011 

Festivalul de Teatru Scurt, Teatrul de Stat Oradea, ediția XVII-a,  

25 septembrie — 2 octombrie 2011 

FEST-FDR al TNTm (Teatrul Național Timișoara), 2011 

Gala VedeTeatru, Buzău, 2011 

Festivalul Național de Teatru, București, 2011 

Turneu la Slatina, 2011 

Festivalul Internațional de Teatru, Povești, Alba-Iulia, ediția a VIII—a, 3-7 octombrie 2012 

Turneu la Călărași, 2012 
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http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/238400-Comunicat-de-pres-Teatrul-

Nottara.html 

 

Spectacolul 'Metoda (Metoda Grönholm)' în turneu în trei ţări europene 
Teatrul 'Nottara' prezintă, în luna noiembrie, în Belgia, Austria şi Spania, spectacolul 
'Metoda (Metoda Grönholm)' de Jordi Galcéran, în regia lui Theodor Cristian Popescu. 
Reprezentaţiile vor avea loc pe 23 noiembrie, la Pygmalion Theater din Viena, pe 25 
noiembrie la Centrul Bozar din Bruxelles şi pe 27 noiembrie la Teatrul Lliure, Barcelona.  
 
Acest turneu face parte din proiectul Teatrul ca identitate - turneele Teatrului 'Nottara' 
pentru românii din afara graniţelor, realizat cu ajutorul financiar şi logistic al partenerilor 
noştri, Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni al Ministerului 
Afacerilor Externe şi European Artists Management - Asociaţie culturală din Bruxelles.  
 
'Am ales ŤMetodať pentru acest turneu deoarece este o montare apreciată atât de 
specialişti, cât şi de public, care s-a bucurat de succes la numeroase festivaluri din ţară şi 
avem convingerea că va fi la fel de bine primită şi în rândul românilor din diaspora. Suntem 
onoraţi, totodată, că avem ocazia să jucăm spectacolul chiar în oraşul natal al autorului şi 
sperăm ca acesta să fie prezent în sală, pe 27 noiembrie', afirmă criticul de teatru Marinela 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/238400-Comunicat-de-pres-Teatrul-Nottara.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/238400-Comunicat-de-pres-Teatrul-Nottara.html
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Ţepuş, directorul Teatrului 'Nottara'.  
 
Distribuţia spectacolului 'Metoda' este formată din actorii: Adrian Văncică (Fernando) 
Alexandru Jitea (Enrique), Gabriel Răuţă (Carlos) Cerasela Iosifescu (Mercedes). 
Traducerea textului îi aparţine Luminiţei Voina-Răuţ, iar scenografia lui Ştefan Caragiu.  
 
În spectacol, o companie suedeză, recunoscută pe plan internaţional, trebuie să angajeze 
o persoană care să se alăture echipei. Postul implică o mare responsabilitate, iar condiţiile 
de muncă şi remuneraţia sunt foarte atractive. 
 
Cei patru presupuşi candidaţi selectaţi pentru interviu intră treptat în scenă. Ideea că 
metoda de intervievare este una neobişnuită şi apare în mintea lor atunci când fiecare 
afirmă că niciunul dintre ei nu este reprezentantul companiei. 
 
Timpul trece şi nimeni nu vine să le spună cum se va desfăşura selecţia. Mai mult, se pare 
că nu mai pot pleca; ei presupun că cineva îi supraveghează, din afară, pentru a se decide 
cine primeşte postul. 
 
Fiecare concurent trebuie să-şi demonstreze abilităţile. Probele prin care trec scot la 
suprafaţă fie dorinţa de a ajuta, fie tendinţa de a-i sabota pe ceilalţi candidaţi. Sunt unul 
câte unul eliminaţi, iar cel care va rezista până la final va primi slujba. Astfel, cele patru 
personaje îşi arată umanitatea, empatia, insensibilitatea sau cinismul, dar, nimic nu se 
dovedeşte a fi ceea ce părea la început.  
 
'Mi s-a părut o piesă cu dimensiune filosofică ascunsă, care te face să te sperii pentru că, 
la final, nu poţi spune despre niciunul dintre cele patru personaje cum este de fapt. Le-am 
văzut, evoluând, pe scenă, în faţa noastră aproape două ore, dar, de fapt, nu putem zice 
nimic despre niciunul dintre ei', susţine regizorul Theodor Cristian Popescu. 
 
Teatrul 'Nottara' şi-a propus, pentru anul 2013, o serie de turnee care să se adreseze 
comunităţilor româneşti din străinătate. Acestea fac parte din programul managerial al 
teatrului şi, de aproape zece ani, ele se efectuează cu o frecvenţă constantă. Astfel, 
turneul spectacolului 'Metoda' este a treia deplasare în străinătate pe care teatrul nostru o 
face în acest an.  
 
 
 
Dintre turneele ultimilor ani amintim: prezenţa în Germania (Berlin, Köln, Frankfurt, 
Stuttgart, München), Austria (Viena) şi Canada (Toronto, Montreal), cu spectacolul 'Ultimul 
Don Juan' şi participarea în cadrul 'Zilelor Culturale Româneşti la München, 2012', cu 
spectacolul 'Umor, amor, fior de dor... în Bucureşti'. Spectacolul 'Variaţiuni enigmatice' s-a 
jucat la Bruxelles, Viena, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München, iar spectacolul 
'Aniversarea' a avut zece reprezentaţii la Barbican Centre din Londra. În plus, 'Metoda' a 
mai fost invitată în turneu, în 2011 în Austria (Viena) şi Germania (Köln).  
 
