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1. Wordpress 
din data de 9 ianuarie 2014,  

http://cristiannicolau.wordpress.com/2014/01/09/vrei-sa-mor-in-locul-tau-

acum-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

“Vrei sa mor in locul tau?” acum la Teatrul Nottara  

 

Odata cu Noul An, 2014, Compania de Teatru BIGong aduce un aer de noutate 

piesei de teatru “Vrei sa mor in locul tau?” prin relocarea acesteia de la Teatrul de pe 

Lipscani, la Sala Horia Lovinescu de la Nottara, incepand cu reprezentatia din 13 ianuarie 

si cu un afis modificat. 

 

http://cristiannicolau.wordpress.com/2014/01/09/vrei-sa-mor-in-locul-tau-acum-la-teatrul-nottara/
http://cristiannicolau.wordpress.com/2014/01/09/vrei-sa-mor-in-locul-tau-acum-la-teatrul-nottara/
http://cristiannicolau.files.wordpress.com/2014/01/bogdan_nl_ianuarie_fb.jpg
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Piesa lui Terrence McNally, situata in timp la inceputul anilor ’90, despre care am 

mai scris si aici, a constituit pentru mine timp de cateva reprezentatii la care am participat, 

o sursa benefica pentru psihicul cotidian, o sursa de remontare si iesire din rutina zilnica, 

unde ne impinge societatea actuala. Da, piesa este excelenta pentru ca ofera frau liber 

protagonistilor sai, sa genereze individual un rol de creatie colectiv, si spun asta pentru ca 

am observat un progres si totusi diferente de interpretare individuala, pentru fiecare 

personaj in parte. Piesa nu este un musical asa cum ar da de inteles la debut ci este o 

evolutie logica a sentimentelor, catre sublimul sincronizarii perfecte. Este clar ca aceasta 

piesa este copilul frumos al celor doua cupluri de actori Ilinca Goia – Vitalie Bichir, si 

Gabriela Iacob – Cristian Iacob, intrucat, constructia lor este solida si incitanta pentru 

spectatori, ceea ce arata ca telul comunicarii a fost atins. 

 
Terrence McNally, un dramaturg american foarte popular din anii 1990, s-a nascut 

in 1939 si piesa sa originala “Lips together teeth apart” tradusa, regizata si interpretata 

chiar de catre actori. Piesa sa “Love! Valour? Compassion!,”, un comentariu la SIDA, a 

primit un premiu Tony, precum si Drama Desk si Outer Critics Circle Awards pentru cea 

mai buna piesa si Circle Award la New York Critics Drama “pentru cea mai buna piesa. 

Un alt joc, “Master Class”, a castigat, de asemenea, un Tony, așa cum a facut-o cartea 

scrisa pentru adaptarea muzicala din “Kiss of the Spider Woman”. Alte piese McNally 

includ “Corpus Christi” și “Unde sa dus Tommy Flowers?” În plus, McNally a scris mai 

multe scenarii de televiziune, unul dintre ei, “Mama lui Andre,” i-au adus un premiu 

Emmy. 

Reusim in final sa intelegem pe de-o parte natura succesului acestei comedii cu ceva 

nuante tragice in contextul actual. Pentru ca multe situatii se potrivesc modului romanesc 

de a privi societatea actuala. 

Unii dintre noi reusim sa ne recunoastem, daca putem macar un pic sa fim sinceri cu 

noi insine, in personajele lui Terrence sau poate in evolutia noastra interioara. E clar ca 

locul desfasurarii actiunii nu este ales intamplator. Insula de Foc – așa zisul „Paradis 

http://cristiannicolau.wordpress.com/2013/11/16/vrei-sa-mor-in-locul-tau-cu-bigong-in-mijlocul-lipscanilor/
http://cristiannicolau.files.wordpress.com/2014/01/img_0246.jpg
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homo”, este modul de exprimare al unor generatii, si de aceea este mai usor ca personajele 

sa treaca peste problemele lor de cuplu privind in jurul lor problemele unor cupluri mai 

