
 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 

Premieră Panică, 30 ianuarie 2014, ora 19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. Yorick 
din data de 21 ianuarie 2014,  

http://yorick.ro/panica-la-nottara/ 

 

 

Spectacolul „Panică” de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian Popescu și 

traducerea Cristinei Toma, va avea premiera joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Teatrul 

Nottara, Sala George Constantin. 

Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o comedie psihologică. Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, 

luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Din distribuție fac parte Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuță. „Panică ne 

aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. Până ieșim, avem 

timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.”, declară Theodor-Cristian Popescu despre 

textul pe care a ales să-l monteze, într-o scenografie semnată de Cosmin Florea. 

 

http://yorick.ro/panica-la-nottara/
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„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în 

spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să scoatem 

premiera în doar patru săptămâni!!!… Nu vă panicaţi. Am reuşit”, spune Vlad Zamfirescu 

înainte de premieră. 

Panică a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general 

al Teatrului Naţional din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi 

regizori. 
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2. Gianina 
din data de 22 ianuarie 2014,  

http://www.gianinacorondan.ro/panica-de-la-teatrul-nottara/ 

 

Mi-a amintit de Arta de la Bulandra. Care mi-a placut atit de mult incit l-am vazut 

de vreo cinci ori. 

 
 

http://www.gianinacorondan.ro/panica-de-la-teatrul-nottara/
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Si “Panica” lui Mika Myllyaho (traducerea: Cristina Toma) e pe aproape, e 

spectacol nou si abia am fost la avanpremiera, dar urmeaza sa mai studiez fenomenul etalat 

pe scena de la Nottara. Si pe cel din afara scenei, e bine de tintuit un pic cu introspectia. 

Mai ales ca ne apuca pe toti uneori. Piesa asta emite un semnal deloc de neglijat, care este 

chiar la moda acum. 

Legatura cu Arta Jasminei Reza si regizata de Cristi Juncu este participarea lui Vlad 

Zamfirescu si desenul emotiilor, creat de intilnirea a trei barbati care-si spun lucruri voite-

nevoite in incercarea de a se juca de-a psihanaliza. Adunati in jurul unei probleme care 

declanseaza furtuni interioare si resentimente, situatii conflictuale, avalansa de scuze, 

acuze, povesti nespuse si o gramada de haz, ei se straduiesc sa se ajute. Nu reusesc prea 

multe, desi spre final Zina Declicului pare sa-I vada cu ochi buni. 

 

 

 

Patura asta a prieteniei superficiale se da la o parte si se dezvaluie altceva. In ambele 

spectacole. Dar acum este vorba de “Panica” de la Nottara, care nu e paralela cu Arta. 

Eu n-o sa intru in panica daca voi n-o sa vedeti incepind cu premiera de pe 30 

ianuarie un spectacol amuzant, viu, articulat, excelent jucat de Vlad Zamfirescu, 

Alexandru Jitea, Gabriel Rauta si ingenios regizat de Theodor-Cristian Popescu. Dar o sa 

intru in panica daca nu-l revad. 
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3. Ziarul Metropolis.ro 
din data de 21 ianuarie 2014, 2.26 

http://www.ziarulmetropolis.ro/vlad-zamfirescu-in-panica-la-nottara/ 

 

 
 

 
Teatrul Nottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului Panică de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian 

Popescu. Un spectacol cu Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea şi Gabriel Răuță, care fac din 

dialogul scenic un tur de forţă actoricească. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/vlad-zamfirescu-in-panica-la-nottara/
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Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine 

conturate. 

Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele 

profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înșiși. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-și spună adevărul în față, fără menajamente. 

Panica este neliniștea lor interioară, care răbufnește sub forma unor jocuri, dure la prima 

vedere, propuse în speranţa exorcizării tuturor fricilor și neîmplinirilor. 

În ciuda titlului, montarea este încărcată cu umor, menit să îndemne publicul la o 

privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau hohote de râs. 

 
 

Panică a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki 

„Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. Până 

ieșim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.” – Theodor-Cristian Popescu 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în 

spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să scoatem 

premiera în doar patru săptămâni!!!… Nu vă panicaţi. Am reuşit.” – Vlad Zamfirescu 
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Vlad Zamfirescu, în piesa lui Mika Myllyaho, Panică 

Cum gândesc bărbații și cum se luptă să supraviețuiască? Este curajul lor doar un 

mit sau poate fi dovedit prin fapte? Vă invităm să descoperiți cu surprindere şi bună 

dispoziţie în acest nou spectacol. 

Foto cu Vlad Zamfirescu şi Panică – Ciprian Duică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/vlad-zamfirescu-in-panica-la-nottara/Vlad%20Zamfirescu
http://www.ziarulmetropolis.ro/vlad-zamfirescu-in-panica-la-nottara/Vlad%20Zamfirescu
http://www.cinemagia.ro/actori/vlad-zamfirescu-14793/
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Ziarul Metropolis.ro 
din data de 3 februarie 2014, 2.52 

http://www.ziarulmetropolis.ro/panica-alerta-de-gradul-trei/ 

 

 

CRONICA DE TEATRU Inspirați, expirați… și intrați ȋn „Panica.“ Pătrundeți 

dincolo de ușile ȋnchise, ȋn culisele psihicului masculin, ȋn plină criză existențială. Ce se 

ȋntȃmplă acolo? Trei bărbați complet diferiți se ȋntȃlnesc pe un teritoriu comun, ȋn 

momente de răscruce. 

Theodor-Cristian Popescu pune ȋn scenă piesa cunoscutului dramaturg finlandez Mika 

Myllyaho, scrisă ȋn 2005 și tradusă ȋn mai multe limbi. Spectacolul a avut premiera joi, 30 

ianuarie, la Teatrul Nottara din București. 

Să fie viața protagoniștilor zugrăvită ȋn alb și negru, după cum sugerează decorul 

(Cosmin Florea) și veșmintele prizonierilor din temnița fricii? Uneori dramatici, alteori 

penibili, ei forează ȋn carnea problemelor apăsătoare care ȋi aruncă ȋn mocirla disperării. 

