
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Premieră Trei nopţi cu Madox, 19 și 20 noiembrie 2015, ora 19.30 



1. Yorick 
din data de 18 noiembrie 2015, 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 289, 17-23 noiembrie 

http://yorick.ro/trei-nopti-cu-madox-are-premiera-la-teatrul-nottara/ 

 

 

 

„Trei nopți cu Madox” are premiera la Teatrul Nottara 

 

 

http://yorick.ro/trei-nopti-cu-madox-are-premiera-la-teatrul-nottara/
http://yorick.ro/trei-nopti-cu-madox-are-premiera-la-teatrul-nottara/


Teatrul Nottara prezintă joi, 19 noiembrie şi vineri, 20 noiembrie, de la ora 

19.30, la Sala George Constantin, premiera oficială a spectacolului Trei nopţi cu 
Madox de Matei Vişniec, în regia lui Mihai Lungeanu. 

Scenografia este realizată de Luana Drăgoiescu şi muzica originală este 

semnată de Pedro Negrescu. 

Din distribuţie fac parte: Victoria Cociaş, Ion Haiduc, Ion Grosu, Alexandru 

Jitea şi Paul Chiribuţă. Lor li s-au alăturat patru tineri actori, studenţi ai Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale: Lucian Bârsan, Iulian 

Burciu, Iulian Cuza şi Veliko Velikov. 

Spectacolul este realizat cu sprijinul UNATC I.L. Caragiale. 

Piesa unuia dintre cei mai jucaţi autori români din Europa şi nu numai, Trei 

nopţi cu Madox (scrisă în 1994) surprinde cu o desăvârşită sensibilitate, cu umor şi 

luciditate speranţele, slăbiciunile şi absurdul naturii umane. Locuitorii unui oraş-port 

trăiesc, timp de trei nopţi, o întâlnire de taină cu un domn misterios – un oarecare 

Madox, care se dovedeşte a fi mult mai special decât părea la prima vedere… 

Regizorul Mihai Lungeanu vorbește astfel despre piesă: „Madox nu este o 

simplă idee, nici un concept, nici o imagine poetică; el este cel care poate transforma 

realitatea traiului de zi cu zi în metafora vieţii „eterne”. (…) este ceea ce decide 

fiecare dintre noi să fie. Eu unul îl socotesc o călăuză spre fericire, spre armonie, spre 

împlinire.” 

Reprezentaţia de vineri, 20 noiembrie, se va desfăşura în prezenţa extraordinară 

a autorului. Evenimentul va fi precedat de la ora 19.00, de lansarea cărţilor: Omul din 

care a fost extras răul de Matei Vişniec (Editura Cartea Românească, 2014) şi 

Personajul virtual sau calea către al V-lea punct cardinal la Matei Vișniec de Mihai 

Lungeanu (Editura Eikon, 2014). 

 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/


2. Emil Călinescu 
din data de 23 noiembrie 2015, 

https://emilcalinescu.eu/trei-nopti-cu-madox/ 

 

 

 

Trei nopti cu Madox 

 

 

https://emilcalinescu.eu/trei-nopti-cu-madox/


Trei nopti cu Madox 

  

Nu am fost niciodata mare fan al teatrului absurd. Nu-l refuz, sunt spectacole 

foarte bune pe care nu ai voie sa le ratezi, insa nu este deloc printre preferatele mele. 

Matei Visniec este, pe de alta parte, printre cei mai jucati dramaturgi romani 

contemporani. Personal, nu am vazut multe spectacole facute dupa piese scrise de el, 

dar numele sau imi atrage atentia de fiecare data. Mi-a atras, cumva, atentia, fiind un 

autor de urmarit.  

Legat de piesele sale, imi amintesc ca PRIMUL spectacol vazut la Teatrul In 

Culise a fost Imagineaza-ti ca esti Dumnezeu, facut dupa texte scrise de el. Inca se 

mai joaca si acel spectacol, il recomand cu caldura. 