putin normale, acceptand in final mai usor ironia sortii. Desigur, de aici pornesc si scenele 

hazlii la care spectatorii vor participa, intrucat este vorba despre un umor fin dedicat 

societatii americane, un fel de razbunare camuflata a lui Terrence catre transformarea 

simbolurilor americane cum ar fi ziua de 4 iulie, si modul in care americanii liberi inteleg 

sa petreaca. 
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2. Gandul Info 
din data de 14 ianuarie 2014, ora 20.27 

http://www.gandul.info/magazin/teatrul-nottara-din-bucuresti-prezinta-

spectacolul-vrei-sa-mor-in-locul-tau-11902709 

 

 
 

Spectacolul "Vrei să mor în locul tău?", de Terrence McNally, din distribuţia căruia 

fac parte actorii Ilinca Goia, Vitalie Bichir (Teatrul Naţional Bucureşti), Cristi Iacob, 

Gabriela Iacob (Teatrul Mic), va avea o reprezentaţie luni, de la ora 19.30, în Sala "Horia 

Lovinescu" a Teatrului Nottara. 

Află mai multe informaţii despre spectacolele viitoare pe 

pagina de Facebook "Unde mergem". 

Potrivit unui comunicat remis Mediafax, "Vrei să mor în locul tău?" este o dramedie 

americană în care două cupluri heterosexuale petrec împreună un weekend de 4 iulie, într-

o vilă de pe malul oceanului Atlantic, în renumita Insulă de Foc - aşa zisul "Paradis 

homo", excentric, burlesc şi exclusivist. Fiecare dintre cei patru îşi poartă adânca 

singurătate, ca şi nevoia comic-imperioasă de comunicare, mărturisire, uitare. 

http://www.gandul.info/magazin/teatrul-nottara-din-bucuresti-prezinta-spectacolul-vrei-sa-mor-in-locul-tau-11902709
http://www.gandul.info/magazin/teatrul-nottara-din-bucuresti-prezinta-spectacolul-vrei-sa-mor-in-locul-tau-11902709
https://www.facebook.com/pages/Unde-mergem/763122483716535
https://www.facebook.com/pages/Unde-mergem/763122483716535
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Telespectatorii vor afla cum amândouă căsniciile sunt şubrezite, cum fiecare viaţă 

survolează deriva şi încearcă să găsească calea: spre ruptură sau spre vindecare. 

"Vrei sa mor în locul tău?" este o piesă care aduce în privirea spectatorului, pe lângă nume 

cunoscute ale scenei româneşti, câte puţin din fiecare latură interpretativă, de la dramă la 

comedie, la musical, abordându-le cu subtilitate şi profesionalism şi făcând spectatorul să 

se simtă în mijlocul întâmplărilor, acolo, pe Insula de Foc. 

"Suntem o trupă de patru actori talentaţi, care, din dorinţa de evadare din scena teatrului 

instituţionalizat, am ajuns în sfera neconvenţionalului, în încercarea promovării ideii de 

«smart-theatre», de decor minimalist, acolo unde publicul se simte ca la el acasă, unde, 

practic, acesta interacţionează direct cu actorii, devine părtaş cu sufletul acestora, 

implicându-se direct în postura personajelor. 

Am luat naştere de curând, chiar sub ochii publicului nostru, un public într-o 

continuă creştere, dezvoltând o idee care s-a bucurat de un real succes, aceea de «atelier» 

de lectură cu public. Practic, noi ne-am pregătit în prezenţa publicului, dându-i acestuia 

posibilitatea să asiste tuturor emoţiilor noastre, fiind martor greşelilor care survin în actul 

de pregătire a unei piese, bâlbelor, repetărilor sau a improvizaţiilor", au declarat actorii. 