De pe marginea prăpastiei, cei trei prieteni ȋși contemplă alegerile greșite, ȋncercȃnd să se 

joace pe ei ȋnșiși ȋn speranța că se vor găsi cȃnd se trage cortina. 

Leo (Alexandru Jitea) se autoinvită ȋn casa ipohondrului Max (Gabriel Răuță) , devastat de 

incertitudini amoroase și dorind cu ardoare ajutorul celui din urmă. Curȃnd, ajunge acasă 

și Joni (Vlad Zamfirescu), fratele lui Max, un prezentator tv egocentric și afemeiat. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/panica-alerta-de-gradul-trei/
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Lipsa de empatie de la ȋnceput se transformă treptat ȋn grijă și ȋnțelegere, 

condimentate cu angoase care se cer exorcizate. Paradoxal, suferința este cel mai bun 

antidot. Fiecare este, pe rȃnd, mentor și pacient. Max colecționează boli și consideră că la 

baza tuturor relelor se află mamele. Totuși, Leo ȋi ȋncredințează relația sa ca pe o rană care 

trebuie oblojită. Max ȋși ia rolul ȋn serios. 

 

Scenă din spectacolul „Panica“, de la Teatrul Nottara 

Imaginați-vă un psiholog irascibil pe care l-ai pierdut dacă nu-ți plac filmele lui 

Almodóvar. Leo devine dintr-un panicard patetic un bun sfătuitor, pe măsură ce 

dezbaterile ȋncinse ȋl determină să-și dreseze demonii interiori. Alexandru Jitea glisează 

acrobatic de-a lungul tragicomediei, conturȃnd, cu mult haz, un personaj neașteptat de 

complex. 

Umorul lui este complet, de la clovnerii gestuale la poante și ironii ce marchează 

momentele-cheie ale poveștii. Vlad Zamfirescu ȋntruchipează, cu eleganța detașată a 

vȃnzătorului de vise, „anti-eroul” emoțional, materialistul gata să cedeze nervos cȃnd 

trebuie să smulgă secretul fericirii de pe buzele unui buddhist invitat ȋn emisiunea sa. 
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Pentru că arta este adesea cea mai bună formă de terapie, vă invit la o porție 

delicioasă de autocunoaștere și amuzament, pregătită și servită la cald de un trio de 

excepție. 

Programul include exerciții de respirație, aranjamente feng-shui, psihodrame și 

fragmente video realizate prin amabilitatea TVR2. Spectacolul a fost montat ȋntr-un timp 

record. 

„Am avut șansa ca pȃnă acum să nu intru ȋn panică. Ȋn sensul de atacuri. Am intrat ȋn 

spectacolul Panică. Și l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să scoatem 

premiera ȋn doar patru săptămȃni!!! Nu vă panicați. Am reușit”, mărturisește Vlad 

Zamfirescu. 
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4. Agerpres 
din data de 20 ianuarie 2014, ora 17.31 

http://www1.agerpres.ro/comunicate/2014/01/20/comunicat-de-presa-teatrul-

nottara-17-31-20 
 

 

Panică la Nottara Teatrul Nottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala 

George Constantin, premiera oficială a spectacolului Panică de Mika Myllyaho 

(traducerea: Cristina Toma), în regia lui Theodor-Cristian Popescu și scenografia semnată 

de Cosmin Florea.  

Protagoniști, în această montare plină de vitalitate și consistență, sunt: Vlad 

Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuță, care fac din dialogul scenic un tur de forță 

actoricească. 

Cu subtitlul 'trei bărbați pe punctul de a ceda psihic', textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine 

conturate.Trei bărbați, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele 

profesionale și sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înșiși. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-și spună adevărul în față, fără menajamente. Panica este neliniștea lor 

interioară, care răbufnește sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranța 

exorcizării tuturor fricilor și neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

http://www1.agerpres.ro/comunicate/2014/01/20/comunicat-de-presa-teatrul-nottara-17-31-20
http://www1.agerpres.ro/comunicate/2014/01/20/comunicat-de-presa-teatrul-nottara-17-31-20
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umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. 

Panică a fost scrisă în 2005 și montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general 

al Teatrului Național din capitala finlandeză, precum și unul dintre cei mai importanți 

regizori. Piesele sale sunt apreciate atât de specialiști, cât și de public, pentru care sunt 

foarte atractive prin umorul pe care-l conțin, oferind totodată experiențe teatrale puternice 

și complexe. 

'Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioși pe propriile lor slăbiciuni. Până 

ieșim, avem timp să râdem bine: de ei, dar și de noi înșine.' 

(Theodor-Cristian Popescu) 

'Am avut șansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în 

spectacolul Panică. Și l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să scoatem 

premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicați. Am reușit.' 

(Vlad Zamfirescu) 

Cum gândesc bărbații și cum se luptă să supraviețuiască? Este curajul lor doar un 

mit sau poate fi dovedit prin fapte? Vă invităm să descoperiți cu surprindere și bună 

dispoziție în acest nou spectacol. 
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5. Manager.ro 
din data de 20 ianuarie 2014, ora 16.58 

http://www.manager.ro/articole/cultura/panica-la-nottara-57769.html 

 

 
 

Teatrul Nottara prezinta joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, premiera oficiala a 

spectacolului Panica de Mika Myllyaho. Regia ii apartine lui Theodor-Cristian 

Popescu si scenografia semnata de Cosmin Florea.  

Textul dramaturgului contemporan finlandez este o subtila comedie psihologica, cu 

personaje foarte bine conturate. Trei barbati, prieteni din copilarie, lupta cu criza varstei 

mijlocii, cu problemele profesionale si sentimentale care ii macina. 

Timpul pe care il petrec impreuna ii ajuta sa se regaseasca pe ei insisi. Prietenia le 

ofera posibilitatea sa-si spuna adevarul in fata, fara menajamente. 

 

Panica este nelinistea lor interioara, care rabufneste sub forma unor jocuri, dure la prima 

vedere, propuse in speranta exorcizarii tuturor fricilor si neimplinirilor. In ciuda titlului, 

montarea este incarcata cu umor, menit sa indemne publicul la o privire obiectiva asupra 

sinelui, printre zambete sau hohote de ras. 