Eram, deci, interesat sa vad cum va fi un spectacol absurd dupa un text de 

Matei Visniec. Cine este acest Madox si ce vrea el de la spectatori  

 

 
 

Din pacate, insa, spectacolul nu poate fi povestit nicicum. ORICE spun fie este 

ceva fals, fie este spoiler. In fond, suntem pe taramul teatrului absurd, nimic nu este 

ceea ce pare. 

Partea interesanta este ca acest spectacol REVINE pe scena Teatrului Nottara, 

in trecut jucandu-se o alta adaptare a piesei in cauza. Piesa a fost scrisa in 1994 si de 

atunci a tot fost jucata (in Bucuresti jucandu-se, in trecut, o alta adaptare). O piesa 

extrem de bine scrisa, cu extrem de multe intelesuri. Fiecare are propriile explicatii, 

fiecare traieste in felul sau acest spectacol. 

https://emilcalinescu.eu/imagineaza-ti-ca-esti-dumnezeu/


 
 

In final, ca un fel de off-topic, doua cuvinte despre Teatrul Nottara si normele 

de siguranta. Aud ca teatrul urmeaza sa se inchida in urma unei legi promulgate de 

Parlament. Teatrul in cauza anuntase deja ca a luat cateva masuri pentru siguranta 

spectatorilor, cea mai importanta dintre ele fiind interzicerea completa a fumatului in 

teatru, inclusiv in timpul spectacolului. Acum, sa va zic sincer: nu m-am simtit 

niciodata in pericol in acest teatru. E de discutat in privinta salii de la subsol, recunos 

ca, personal, am reticente in privinta oricarei chestii ce se afla la subsol. Totusi, desi 

lumea intra si iese pe o singura scara, destul de ingusta, exista mai multe iesiri de 

urgenta ce pot fi folosite in cazuri de forta majora. Stiu, unde-i lege nu-i tocmeala, 

cladirea este cu bulina rosie, deci trebuie aplicata legea. Totusi, sufleteste vorbind, ar 

trebui macar facut ceea ce cere conducerea teatrului: o noua expertiza in privinta 

cladirii. E pacat ca un teatru atat de frumos si cu o atat de mare traditie sa fie inchis. 

Da, el ar putea reveni intr-un alt spatiu, insa, din punctul meu de vedere, farmecul 

acestui teatru sta tocmai in pozitionarea lui. In fond, festivalul Fest(in) pe Bulevard 

are atat de mare succes tocmai pentru ca se joaca intr-un teatru aflat pe Bulevardul 

Magheru. Nu dau verdicte, nu dau ordine, spun doar o parere a unui spectator care a 

mers des la acest teatru si care s-a simtit de fiecare data bine si in siguranta. 

Altfel, ma bucur enorm ca a fost eliminat fumatul din timpul spectacolelor. Am 

nimerit la un moment dat in primul rand la un spectacol in care se fuma (al altui 

teatru, unul cu o sala mult mai mica). Mi s-a parut absurd sa ies DIN SALA DE 

TEATRU duhnind a tigari. Inteleg rolul fumatului in actul artistic, insa asa cum NE 

IMAGINAM ca actorii conduc o masina, ne putem imagina ca fumeaza (putand fuma, 

daca e musai, tigari electronice). Pentru asta o bila foarte-foarte alba si imi pare rau ca 

nu am scris acum 2 saptamani despre aceasta decizie foarte buna a teatrului! 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20608298-teatrul-nottara-pericol-fie-inchis-managerul-marinela-tepus-vrem-obtinem-noua-expertiza-inainte-inchide-portile.htm
http://www.mediafax.ro/cultura-media/teatrul-nottara-ia-masuri-suplimentare-pentru-siguranta-publicului-fumatul-interzis-in-spectacole-14883519
https://emilcalinescu.eu/cat-vom-mai-accepta-fumatul-in-locurile-publice-minoritatea-decide/


 
 

Si tot ca gest frumos facut de Nottara, imi amintesc cum acest teatru a fost 

printre cele care a gazduit Teatrul Evreiesc atunci cand acoperisul acestuia a cedat. 