Puteţi consulta o listă cu cele mai importante turnee şi festivaluri la care a participat 
spectacolul 'Metoda': 
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Festivalul Internaţional de Teatru din Sibiu, 27 mai - 5 iunie 2011 
 
Festivalul Zile şi Nopţi de Teatru European, Europa via Balcani, ediţia a VI-a, Teatrul 'Maria 
Filotti', Brăila, 24 septembrie - 02 octombrie 2011 
 
Festivalul de Teatru Scurt, Teatrul de Stat Oradea, ediţia XVII-a, 25 septembrie - 2 
octombrie 2011 
 
FEST-FDR al TNTm (Teatrul Naţional Timişoara), 2011 
 
Gala VedeTeatru, Buzău, 2011 
 
Festivalul Naţional de Teatru, Bucureşti, 2011 
 
Turneu la Slatina, 2011 
 
Festivalul Internaţional de Teatru, Poveşti, Alba-Iulia, ediţia a VIII -a, 3-7 octombrie 2012 
 
Turneu la Călăraşi, 2012 
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http://www.ziarulmetropolis.ro/metoda-de-la-nottara-in-turneu-in-trei-tari-europene/ 

 

Metoda de la Nottara, în turneu în trei ţări 

europene 

de Andrada Văsii 

 

Teatrul „Nottara” prezintă, în luna noiembrie, în Belgia, Austria şi Spania, 

spectacolul „Metoda (Metoda Grönholm)” de Jordi Galcéran, în regia lui Theodor Cristian 

Popescu. 

Reprezentaţiile vor avea loc pe 23 noiembrie, la Pygmalion Theater din Viena, pe 25 noiembrie la 

Centrul Bozar din  Bruxelles şi pe 27 noiembrie la Teatrul Lliure, Barcelona. 

Acest turneu face parte din proiectul Teatrul ca identitate – turneele Teatrului „Nottara” pentru românii 

din afara graniţelor, realizat cu ajutorul financiar şi logistic al partenerilor noştri, Departamentul Politici 

pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni al Ministerului Afacerilor Externe şi European Artists 

Management – Asociaţie culturală din Bruxelles. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/metoda-de-la-nottara-in-turneu-in-trei-tari-europene/
http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=Andrada
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„Am ales «Metoda» pentru acest turneu deoarece este o montare apreciată atât de specialişti, cât şi de 

public, care s-a bucurat de succes la numeroase festivaluri din ţară şi avem convingerea că va fi la fel de 

bine primită şi în rândul românilor din diaspora. Suntem onoraţi, totodată, că avem ocazia să jucăm 

spectacolul chiar în oraşul natal al autorului şi sperăm ca acesta să fie prezent în sală, pe 27 

noiembrie”, afirmă criticul de teatru Marinela Ţepuş, directorul Teatrului „Nottara”. 

Distribuţia spectacolului „Metoda” este formată din actorii Adrian Văncică (Fernando) Alexandru Jitea 

(Enrique), Gabriel Răuţă (Carlos) Cerasela Iosifescu (Mercedes). Traducerea textului îi aparţine 

Luminiţei Voina-Răuţ, iar scenografia lui Ştefan Caragiu. 

Metoda interviului, pentru o companie de teatru  

În spectacol, o companie suedeză, recunoscută pe plan internaţional, trebuie să angajeze o persoană care 

să se alăture echipei. Postul implică o mare responsabilitate, iar condiţiile de muncă şi remuneraţia sunt 

foarte atractive. 

Cei patru presupuși candidaţi selectaţi pentru interviu intră treptat în scenă. Ideea că metoda de 

intervievare este una neobişnuită apare în mintea lor atunci când fiecare afirmă că niciunul dintre ei nu 

este reprezentantul companiei. 

Timpul trece şi nimeni nu vine să le spună cum se va desfăşura selecţia. Mai mult, se pare că nu mai pot 

pleca; ei presupun că cineva îi supraveghează, din afară, pentru a se decide cine primeşte postul. 

 
Adrian Văncică (foto dreapta) joacă în spectacolul „Metoda” 
Fiecare concurent trebuie să-și demonstreze abilităţile. Probele prin care trec scot la suprafaţă fie dorinţa 

de a ajuta, fie tendinţa de a-i sabota pe ceilalţi candidaţi. Sunt unul câte unul eliminaţi, iar cel care va 

rezista până la final va primi slujba. Astfel, cele patru personaje îşi arată umanitatea, empatia, 

insensibilitatea sau cinismul, dar nimic nu se dovedește a fi ceea ce părea la început. 

„Mi s-a părut o piesă cu dimensiune filosofică ascunsă, care te face să te sperii pentru că, la final, nu poţi 

spune despre niciunul dintre cele patru personaje cum este de fapt. Le-am văzut, evoluând, pe scenă, în 

faţa noastră aproape două ore, dar, de fapt, nu putem zice nimic despre niciunul dintre ei”, susţine 

regizorul Theodor Cristian Popescu. 

Teatrul „Nottara” şi-a propus, pentru anul 2013, o serie de turnee care să se adreseze comunităţilor 

româneşti din străinătate. Astfel, turneul spectacolului „Metoda” este a treia deplasare în străinătate pe 

care teatrul o face în acest an. 

Foto credit: Teatrul Nottara, spectacolul Metoda 

http://www.nottara.ro/index.php?route=continut/spectacole&spectacol_id=69&sc=curente&sala=2