 
Lucrarea a fost scrisa in urma cu 9 ani si montata chiar de autor, in calitate de 

regizor, la GroupTheatre din Helsinki. 

http://www.manager.ro/articole/cultura/panica-la-nottara-57769.html
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 Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general al Teatrului National 

din capitala finlandeza, precum si unul dintre cei mai importanti regizori. Piesele sale sunt 

apreciate atat de specialisti, cat si de public, pentru care sunt foarte atractive prin umorul 

pe care-l contin, oferind totodata experiente teatrale puternice si complexe.  

Autor: Paul Maximillian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manager.ro/tags/Paul%20Maximillian/
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6. Ziar.com 
din data de 21 ianuarie 2014,  

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6307474 

 

 
 

Teatrul Nottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului Panică de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian 

Popescu. Un spectacol cu Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea şi Gabriel Răuță, care fac din 

dialogul scenic un tur de forţă actoricească. Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda 

psihic”, textul dramaturgului contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu 

personaje foarte bine conturate. Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei 

mijlocii, cu problemele profesionale şi sentimentale care îi macină. Timpul pe care îl 

petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înșiși. Prietenia le oferă posibilitatea să-și 

spună adevărul în față, fără menajamente. Panica este neliniștea lor interioară, care 

răbufnește sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa exorcizării 

tuturor fricilor și neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este 

 

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6307474
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Teatrul Nottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului Panică de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian 

Popescu. Un spectacol cu Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea şi Gabriel Răuță, care fac din 

dialogul scenic un tur de forţă actoricească. 

Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine 

conturate. 

Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele 

profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înșiși. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-și spună adevărul în față, fără menajamente. 

Panica este neliniștea lor interioară, care răbufnește sub forma unor jocuri, dure la 

prima vedere, propuse în speranţa exorcizării tuturor fricilor și neîmplinirilor. 

În ciuda titlului, montarea este încărcată cu umor, menit să îndemne publicul la o 

privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau hohote de râs. 

 

Panică a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki 

„Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. Până 

ieșim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.” – Theodor-Cristian Popescu 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în 

spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să scoatem 

premiera în doar patru săptămâni!!!… Nu vă panicaţi. Am reuşit.” – Vlad Zamfirescu 
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Vlad Zamfirescu, în piesa lui Mika Myllyaho, Panică 

Cum gândesc bărbații și cum se luptă să supraviețuiască? Este curajul lor doar un 

mit sau poate fi dovedit prin fapte? Vă invităm să descoperiți cu surprindere şi bună 

dispoziţie în acest nou spectacol. 

Foto cu Vlad Zamfirescu şi Panică – Ciprian Duică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/vlad-zamfirescu-in-panica-la-nottara/Vlad%20Zamfirescu
http://www.ziarulmetropolis.ro/vlad-zamfirescu-in-panica-la-nottara/Vlad%20Zamfirescu
http://www.cinemagia.ro/actori/vlad-zamfirescu-14793/
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7. Cotidianul.ro 
din data de 21 ianuarie 2014,  

http://www.cotidianul.ro/invitatie-in-lumea-magica-a-teatrului-230514/ 

 

 
Teatrul Nottara 

“Panică”, o piesă despre neliniştea interioară, în premieră 

 

Panică, pe scena de la Nottara 

Teatrul Nottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala “George 

Constantin”, premiera oficială a spectacolului “Panică”, de Mika Myllyaho (traducerea: 

http://www.cotidianul.ro/invitatie-in-lumea-magica-a-teatrului-230514/
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Cristina Toma), în regia lui Theodor-Cristian Popescu şi scenografia semnată de Cosmin 

Florea. 

Protagonişti, în această montare plină de vitalitate şi consistenţă, sunt: Vlad 

Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, care fac din dialogul scenic un tur de forţă 

actoricească. 

Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine 

conturate. Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele 

profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înşişi. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-şi spună adevărul în faţă, fără menajamente. Panica este neliniştea lor 

interioară, care răbufneşte sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa 

exorcizării tuturor fricilor şi neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. 

“Panică” a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

“GroupTheatre” din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director 

general al “Teatrului Naţional” din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai 

importanţi regizori. Piesele sale sunt apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru 

care sunt foarte atractive prin umorul pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale 

puternice şi complexe. 

„Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. Până 

ieşim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine”, afirmă regizorul Theodor-

Cristian Popescu. 

Iar actorul Vlad Zamfirescu mărturiseşte: „Am avut şansa ca până acum să nu intru 

în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în spectacolul «Panică». Şi l-am cunoscut pe 

Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să scoatem premiera în doar patru săptămâni!!!... 

Nu vă panicaţi. Am reuşit”. 

Cum gândesc bărbaţii şi cum se luptă să supravieţuiască? Este curajul lor doar un 

mit sau poate fi dovedit prin fapte? Vă invităm să descoperiţi cu surprindere şi bună 

dispoziţie în acest nou spectacol. 

Theodor Cristian Popescu s-a născut în 1967, la Turda. A copilărit şi a urmat liceul 

la Craiova, dar visa să trăiască într-un oraş mare. Şi s-a întâmplat... A ajuns la Bucureşti, 

unde a absolvit, în 1994, Academia de Teatru şi Film, la clasa profesor Valeriu Moisescu. 

Apoi, a urmat un master în regie, la “Universitatea Montana”, în Statele Unite ale 
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Americii. Nu s-a ataşat, însă, de un loc. Îl găseşti peste tot în lume: conferenţiar la 

“Facultatea de Arte” din Târgu Mureş sau la “Şcoala Naţională de Teatru” a Canadei, 

lector la “Universitatea Québec” la Montréal sau asistent universitar la UNATC “I.L. 

Caragiale” din Bucureşti. 

“Piesă cu repetiţii”, de Martin Crimp, a însemnat debutul său pe o scenă profesionistă. Se 

întâmpla în 1993, la Teatrul “Inoportun” şi “Teatrul Naţional” din Târgu Mureş. Au urmat 

zeci de spectacole la teatrele naţionale din Craiova, Cluj Napoca sau Sibiu, la Teatrul 

Maghiar “Szigligeti” din Oradea sau “Metropolis” şi “Bulandra” din Bucureşti. Ca să 

amintim doar parte dintre ele. 