Am vazut atunci cateva spectacole ale Teatrului Evreiesc la Nottara (dintre care cel 

mai bun, cel pe care mi-l amintesc cu placere, a fost Jocul Regilor). Un gest frumos, 

de colegialitate, pe care l-am apreciat atunci si il apreciez si acum extrem de mult. 

 
Revenind la spectacol, inchei spunand atat: mergeti sa vedeti Trei nopti cu 

Madox. Nu este deloc absurd sa vedeti acest spectacol. Si da, sper ca veti avea ocazia 

sa il vedeti! Salutari TEATRALE tuturor! 

 

by Emil Calinescu  

https://emilcalinescu.eu/jocul-regilor-glume-adevarate/
https://emilcalinescu.eu/jocul-regilor-glume-adevarate/
https://emilcalinescu.eu/author/emilcalinescu2013/


3. DC News 
din data de 16 noiembrie 2015, ora 21.03 

http://www.dcnews.ro/trei-nopti-cu-madox-de-matei-visniec--in-premiera-

oficiala-la-nottara_489899.html 

 

 

 

'Trei nopţi cu Madox' de Matei Vişniec, în premieră oficială la Nottara 

 

Spectacolul 'Trei nopţi cu Madox' de Matei Vişniec, în regia lui Mihai 

Lungeanu, va fi prezentat, joi şi vineri, la Teatrul Nottara din Capitală, 

informează organizatorii.  

Din distribuţie fac parte Victoria Cociaş, Ion Haiduc, Ion Grosu, Alexandru 

Jitea şi Paul Chiribuţă. Lor li s-au alăturat patru tineri actori, studenţi ai Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale - Lucian Bârsan, Iulian 

Burciu, Iulian Cuza şi Veliko Velikov. 

Scenografia este realizată de Luana Drăgoiescu şi muzica originală este 

semnată de Pedro Negrescu. Piesa unuia dintre cei mai jucaţi autori români din 

Europa şi nu numai, 'Trei nopţi cu Madox' (scrisă în 1994) surprinde cu o desăvârşită 

sensibilitate, cu umor şi luciditate speranţele, slăbiciunile şi absurdul naturii umane, 

se arată într-un comunicat transmis Agerpres. 

'Madox nu este o simplă idee, nici un concept, nici o imagine poetică; el este 

cel care poate transforma realitatea traiului de zi cu zi în metafora vieţii 'eterne'. (...) 

Este ceea ce decide fiecare dintre noi să fie. Eu unul îl socotesc o călăuză spre fericire, 

spre armonie, spre împlinire', spune regizorul Mihai Lungeanu, citat în comunicat. 

http://www.dcnews.ro/trei-nopti-cu-madox-de-matei-visniec--in-premiera-oficiala-la-nottara_489899.html
http://www.dcnews.ro/trei-nopti-cu-madox-de-matei-visniec--in-premiera-oficiala-la-nottara_489899.html


Reprezentaţia de vineri se va desfăşura în prezenţa autorului, informează 

organizatorii. 

'Teatrul Nottara este pentru mine un fel de iubire de tinereţe. Eram încă elev de 

liceu şi veneam de la Rădăuţi la Bucureşti ca să văd spectacole de teatru. Atunci am 

descoperit şi Teatrul Nottara care avea un fel de căldura numai a lui, crea un fel de 

senzaţie de intimitate mai mare decât celelalte teatre bucureştene, iar faptul că se intra 

în el direct de pe bulevard amplifica impresia de cordialitate cu trecătorul, cu 

spectatorul potenţial. Teatrul Nottara te înşfăca în alambicul său de vise şi de poezie, 

de râs şi de fantezie', afirmă Matei Vişniec. 

Evenimentul va fi precedat de la ora 19,00 de lansarea cărţilor 'Omul din care a 

fost extras răul' de Matei Vişniec, apărută la Editura Cartea Românească, 2014, şi 

'Personajul virtual sau calea către al V-lea punct cardinal la Matei Vişniec' de Mihai 

Lungeanu - Editura Eikon, 2014. Spectacolul este realizat cu sprijinul UNATC 'I.L. 