Primele reprezentaţii ale spectacolului-lectură "Vrei să mori în locul meu?", scris de 

Terrence McNally, au avut loc în iunie 2013 şi s-au bucurat de un real succes. Au urmat 

apoi avanpremierele din septembrie 2013 şi premiera din 3 octombrie 2013, toate jucate la 

Godot Cafe din Capitală cu casa închisă. Începând cu jumătatea lunii octombrie, acest 

spectacol a fost jucat la Teatrul de pe Lipscani, fosta sală "Rapsodia", iar începând cu anul 

2014, la Teatrul Nottara din Bucureşti.  
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3. Evz.ro 
din data de 12 ianuarie 2014,  

http://www.evz.ro/detalii/stiri/in-2014-vrei-sa-mor-in-locul-tau-pleaca-la-

londra-1076534.html 

 

 

Ilinca Goia, Vitalie Bichir, Cristi Iacob si Gabriela Iacob se pregătesc pentru 

spectacole în afara țării. 

 

„Suntem o trupa de patru actori talentati care, din dorinta de evadare din scena teatrului 

institutionalizat, am ajuns in sfera neconventionalului, in incercarea promovarii ideii de 

“smart-theatre”, de decor minimalist, acolo unde publicul se simte ca la el acasa, unde, 

practic, acesta interactioneaza direct cu actorii, devine partas cu sufletul acestora, 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/in-2014-vrei-sa-mor-in-locul-tau-pleaca-la-londra-1076534.html
http://www.evz.ro/detalii/stiri/in-2014-vrei-sa-mor-in-locul-tau-pleaca-la-londra-1076534.html
http://www.evz.ro/typo3temp/pics/224_1388677698_vreisamorinlocultau_6beb53416c.jpg
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implicandu-se direct in postura personajelor”. Așa începe povestea Companiei de Teatru 

BiGong.  

În urmă cu nici un an, patru actori consacrați, Ilinca Goia și Vitalie Bichir (ambii de 

la Teatrul National Bucuresti) și Cristi Iacob si Gabriela Iacob (Teatrul Mic) aduceau în 

România conceptul de “Teatrului la masa”, iar spectatorii se simțeau extraordinar savurand 

o piesa de calitate, la un pahar, in compania familiei sau a prietenilor. Primul lor spectacol, 

„Vrei sa mori in locul meu?”, o piesă scrisă de Terrence McNally ce trece cu ușurință de la 

dramă la comedie și apoi la music-hall, s-a bucurat de un real succes.  

„Două cupluri heterosexuale petrec împreună un weekend de 4 Iulie într-o vilă de pe malul 

oceanului Atlantic, în renumita Insulă de Foc – așa zisul „Paradis homo”, excentric burlesc 

și exclusivist. Fiecare dintre cei patru își poartă adâncasingurătate ca și nevoia comic-

imperioasă de comunicare, mărturisire, uitare. Aflăm cum amândouă căsniciile sunt 

șubrezite, vedem cum fiecare viață survolează deriva, găsim împreună cu ei calea: spre 

ruptură sau spre vindecare ? Cine pe cine iubește mai mult ? Cine trăiește mai puțin sau 

mai puțin intens ? Cine sunt părinții și cine sunt copiii ? De unde ne vin traumele ? De 

unde ne găsim puterea, nebunia, umorul, autoironia ? Cum facem să nu ne luăm prea în 

serios?”.  

In prima jumatate a anului, în colaborare cu Institutul Cultural Roman, „Vrei sa mor 

in locul tau?” va pleca la Londra, unde va avea doua reprezentati. Tot pentru anul 2014, 

obiectivul Trupei BiGong este să pună in scenă alte trei piese. Trupa BiGong are stagiune 

completa in Teatrul Nottara, sala „Horia Lovinescu” si in salile hotelului Residence, in 

Bucuresti si/sau la cerere in cluburile din Centrul vechi.  
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4. The Epoch Times 
din data de 13 ianuarie 2014,  

http://epochtimes-romania.com/news/vrei-sa-mor-in-locul-tau---210512 

 

 

Nu e o întrebare ci e un spectacol la Teatrul „Nottara”, 20 ianuarie 2014, ora 19 30, 

Sala „Horia Lovinescu”. 