În 1997, a înfiinţat “Compania 777”. Aici a regizat patru coproducţii: cu Teatrul 

“Odeon” şi “Sounds of Progress” din Glasgow – “Copiii unui Dumnezeu mai mic”, de 

Mark Medoff; cu Teatrul “Nottara” şi Fundaţia “Soros pentru o Societate Deschisă” – 

“Îngeri în America”, de Tony Kushner; tot cu Teatrul “Nottara” – “DaDaDans” 

(coregrafia: Florin Fieroiu); cu Teatrul “Bulandra” – “Trilogie belgrădeană”, de Biljana 

Srbljanovič. 

A trăit în Japonia şi în Thailanda, la New York, pentru ca, apoi, timp de şase ani, să 

locuiască la Montréal. Aici a înfiinţat, în 2004, propria sa companie, care i-a purtat 

numele. A lucrat cu studenţii de la “École Nationale de Théâtre” şi “École Supérieure de 

Théâtre de l'UQAM” din Canada pe texte din dramaturgia de ultimă oră. 

Spectacolele sale au fost văzute în multe festivaluri din ţară (“Festivalul Naţional de 

Teatru”, “Festivalul Internaţional de Teatru” de la Sibiu, Festivalul de Teatru “Atelier” de 

la Sfântu Gheorghe) şi din străinătate (Ungaria, Bulgaria, Austria, Franţa, Germania, 

Marea Britanie). 

În actuala stagiune, montări semnate de Theodor Cristian Popescu se regăsesc pe 

afişele multor teatre. La Naţionalul bucureştean, găsiţi “Băiatul din ultima bancă”, la 

“Nottara” se jocă “Metoda”, la Teatrul “Metropolis” vă aşteaptă “Femeia din trecut”, la 

Teatrul Naţional “Radu Stanca” din Sibiu vă puteţi întâlni cu “Absolventul”, iar la Teatrul 

“Toma Caragiu” din Ploieşti, “Văcuţele Domnului” se întorc pe pământ. 
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8. rfi România 
din data de 22 ianuarie 2014,  

http://www.rfi.ro/eveniment-47095-panica-nottara 

 

 

Panică la Nottara 

 
Scenă din spectacolul Panica 

Teatrul Nottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului Panică de Mika Myllyaho (traducerea: Cristina Toma), în 

regia lui Theodor-Cristian Popescu şi scenografia semnată de Cosmin Florea. 

http://www.rfi.ro/eveniment-47095-panica-nottara
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Protagonişti, în această montare plină de vitalitate și consistență, sunt: Vlad 

Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuță, care fac din dialogul scenic un tur de forţă 

actoricească. 

Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine 

conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele 

profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înșiși. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-și spună adevărul în față, fără menajamente. Panica este neliniștea 

lor interioară, care răbufnește sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în 

speranţa exorcizării tuturor fricilor și neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este 

încărcată cu umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre 

zâmbete sau hohote de râs. 

Panică a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director 

general al Teatrului Naţional din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai 

importanţi regizori. Piesele sale sunt apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru 

care sunt foarte atractive prin umorul pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale 

puternice şi complexe. 

„Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. Până 
ieșim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.” 

(Theodor-Cristian Popescu) 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în 

spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să 

scoatem premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicaţi. Am reuşit.” 

(Vlad Zamfirescu) 

Cum gândesc bărbații și cum se luptă să supraviețuiască? Este curajul lor doar un 

mit sau poate fi dovedit prin fapte? Vă invităm să descoperiți cu surprindere şi bună 

dispoziţie în acest nou spectacol. 

Tags: eveniment - Teatrul Nottara 

Un articol de: Eduard Vasilică 

 

 

http://www.rfi.ro/tag/eveniment
http://www.rfi.ro/tag/teatrul-nottara
http://www.rfi.ro/autor/eduard-vasilica
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rfi România 
din data de 31 ianuarie 2014,  

http://www.rfi.ro/eveniment-47327-spectacol-panica-teatrul-nottara 

 

 

Teatrul Nottara a prezentat joi, 30 ianuarie, premiera oficială a spectacolului Panică 

de Mika Myllyaho (traducerea: Cristina Toma), în regia lui Theodor-Cristian Popescu şi 

scenografia semnată de Cosmin Florea. 

Protagonişti, în această montare plină de vitalitate și consistență, sunt: Vlad 

Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuță, care fac din dialogul scenic un tur de forţă 

actoricească. 

 Spectacol de teatru: Panică la Nottara 

http://www.rfi.ro/eveniment-47327-spectacol-panica-teatrul-nottara
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Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine 

conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele 

profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înșiși. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-și spună adevărul în față, fără menajamente. Panica este neliniștea lor 

interioară, care răbufnește sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa 

exorcizării tuturor fricilor și neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. 

Panică a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general 

al Teatrului Naţional din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi 

regizori. Piesele sale sunt apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru care sunt 

foarte atractive prin umorul pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale puternice 

şi complexe. 

Un articol de: Mihaela Dedeoglu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfi.ro/autor/mihaela-dedeoglu
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9. Kappa.ro 

http://tnb.kappa.ro/teatrul-nottara/panica_1017394.html 

 

 
 

 
Descriere:  

Trei barbati, prieteni din copilarie, se reintalnesc intr-un moment de criza. In 

locuinta unuia dintre ei, devenita refugiu comun, ajung sa-si marturiseasca temerile, 

neimplinirile. Cand lucrurile scapa de sub control, incearca sa se redreseze reciproc. 

 

Desi personalitati distincte, cei trei se intalnesc in acel punct comun al sensibilitatii 

masculine, pe care arareori ai ocazia sa o vezi manifestandu-se. Ritmul ametitor al 

cotidianului nu-i lasa deloc sa se bucure de viata. Timpul pe care il petrec impreuna ii ajuta 

sa se regaseasca pe ei insisi. Intorcerea catre copilarie este o posibila solutie. Prietenia le 

ofera posibilitatea sa-si spuna adevarul in fata, fara menajamente. Jocurile, aparent dure, 

pe care si le propun sunt provocari spre evolutia personala. 