Caragiale'. 
 

 

 

de Andrei Moisoiu  

http://www.dcnews.ro/autori/andrei-moisoiu.html


4. Ziarul Metropolis 
din data de 20 noiembrie 2015, ora 21.03 

http://www.ziarulmetropolis.ro/trei-nopti-cu-madox-la-nottara-alaturi-de-

matei-visniec/ 

 

 

 

Trei nopti cu Madox, la Nottara, alături de Matei Vişniec 

 

În această seară, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, premiera oficială a 

spectacolului Trei nopţi cu Madox de Matei Vişniec, în regia lui Mihai Lungeanu. 

Scenografia este realizată de Luana Drăgoiescu şi muzica originală este semnată de 

Pedro Negrescu. Reprezentaţia din această seară se va desfăşura în prezenţa 

extraordinară a autorului. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/trei-nopti-cu-madox-la-nottara-alaturi-de-matei-visniec/
http://www.ziarulmetropolis.ro/trei-nopti-cu-madox-la-nottara-alaturi-de-matei-visniec/


 

Piesa unuia dintre cei mai jucaţi autori români din Europa şi nu numai, 

Trei nopţi cu Madox (scrisă în 1994) surprinde cu o desăvârşită sensibilitate, cu 

umor şi luciditate speranţele, slăbiciunile şi absurdul naturii umane. 

Locuitorii unui oraş-port trăiesc, timp de trei nopţi, o întâlnire de taină cu un 

domn misterios – un oarecare Madox, care se dovedeşte a fi mult mai special decât 

părea la prima vedere… 

Din distribuţie fac parte: Victoria Cociaş, Ion Haiduc, Ion Grosu, Alexandru Jitea şi 

Paul Chiribuţă. Lor li s-au alăturat patru tineri actori, studenţi ai 

 Foto: Trei nopti cu Madox, Matei 

Vişniec – nottara.ro 

Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale: 

Lucian Bârsan, Iulian Burciu, Iulian Cuza şi Veliko Velikov. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/trei-nopti-cu-madox-la-nottara-alaturi-de-matei-visniec/
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2015/11/Ion-Grosu-Alex-Jitea-Paul-Chiributa-in-Trei-nopti-cu-Madox.jpg
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2015/11/Ion-Grosu-Alex-Jitea-Paul-Chiributa-in-Trei-nopti-cu-Madox.jpg
http://www.ziarulmetropolis.ro/trei-nopti-cu-madox-la-nottara-alaturi-de-matei-visniec/www.nottara.ro


„Madox nu este o simplă idee, nici un concept, nici o imagine poetică; el este cel care 

poate transforma realitatea traiului de zi cu zi în metafora vieţii „eterne”. (…) este 

ceea ce decide fiecare dintre noi să fie. Eu unul îl socotesc o călăuză spre fericire, spre 

armonie, spre împlinire.”, spune regizorul Mihai Lungeanu. 

Evenimentul va fi precedat de la ora 19.00, de lansarea cărţilor: Omul din care 

a fost extras răul de Matei Vişniec (Editura Cartea Românească, 2014) şi Personajul 

virtual sau calea către al V-lea punct cardinal la Matei Vișniec de Mihai Lungeanu 

(Editura Eikon, 2014). 

Teatrul Nottara este pentru mine un fel de iubire de tinereţe. Eram încǎ elev de 

liceu şi veneam de la Rǎdǎuţi la Bucureşti ca sǎ vǎd spectacole de teatru. Atunci am 

descoperit şi Teatrul Nottara care avea un fel de cǎldurǎ numai a lui, crea un fel de 

senzaţie de intimitate mai mare decât celelalte teatre bucureştene, iar faptul cǎ se intra 

în el direct de pe bulevard amplifica impresia de cordialitate cu trecǎtorul, cu 

spectatorul potenţial. Teatrul Nottara te înşfǎca în alambicul sǎu de vise şi de poezie, 

de râs şi de fantezie. (Matei Vişniec) 

