
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Primele reprezentații la spectacolul Yom Kippur 



1. Jurnalul  
din data de 2 iulie 2015, ora 22.34 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/yom-kippur-cel-mai-nou-spectacol-de-la-

teatrul-nottara-despre-formele-iubirii-691575.html 

 

 

 

Yom Kippur. Cel mai nou spectacol de la Teatrul Nottara despre formele iubirii 

 

Noua producţie de la Teatrul Nottara, din cadrul programului Dramaturgi 

străini contemporani, Yom Kippur de Hanna Azoulay-Hasfari, în regia Andreei 

Vulpe, prezintă o poveste ce surprinde mai multe for-me ale iubirii: faţă de Dum-

nezeu, pentru familie, pentru părinţi, dar plasată într-o confruntare memorabilă cu 

nevoia de dragoste sau lipsa acesteia, cu efortul regăsirii sensurilor aduse de tradiţiile 

aproape uitate. 

 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/yom-kippur-cel-mai-nou-spectacol-de-la-teatrul-nottara-despre-formele-iubirii-691575.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/yom-kippur-cel-mai-nou-spectacol-de-la-teatrul-nottara-despre-formele-iubirii-691575.html


Patru surori (interpretate de Luminiţa Erga, Crenguţa Hariton, Cristina Florea şi 

Diana Roman) sunt nevoite, în ajunul zilei de Yom Kippur (zi sfântă pentru evrei, 

când trebuie să stea în casă 24 de ore), să se adune în casa părintească, pentru că sora 

cea mai mică le anunţase că mama lor a plecat de acasă şi nu ştie unde. Printr-o 

scriitură robustă, care stăpâneşte inspirat tensiunile dintre surori, geloziile, obsesiile 

existenţiale şi prejudecăţile lor, autoarea israeliană încearcă să reliefeze patru 

caractere complexe, frământate de propriile temeri, ratări şi slăbiciuni. Spectacolul a 

avut o primă reprezentaţie miercuri, 24 iunie, la Sala George Constantin, iar premiera 

a fost anunţată pentru la toamnă, în stagiunea 2015-2016. 

 

 

 

Autor: Maria Coman 

http://jurnalul.ro/autor/maria-coman.html


2. Ziarul de Iași  
din data de 2 iulie 2015,  

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/yom-kippur-cel-mai-nou-spectacol-de-la-

teatrul-nottara-despre-formele-iubirii--1050350.html 

 

 

 

Yom Kippur. Cel mai nou spectacol de la Teatrul Nottara despre formele iubirii 

 

Noua producţie de la Teatrul Nottara, din cadrul programului Dramaturgi 

străini contemporani, Yom Kippur de Hanna Azoulay-Hasfari, în regia Andreei 

Vulpe, prezintă o poveste ce surprinde mai multe for-me ale iubirii: faţă de Dum-

nezeu, pentru familie, pentru părinţi, dar plasată într-o confruntare memorabilă cu 

nevoia de dragoste sau lipsa acesteia, cu efortul regăsirii sensurilor aduse de tradiţiile 

aproape uitate. 
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Patru surori (interpretate de Luminiţa Erga, Crenguţa Hariton, Cristina Florea şi 

Diana Roman) sunt nevoite, în ajunul zilei de Yom Kippur (zi sfântă pentru evrei, 

când trebuie să stea în casă 24 de ore), să se adune în casa părintească, pentru că sora 

cea mai mică le anunţase că mama lor a plecat de acasă şi nu ştie unde. Printr-o 

scriitură robustă, care stăpâneşte inspirat tensiunile dintre surori, geloziile, obsesiile 

existenţiale şi prejudecăţile lor, autoarea israeliană încearcă să reliefeze patru 

caractere complexe, frământate de propriile temeri, ratări şi slăbiciuni. Spectacolul a 

avut o primă reprezentaţie miercuri, 24 iunie, la Sala George Constantin, iar premiera 

a fost anunţată pentru la toamnă, în stagiunea 2015-2016. 
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din data de 2 iulie 2015, ora 22.34 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/yom-kippur-cel-mai-nou-

spectacol-de-la-teatrul-nottara-despre-formele-iubirii-1168055.html 

 

 
 

Yom Kippur. Cel mai nou spectacol de la Teatrul Nottara despre formele iubirii 

 

Noua producţie de la Teatrul Nottara, din cadrul programului Dramaturgi 

străini contemporani, Yom Kippur de Hanna Azoulay-Hasfari, în regia Andreei 

Vulpe, prezintă o poveste ce surprinde mai multe for-me ale iubirii: faţă de Dum-

nezeu, pentru familie, pentru părinţi, dar plasată într-o confruntare memorabilă cu 

nevoia de dragoste sau lipsa acesteia, cu efortul regăsirii sensurilor aduse de tradiţiile 

aproape uitate. 
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Patru surori (interpretate de Luminiţa Erga, Crenguţa Hariton, Cristina Florea şi 

Diana Roman) sunt nevoite, în ajunul zilei de Yom Kippur (zi sfântă pentru evrei, 

când trebuie să stea în casă 24 de ore), să se adune în casa părintească, pentru că sora 

cea mai mică le anunţase că mama lor a plecat de acasă şi nu ştie unde. Printr-o 

scriitură robustă, care stăpâneşte inspirat tensiunile dintre surori, geloziile, obsesiile 

existenţiale şi prejudecăţile lor, autoarea israeliană încearcă să reliefeze patru 

caractere complexe, frământate de propriile temeri, ratări şi slăbiciuni. Spectacolul a 

avut o primă reprezentaţie miercuri, 24 iunie, la Sala George Constantin, iar premiera 

a fost anunţată pentru la toamnă, în stagiunea 2015-2016. 
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4. Ziare Live 
din data de 2 iulie 2015, ora 22.40 

http://www.ziarelive.ro/stiri/yom-kippur-cel-mai-nou-spectacol-de-la-

teatrul-nottara-despre-formele-iubirii.html 

 

 
 

Yom Kippur. Cel mai nou spectacol de la Teatrul Nottara despre formele iubirii 

 

Noua producţie de la Teatrul Nottara, din cadrul programului Dramaturgi 

străini contemporani, Yom Kippur de Hanna Azoulay-Hasfari, în regia Andreei 

Vulpe, prezintă o poveste ce surprinde mai multe for-me ale iubirii: faţă de Dum-

nezeu, pentru familie, pentru părinţi, dar plasată într-o confruntare memorabilă cu 

nevoia de dragoste sau lipsa acesteia, cu efortul regăsirii sensurilor aduse de tradiţiile 

aproape uitate. 
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Patru surori (interpretate de Luminiţa Erga, Crenguţa Hariton, Cristina Florea şi 

Diana Roman) sunt nevoite, în ajunul zilei de Yom Kippur (zi sfântă pentru evrei, 

când trebuie să stea în casă 24 de ore), să se adune în casa părintească, pentru că sora 

cea mai mică le anunţase că mama lor a plecat de acasă şi nu ştie unde. Printr-o 

scriitură robustă, care stăpâneşte inspirat tensiunile dintre surori, geloziile, obsesiile 

existenţiale şi prejudecăţile lor, autoarea israeliană încearcă să reliefeze patru 

caractere complexe, frământate de propriile temeri, ratări şi slăbiciuni. Spectacolul a 

avut o primă reprezentaţie miercuri, 24 iunie, la Sala George Constantin, iar premiera 

a fost anunţată pentru la toamnă, în stagiunea 2015-2016. 
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