 

http://tnb.kappa.ro/teatrul-nottara/panica_1017394.html
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Cum gandesc barbatii si cum se lupta ei sa supravietuiasca? Este curajul lor doar un 

mit sau poate fi dovedit prin fapte?  

 

Distributie:  

traducator: Cristina Toma 

actor: Gabriel Rauta, Alexandru Jitea, Vlad Zamfirescu, Adrian Vancica 

regizor: Cristian Theodor Popescu 

 

Data: 

26 Ian 2014, 19:30  

30 Ian 2014, 19:30  

 

Teatrul: Teatrul Nottara  

Tip piesa: piesa de teatru / Oras: Bucuresti (Bucuresti)  
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10. Academia Cațavencu 
din data de 31 ianuarie 2014,  

http://www.academiacatavencu.info/cultura/monoloagele-penisilor.html 

 

 

Poate ai venit vreodată de la bere cu prietenii și ai primit din ușă întrebarea „măi, 

dar ce vorbiți voi acolo, cu orele? și începi să te bâlbâi și să-ngâni un răspuns care 

înseamnă „fotbal, alcool, chestii…“. De fapt, suntem capabili să vorbim mai mult de atât, 

dar parcă niciodată nu ne scăldăm în niște subiecte atât de profunde precum relațiile pentru 

că nu le rezolvăm niciodată logic dacă facem terapie de sausage-group. Ori cădem în 

truisme („ce mă?! Nu treci tu peste ea? N-are balta pește“), ori filosofăm-alcoolic până nu 

rezolvăm nimic. Fetele par mai capabile în momentele grele. Se adună, plâng, se 

încurajează, îi ard pozele și pantalonii și se uită la filme cu Ryan Gosling. Cum e în 

„Panica“ de Mika Myllyaho? 

Trei bărbați cu probleme sentimentale se decid să le rezolve prin terapie 

amatoricească. Unul mai poetic, altul mai direct și unul mai disperat ajung involuntar să-și 

descopere frustrările și parcă se mijește o vindecare. Totul presărat cu umor, ironie și acel 

déja-vu. Da, e genul de piesă la care sigur îți vine să spui măcar într-un moment „știu ce 

zice/simte“. Dacă-n alte piese de teatru se tratează probleme precum suicidul, disperarea 

sau depresia, aici se vorbește strict de nevoi și ce vor sau nu (unii) bărbați, în interpretarea 

realistă a lui Gabriel Răuță, Alexandru Jitea și Vlad Zamfirescu. 

http://www.academiacatavencu.info/cultura/monoloagele-penisilor.html
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Dacă vrei să vezi cum ar decurge discuția unor bărbați despre relație, cu prea puțină 

bere și deloc „pula mea, las-o și aia e!“, mergi la „Panica“ în regia lui Theodor-Cristian 

Popescu la Teatrul Nottara.  Răspunsul la unele întrebări tot îl găsești. 

„Panica” de Mika Myllyaho, pe 7 și 19 februarie la Nottara. 
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11. HotNews.ro 
din data de 6 ianuarie 2014, ora 16.58 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-16354630-teatrul-nottara-isi-reia-

spectacolele-dupa-vacanta.htm 

 

 
 

La finalul acestei săptămâni, Teatrul Nottara prezinta vineri, 10 ianuarie, la comedia 

"Vacanţă în Guadelupa" de Pierre Sauvil şi Éric Assous, un spectacol de Diana Lupescu, 

pe 11 ianuarie puteţi vedea "Un pic prea intim" de Rajiv Joseph, în regia lui Cristi Juncu, 

iar duminică, 12 ianuarie vă aşteptăm la "Maria Callas- La Divina" după Master Class de 

Terrence McNally, în regia lui Radu Gabrea. 

În plus, tot sâmbătă pe 11 ianuarie, în sala "George Constantin", publicul iubitor de 

teatru este invitat la prima reprezentaţie a spectacolului "Panica" de Mika Myllyaho, în 

regia lui Christian-Theodor Popescu, cu Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea şi Vlad 

Zamfirescu.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-16354630-teatrul-nottara-isi-reia-spectacolele-dupa-vacanta.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-16354630-teatrul-nottara-isi-reia-spectacolele-dupa-vacanta.htm
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12. Antena1 
din data de 23 ianuarie 2014,  

http://a1.ro/timp-liber/evenimente/panica-la-nottara-id302877.html 

și 

https://docs.google.com/file/d/0B07D7QFFM9ubTkpBcExXUk5iVWc/edit 

 

 
 

 

Au curs râuri de cerneală de-a lungul timpului în încercările de a găsi răspunsul la o 

întrebare pe cât de simplă, pe atât de grea: oare ce-şi doresc femeile? 

O conluzie clară nu există. Mai degrabă am spune că femeile trebuie iubite aşa cum 

sunt, fiecare în parte, şi mai puţin analizate. Dar asta nu ne împiedică să punem o altă 

întrebare: dar oare bărbaţii ce-şi doresc?  

http://a1.ro/timp-liber/evenimente/panica-la-nottara-id302877.html
https://docs.google.com/file/d/0B07D7QFFM9ubTkpBcExXUk5iVWc/edit
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Credeaţi că răspundul la această întrebare e mai uşor de aflat? Da de unde! Oricum, 

venim cu o sugestie ajutătoare în acest sens şi vă invităm la teatrul Nottara, la piesa 

”Panică!”. Cu ce ne poate ajuta această piesă în dilema dată, ne-a spuns Vlad Zamfirescu, 

unul dintre actorii principali, în direct, la Observator. 
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ObservatorTV 
din data de 23 ianuarie 2014, ora 16.58 

http://observator.tv/eveniment/panica-la-nottara-117306.html 

și 

http://www.youtube.com/watch?v=Us9VyT7LngA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://observator.tv/eveniment/panica-la-nottara-117306.html
http://www.youtube.com/watch?v=Us9VyT7LngA
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13. DCNews 
din data de 27 ianuarie 2014, ora 9.44 

http://www.dcnews.ro/2014/01/panica-premiera-la-nottarra/ 
 

 
 

Iubitorii de frumos sunt așteptați joi, 30 ianuarie, la Teatrul Nottara, de la ora 

19.30, la Sala George Constantin, pentru a vedea premiera oficială a spectacolului 

Panică de Mika Myllyaho. 