Spectacol realizat cu sprijinul UNATC I.L. Caragiale 

 

 

 

Un articol de Petre Ivan 

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/petre-ivan/


5. Cluburi 
din data de 19 noiembrie 2015, ora 19.30 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Premiera-Trei-nopti-cu-

Madox_39638.html 

 

 

 

Premieră - Trei nopţi cu Madox 

 

 

http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Premiera-Trei-nopti-cu-Madox_39638.html
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Premiera-Trei-nopti-cu-Madox_39638.html


TREI NOPŢI CU MADOX 

de Matei Vişniec 

 

Distribuția (in ordinea indicată de autor) 

Bruno – Alexandru Jitea 

Grubi – Ion Grosu 

Sezar – Paul Chiribuță 

Clara – Victoria Cociaş 

Miciurin – Ion Haiduc 

 

Măturătorul 1 – Iulian Burciu 

Măturătorul 2 – Lucian Bârsan 

Măturătorul 3 – Iulian Cuza 

Măturătorul 4 – Veliko Velikov 

 

Regia: Mihai Lungeanu 

Muzica: Pedro Negrescu 

Scenografia: Luana Drăgoiescu 

Asistenţa de scenografie: Gabriela Bădină 

 

Spectacol realizat cu sprijinul UNATC "I.L. Caragiale" 

 

Durata: 1h 40 min 

Cine e Madox? 

 

"MADOX nu este o simplă idee, nici un concept, nici o imagine poetică; el este, după 

părerea mea, cel care poate transforma realitatea traiului de zi cu zi în metafora vieţii 

„eterne”. Ar putea fi un posibil prototip de personaj virtual, în sensul în care, deşi nu 

îl cunoaştem direct, îl putem (re)cunoaşte ca făcând parte din viaţa noastră interioară, 

fiind partener al lungilor noastre monologuri intime, atunci când vorbim totuşi cu 

cineva, chiar dacă suntem singuri. De singurătate fuge toată lumea, dar de tine însuţi 

nu ai unde să mai fugi. MADOX este ceea ce decide fiecare dintre noi să fie. Eu unul 

îl socotesc o călăuză spre fericire, spre armonie, spre împlinire. "  

(Mihai Lungeanu) 



6. Roportal 
din data de 19 noiembrie 2015, ora 19.30 

https://www.roportal.ro/articole/despre/trei_nopti_cu_madox_de_matei_vis

niec_in_premiera_oficiala_la_nottara/ 

 

 

 

Descriere 

 

Spectacolul 'Trei nopţi cu Madox' de Matei Vişniec, în regia lui Mihai 

Lungeanu, va fi prezentat, joi şi vineri, la Teatrul Nottara din Capitală, informează 

organizatorii.  

Din distribuţie fac parte Victoria Cociaş, Ion Haiduc, Ion Grosu, Alexandru 

Jitea şi Paul Chiribuţă. Lor li s-au alăturat patru tineri actori, studenţi ai Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale - Lucian Bârsan, Iulian 

Burciu, Iulian Cuza şi Veliko Veliko...  

 

Restul articolului: www.dcnews.ro 

https://www.roportal.ro/articole/despre/trei_nopti_cu_madox_de_matei_visniec_in_premiera_oficiala_la_nottara/
https://www.roportal.ro/articole/despre/trei_nopti_cu_madox_de_matei_visniec_in_premiera_oficiala_la_nottara/
http://www.dcnews.ro/trei-nopti-cu-madox-de-matei-visniec--in-premiera-oficiala-la-nottara_489899.html


7. ZiareLive 
din data de 16 noiembrie 2015, ora 21.19 

http://www.ziarelive.ro/stiri/trei-nopti-cu-madox-de-matei-visniec-in-

premiera-oficiala-la-nottara.html 

 

 
 

'Trei nopţi cu Madox' de Matei Vişniec, în premieră oficială la Nottara 

 

Spectacolul 'Trei nopţi cu Madox' de Matei Vişniec, în regia lui Mihai 

Lungeanu, va fi prezentat, joi şi vineri, la Teatrul Nottara din Capitală, 

informează organizatorii.  