"Suntem o trupa de patru actori talentaţi care, din dorinta de evadare din scena teatrului 

instituţionalizat, am ajuns in sfera neconvenţionalului, in încercarea promovării ideii de 

“smart-theatre”, de decor minimalist, acolo unde publicul se simte ca la el acasă, unde, 

practic, acesta interacţionează direct cu actorii, devine părtaş cu sufletul acestora, 

implicandu-se direct in postura personajelor. 

Am luat naştere de curând, chiar sub ochii publicului nostru, un public într-o 

continuă creştere, dezvoltând o idee care s-a bucurat de un real succes, aceea de “atelier” 

de lectura cu public. Practic, noi ne-am pregătit in prezenta publicului, dându-I acestuia 

posibilitatea să asiste tuturor emoţiilor noastre, fiind martor greşelilor care survin in actul 

de pregătire a unei piese, balbelor, repetărilor sau a improvizaţiilor. Asta înseamnă ca 

repetiţiile finale, dinaintea premieriei, le-am făcut in prezenta spectatorilor, care, 

multumita gazdei noastre, lanţul hotelier 

“Residence”, a ajutat ca acest eveniment să poată avea loc. 

http://epochtimes-romania.com/news/vrei-sa-mor-in-locul-tau---210512
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Ideea de “Teatru la masa” este un alt concept pe care l-am preluat din afara 

granitelor şi astfel, am continuat şi în România ceea ce alţii au iniţiat inca demult, făcând 

spectatorii să se simta extraordinar savurând o piesa de calitate, la masa, in compania 

familiei sau a prietenilor, la un pahar. Astfel, în data de 26 şi 27 iunie 2013, am avut 

primele spectacole-lectura ale piesei „Vrei să mori in locul meu?” scrisa de Terrence 

McNally, care s-a bucurat de un real succes, fără a fi cunoscuţi ca trupa nou infiintata sub 

numele de BiGong. Insa, ca actori consacraţi, noi, Ilinca Goia si Vitalie Bichir (Teatrul 

Naţional Bucureşti), Cristi Iacob şi Gabriela Iacob (Teatrul Mic), avem deosebita 

placerea de a va invita să ne reprezentam reciproc în viitor, unindu-ne numele şi, de ce nu, 

destinele, in spiritul culturii. 

Au urmat apoi avanpremierele piesei cu acelaşi nume in data de 6 şi 12 septembrie 

şi premiera din 03 octombrie, toate jucate la Godot Cafe cu casa inchisa. Începând cu 

jumatatea lunii octombrie, această piesa am jucat-o la Teatrul de pe Lipscani, fosta sala 

„Rapsodia” iar începând cu anul 2014 la Teatrul Nottara. 

„Vrei să mor in locul tau?”, este, in accepţiunea noastră o dramedie americană în care 

două cupluri heterosexuale petrec împreună un weekend de 4 Iulie într-o vilă de pe malul 

oceanului Atlantic, în renumita Insulă de Foc – aşa zisul „Paradis homo”, excentric burlesc 

şi exclusivist. Fiecare dintre cei patru îşi poartă adânca singurătate ca şi nevoia comic-

imperioasă de comunicare, mărturisire, uitare. Aflăm cum amândouă căsniciile sunt 

şubrezite, vedem cum fiecare viaţă survolează deriva, găsim împreună cu ei calea : spre 

ruptură sau spre vindecare ? Cine pe cine iubeşte mai mult ? Cine trăieşte mai puţin sau 

mai puţin intens ? Cine sunt părinţii şi cine sunt copiii ? De unde ne vin traumele ? De 

unde ne găsim puterea, nebunia, umorul, autoironia? Cum facem să nu ne luăm prea în 

serios ? 

„Vrei să mor in locul tau?” este o piesa care aduce in privirea spectatorului, pe lângă nume 

cunoscute ale scenei romanesti, cate putin din fiecare latura interpretativa, de la drama la 

comedie, la music-hall, abordandu-le cu subtilitate si profesionalism şi făcând spectatorul 

să se simta in mijlocul întâmplărilor, acolo pe insula de foc." 

Epoch Times România este partener media al Teatrului Nottara 

 