 

 FOTO: RFI.ro 

 

Pe scenă, îi veți putea vedea pe Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuță, care fac 

din dialogul scenic un tur de forţă actoricească. 

Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul dramaturgului finlandez 

este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine conturate. Acești bărbați – 

prieteni din copilărie – vorbesc despre criza vârstei mijlocii, problemele profesionale, dar 

şi despre sentimentale care îi macină. Timpul petrecut împreună îi ajută să își regăsească 

http://www.dcnews.ro/2014/01/panica-premiera-la-nottarra/
http://www.dcnews.ro/2014/01/maia-morgenstern-se-prabuseste-cladirea-la-propriu-pe-noi/
http://www.dcnews.ro/2014/01/panica-premiera-la-nottarra/panica3/
http://www.dcnews.ro/2014/01/panica-premiera-la-nottarra/panica3/
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liniștea. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu umor, menită să îndemne publicul la o 

privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau hohote de râs. 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în 

spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să scoatem 

premiera în doar patru săptămâni!!!… Nu vă panicaţi. Am reuşit”, a spus Vlad Zamfirescu, 

notează RFI. 

Așa că, aveți toate motivele pentru ca joi să nu stați în casă și să mergeți la teatru 

pentru a vedea ”Panică”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfi.ro/
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14. Cultura 
din data de 30 ianuarie 2014, ora 10.20 

http://m.adevarul.ro/cultura/teatru/premierA-panica-teatrul-nottara-regia-

theodor-cristian-popescu-1_52ea081dc7b855ff56ec3d5b/index.html 

 

 
 

 FOTO: Nottara - Gabriel Răuţă şi Vlad 

Zamfirescu, în spectacolul "Panică"  

 

Teatrul Nottara prezintă astă-seară, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului "Panică", de Mika Myllyaho, în traducerea Cristinei 

Toma şi regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenografia este semnată de Cosmin Florea. 

Protagonişti, în premiera semnată de Theodor -Cristian Popescu de la Teatrul 

Nottara, sunt: Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, care fac din dialogul 

scenic un tur de forţă actoricească. 

http://m.adevarul.ro/cultura/teatru/premierA-panica-teatrul-nottara-regia-theodor-cristian-popescu-1_52ea081dc7b855ff56ec3d5b/index.html
http://m.adevarul.ro/cultura/teatru/premierA-panica-teatrul-nottara-regia-theodor-cristian-popescu-1_52ea081dc7b855ff56ec3d5b/index.html
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Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul  "Panică" al 

dramaturgului contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje 

foarte bine conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu 

problemele profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înşişi. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-şi spună adevărul în faţă, fără menajamente. Panica este neliniştea lor 

interioară, care răbufneşte sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa 

exorcizării tuturor fricilor şi neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. 

"Panică" a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general 

al Teatrului Naţional din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi 

regizori. Piesele sale sunt apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru care sunt 

foarte atractive prin umorul pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale puternice 

şi complexe. 

„Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. Până 

ieşim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.”(Theodor-Cristian Popescu) 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în 

spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să scoatem 

premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicaţi. Am reuşit.” (Vlad Zamfirescu) 
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15. SensoTv.ro 

http://www.sensotv.ro/arte/Stiri-4940/panica-la-nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficiala a spectacolului Panica de Mika Myllyaho (traducerea: Cristina Toma), in 

regia lui Theodor-Cristian Popescu si scenografia semnata de Cosmin Florea.  

Urmatoarele reprezentatii vor avea loc pe 7 februaie si pe 19 februarie 2014. 

Protagonisti, in aceasta montare plina de vitalitate si consistenta, sunt: Vlad 

Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Rauta, care fac din dialogul scenic un tur de forta 

actoriceasca. 

Cu subtitlul trei barbati pe punctul de a ceda psihic, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtila comedie psihologica, cu personaje foarte bine 

conturate.Trei barbati, prieteni din copilarie, lupta cu criza varstei mijlocii, cu problemele 

profesionale si sentimentale care ii macina. 

Timpul pe care il petrec impreuna ii ajuta sa se regaseasca pe ei insisi. Prietenia le 

ofera posibilitatea sa-ti spuna adevarul in fata, fara menajamente. Panica este nelinistea lor 

interioara, care rabufneste sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse in speranta 

exorcizarii tuturor fricilor si neimplinirilor. In ciuda titlului, montarea este incarcata cu 

umor, menit sa indemne publicul la o privire obiectiva asupra sinelui, printre zambete sau 

hohote de ras. 

Panica a fost scrisa in 2005 si montata chiar de autor, in calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general 

al Teatrului National din capitala finlandeza, precum si unul dintre cei mai importanti 

http://www.sensotv.ro/arte/Stiri-4940/panica-la-nottara
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regizori. Piesele sale sunt apreciate atat de specialisti, cat si de public, pentru care sunt 

foarte atractive prin umorul pe care-l contin, oferind totodata experiente teatrale puternice 

si complexe. 

Panica ne arunca brusc in groapa cu cei trei lei, furiosi pe propriile lor 

slabiciuni. Pana iesim, avem timp sa radem bine: de ei, dar si de noi insine.  

(Theodor-Cristian Popescu). 

Am avut sansa ca pana acum sa nu intru in panica. In sensul de atacuri. Am 

intrat in spectacolul Panica. Si l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. 

Trebuia sa scoatem premiera in doar patru saptamani!!!... Nu va panicati. Am reusit. 

(Vlad Zamfirescu) 

Cum gandesc barbatii si cum se lupta sa supravietuiasca? Este curajul lor doar un 

mit sau poate fi dovedit prin fapte? Va invitam sa descoperiti cu surprindere si buna 

dispozitie in acest nou spectacol. 
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 SensoTv.ro 

http://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-4955/-panica-la-nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara a gazduit la Sala George Constantin premiera spectacolului Panica 

de Mika Myllyaho (traducerea: Cristina Toma, scenografia: Cosmin Florea), in regia lui 

Theodor Cristian Popescu. Protagonisti sunt actorii Vlad Zamfirescu (Joni), Alexandru 

Jitea (Leo) si Gabriel Rauta (Max). 