Din distribuţie fac parte Victoria Cociaş, Ion Haiduc, Ion Grosu, Alexandru 

Jitea şi Paul Chiribuţă. Lor li s-au alăturat patru tineri actori, studenţi ai Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale - Lucian Bârsan, Iulian 

Burciu, Iulian Cuza şi Veliko Velikov. 

Scenografia este realizată de Luana Drăgoiescu şi muzica originală este 

semnată de Pedro Negrescu. Piesa unuia dintre cei mai jucaţi autori români din 

Europa şi nu numai, 'Trei nopţi cu Madox' (scrisă în 1994) surprinde cu o desăvârşită 

sensibilitate, cu umor şi luciditate speranţele, slăbiciunile şi absurdul naturii umane, 

se arată într-un comunicat transmis Agerpres. 

'Madox nu este o simplă idee, nici un concept, nici o imagine poetică; el este 

cel care poate transforma realitatea traiului de zi cu zi în metafora vieţii 'eterne'. (...) 

Este ceea ce decide fiecare dintre noi să fie. Eu unul îl socotesc o călăuză spre fericire, 

spre armonie, spre împlinire', spune regizorul Mihai Lungeanu, citat în comunicat. 

http://www.ziarelive.ro/stiri/trei-nopti-cu-madox-de-matei-visniec-in-premiera-oficiala-la-nottara.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/trei-nopti-cu-madox-de-matei-visniec-in-premiera-oficiala-la-nottara.html


Reprezentaţia de vineri se va desfăşura în prezenţa autorului, informează 

organizatorii. 

'Teatrul Nottara este pentru mine un fel de iubire de tinereţe. Eram încă elev de 

liceu şi veneam de la Rădăuţi la Bucureşti ca să văd spectacole de teatru. Atunci am 

descoperit şi Teatrul Nottara care avea un fel de căldura numai a lui, crea un fel de 

senzaţie de intimitate mai mare decât celelalte teatre bucureştene, iar faptul că se intra 

în el direct de pe bulevard amplifica impresia de cordialitate cu trecătorul, cu 

spectatorul potenţial. Teatrul Nottara te înşfăca în alambicul său de vise şi de poezie, 

de râs şi de fantezie', afirmă Matei Vişniec. 

Evenimentul va fi precedat de la ora 19,00 de lansarea cărţilor 'Omul din care a 

fost extras răul' de Matei Vişniec, apărută la Editura Cartea Românească, 2014, şi 

'Personajul virtual sau calea către al V-lea punct cardinal la Matei Vişniec' de Mihai 

Lungeanu - Editura Eikon, 2014. Spectacolul este realizat cu sprijinul UNATC 'I.L. 

Caragiale'. 
 

 

 

de Andrei Moisoiu  

http://www.dcnews.ro/autori/andrei-moisoiu.html


8. ZiareLive 
din data de 17  noiembrie 2015, ora 21.19 

http://www.ziarelive.ro/stiri/trei-nopti-cu-madox-intalnire-de-taina-la-

teatrul-nottara.html 

 

 

 

Teatrul Nottara prezinta joi, 19 noiembrie si vineri, 

20 noiembrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, premiera oficiala a 

spectacolului 'Trei noptit cu Madox de Matei Visniec, în regia lui Mihai Lungeanu. 

Din distributie fac parte: Victoria Cocias, Ion Haiduc, Ion Grosu, Alexandru Jitea si 

Paul Chiributa. Lor li s-au alaturat patru tineri actori, studenti ai Universitatii 

Nationale de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale: Lucian Barsan, Iulian 

Burciu, Iulian Cuza si Veliko Velikov. Piesa unuia dintre cei mai jucati autori romani 

din Europa si nu… 

 

Sursa DC News 

http://www.ziarelive.ro/stiri/trei-nopti-cu-madox-intalnire-de-taina-la-teatrul-nottara.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/trei-nopti-cu-madox-intalnire-de-taina-la-teatrul-nottara.html