Cu subtitlul trei barbati pe punctul de a ceda psihic, textul dramaturgului 

finlandez este o subtila comedie psihologica, cu personaje foarte bine conturate. Trei 

barbati, prieteni din copilarie, lupta cu criza varstei mijlocii, cu problemele profesionale si 

cu sentimentele diferite care ii macina. 

Timpul pe care il petrec impreuna ii ajuta sa se regaseasca, iar prietenia (doi dintre 

ei sunt frati) le ofera posibilitatea sa-si spuna adevaruri, fara menajamente. Panica este 

generata de nelinistea lor interioara, care rabufneste sub forma unor jocuri psihologice, 

dure, propuse in speranta eliminarii tuturor fricilor, fobiilor si neimplinirilor. Spectacolul 

este incarcat cu momente umor, menit sa indemne publicul, in majoritate tanar, la o privire 

obiectiva asupra sinelui, printre zambete si chiar hohote de ras. 

Panica a fost scrisa in 2005 in timp ce lucra cu actorii si apoi regizata chiar de autor 

la GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director 

General al Finnish National Theatre din capitala finlandeza. 

Panica ne arunca brusc in groapa cu cei trei lei, furiosi pe propriile lor 

slabiciuni. Pana iesim, avem timp sa radem bine: de ei, dar si de noi însine. 

 (Theodor Cristian Popescu, regizor) 

http://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-4955/-panica-la-nottara
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Am avut sansa ca pana acum sa nu intru in panica. In sensul de atacuri. Am 

intrat in spectacolul Panica. Si l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. 

Trebuia sa scoatem premiera in  doar patru saptamani!!!... Nu va panicati. Am 

reusit!  

(Vlad Zamfirescu, actor) 

Realizator: Oana Georgescu 

 

     
Foto: Ciprian Duica, Teatrul Nottara 
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16. IndexȘtiri 
din data de 31 ianuarie 2014,  

http://www.indexstiri.ro/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-

theodor-cristian-popescu.html 

 

 
 

 FOTO: Nottara Gabriel 

Răuţă şi Vlad Zamfirescu, în spectacolul "Panică" 

Teatrul Nottara prezintă astă-seară, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului "Panică", de Mika Myllyaho, în traducerea Cristinei 

Toma şi regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenografia este semnată de Cosmin Florea. 

http://www.indexstiri.ro/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu.html
http://www.indexstiri.ro/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu.html
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Protagonişti, în premiera semnată de Theodor -Cristian Popescu de la Teatrul Nottara, 

sunt: Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, care fac din dialogul scenic un tur 

de forţă actoricească. Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul "Panică" 

al dramaturgului contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje 

foarte bine conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu 

problemele profesionale şi sentimentale care îi macină.  

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înşişi. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-şi spună adevărul în faţă, fără menajamente. Panica este neliniştea lor 

interioară, care răbufneşte sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa 

exorcizării tuturor fricilor şi neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. "Panică" a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de 

regizor, la GroupTheatre din Helsinki.  

Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general al Teatrului Naţional 

din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi regizori. Piesele sale sunt 

apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru care sunt foarte atractive prin umorul 

pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale puternice şi complexe. 

 

 „Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. 

Până ieşim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.” 

(Theodor-Cristian Popescu)  

 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat 

în spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să 

scoatem premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicaţi. Am reuşit.”  

(Vlad Zamfirescu)  
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17. Pressmania 
din data de 30 ianuarie 2014, ora 10.20 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/premiera-panica-la-teatrul-

nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu-279431.html 

 

 
 

 FOTO: Nottara Gabriel Răuţă şi 

Vlad Zamfirescu, în spectacolul "Panică" 

Teatrul Nottara prezintă astă-seară, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului "Panică", de Mika Myllyaho, în traducerea Cristinei 

Toma şi regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenografia este semnată de Cosmin Florea. 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu-279431.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu-279431.html
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Protagonişti, în premiera semnată de Theodor -Cristian Popescu de la Teatrul Nottara, 

sunt: Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, care fac din dialogul scenic un tur 

de forţă actoricească. Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul "Panică" 

al dramaturgului contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje 

foarte bine conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu 

problemele profesionale şi sentimentale care îi macină.  

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înşişi. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-şi spună adevărul în faţă, fără menajamente. Panica este neliniştea lor 

interioară, care răbufneşte sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa 

exorcizării tuturor fricilor şi neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. "Panică" a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de 

regizor, la GroupTheatre din Helsinki.  

Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general al Teatrului Naţional 

din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi regizori. Piesele sale sunt 

apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru care sunt foarte atractive prin umorul 

pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale puternice şi complexe. 

 

 „Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. 

Până ieşim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.” 

(Theodor-Cristian Popescu)  

 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat 

în spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să 

scoatem premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicaţi. Am reuşit.”  

(Vlad Zamfirescu)  
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18. Newsstart 
din data de 30 ianuarie 2014, ora 10.30 

http://news.portal-start.com/post/premiera-panica-la-teatrul-nottara-/ 

 

 
 

 FOTO: Nottara Gabriel Răuţă şi 

Vlad Zamfirescu, în spectacolul "Panică" 

Teatrul Nottara prezintă astă-seară, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului "Panică", de Mika Myllyaho, în traducerea Cristinei 

Toma şi regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenografia este semnată de Cosmin Florea. 

Protagonişti, în premiera semnată de Theodor -Cristian Popescu de la Teatrul Nottara, 

sunt: Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, care fac din dialogul scenic un tur 

http://news.portal-start.com/post/premiera-panica-la-teatrul-nottara-/
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de forţă actoricească. Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul "Panică" 

al dramaturgului contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje 

foarte bine conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu 

problemele profesionale şi sentimentale care îi macină.  

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înşişi. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-şi spună adevărul în faţă, fără menajamente. Panica este neliniştea lor 

interioară, care răbufneşte sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa 

exorcizării tuturor fricilor şi neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. "Panică" a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de 

regizor, la GroupTheatre din Helsinki.  

Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general al Teatrului Naţional 

din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi regizori. Piesele sale sunt 

apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru care sunt foarte atractive prin umorul 

pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale puternice şi complexe. 

 

 „Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. 

Până ieşim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.” 

(Theodor-Cristian Popescu)  

 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat 

în spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să 

scoatem premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicaţi. Am reuşit.”  

(Vlad Zamfirescu)  
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19. ZiareLive 
din data de 30 ianuarie 2014, ora 10.30 

http://www.ziarelive.ro/stiri/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-

theodor-cristian-popescu.html 

 

 
 

 
 

Protagonisti, in premiera semnata de Theodor -Cristian Popescu de la Teatrul 

Nottara, sunt: Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Rauta, care fac din dialogul 

scenic un tur de forta actoriceasca. Cu subtitlul „trei barbati pe punctul de a ceda psihic”, 

textul  "Panica" al dramaturgului contemporan finlandez este o subtila comedie 

psihologica, cu personaje foarte bine conturate.Trei barbati, prieteni din copilarie, lupta cu 

criza varstei mijlocii, cu problemele profesionale si sentimentale care ii macina.  

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înşişi. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-şi spună adevărul în faţă, fără menajamente. Panica este neliniştea lor 

http://www.ziarelive.ro/stiri/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu.html
http://www.ziarelive.ro/foto/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu.html
http://www.ziarelive.ro/despre/teatrul_nottara.html
http://www.ziarelive.ro/despre/teatrul_nottara.html
http://www.ziarelive.ro/despre/vlad_zamfirescu.html
http://www.ziarelive.ro/despre/alexandru_jitea.html
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interioară, care răbufneşte sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa 

exorcizării tuturor fricilor şi neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. "Panică" a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de 

regizor, la GroupTheatre din Helsinki.  

Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general al Teatrului Naţional 

din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi regizori. Piesele sale sunt 

apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru care sunt foarte atractive prin umorul 

pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale puternice şi complexe. 

 

 „Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. 

Până ieşim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.” 

(Theodor-Cristian Popescu)  

 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat 

în spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să 

scoatem premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicaţi. Am reuşit.”  

(Vlad Zamfirescu)  
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20. Știrile Radio Intact 
din data de 30 ianuarie 2014, ora 8.20 

http://wvvw.radiointact.ro/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-

theodor-cristian-popescu_128785.html?p=%2Fpremiera-panica-la-teatrul-

nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu_128785.html 

 

 
 

Teatrul Nottara prezintă astă-seară, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului "Panică", de Mika Myllyaho, în traducerea Cristinei 

Toma şi regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenografia este semnată de Cosmin Florea. 

Sursa: Adevarul.Ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wvvw.radiointact.ro/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu_128785.html?p=%2Fpremiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu_128785.html
http://wvvw.radiointact.ro/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu_128785.html?p=%2Fpremiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu_128785.html
http://wvvw.radiointact.ro/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu_128785.html?p=%2Fpremiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu_128785.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/premierA-panica-teatrul-nottara-regia-theodor-cristian-popescu-1_52ea081dc7b855ff56ec3d5b/index.html
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21. eȘtirea Zilei(beta) 
din data de 30 ianuarie 2014, ora 10.20 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=5626005&titlu=PREMIERA-Panica-

la-Teatrul-Nottara-in-regia-lui-TheodorCristian-Popescu&sub= 

 

 
 

Teatrul Nottara prezinta asta-seara, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficiala a spectacolului "Panica", de Mika Myllyaho, in traducerea Cristinei 

Toma si regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenografia este semnata de Cosmin Florea. 

 

Sursa: Adevarul.Ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=5626005&titlu=PREMIERA-Panica-la-Teatrul-Nottara-in-regia-lui-TheodorCristian-Popescu&sub
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=5626005&titlu=PREMIERA-Panica-la-Teatrul-Nottara-in-regia-lui-TheodorCristian-Popescu&sub
http://adevarul.ro/cultura/teatru/premierA-panica-teatrul-nottara-regia-theodor-cristian-popescu-1_52ea081dc7b855ff56ec3d5b/index.html


 51 

22. TVCity București 
din data de 27 ianuarie 2014, ora 10.20 

http://www.tvcity.ro/in-oras/evenimente/evenimente/spectactacole-in-premiera-

pentru-saptamana-27-ianuarie-02-februarie 

 

 
 

Joi, 30 Ianuarie, ora 19:30, Teatrul Nottara vă invită la premiera spectacolului 

“Panică”, în regia lui Theodor-Cristian Popescu. Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a 

ceda psihic”, textul dramaturgului contemporan finlandez Mika Mylyaho este o subtilă 

comedie psihologică, cu personaje foarte bine conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, 

luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înșiși. Prietenia le oferă 

posibilitatea să-și spună adevărul în față, fără menajamente. Panica este neliniștea lor 

interioară, care răbufnește sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa 

exorcizării tuturor fricilor și neîmplinirilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvcity.ro/in-oras/evenimente/evenimente/spectactacole-in-premiera-pentru-saptamana-27-ianuarie-02-februarie
http://www.tvcity.ro/in-oras/evenimente/evenimente/spectactacole-in-premiera-pentru-saptamana-27-ianuarie-02-februarie
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23. 4arte ro 
din data de 1februarie 2014,  

http://www.4arte.ro/2014/02/01/intrati-in-panica-la-nottara/ 

 

 

Actorii si spectatorii prezenti in Sala “George Constantin” a Teatrului Nottara 

au intrat de buna voie in panica joi, 30 ianuarie, incepand cu ora 19.30! Nu, nu s-a 

intamplat nimic periculos, ci a avut loc premiera oficiala a spectacolului “Panica” 

de Mika Myllyaho, o comedie care exploreaza universul psihologic masculin. 

Desi titlul poate induce o stare de… “Panica”, piesa este de fapt o comedie 

subintitlata “Trei barbati pe punctul de a ceda psihic”. Ea a fost scrisa in 2005 de 

dramaturgul contemporan de origine finlandeza, Mika Myllyaho, si montata tot de el in 

calitate de regizor, la Group Theatre din Helsinki. In mai putin de zece ani de la momentul 

publicarii, piesa a fost tradusa in limbi precum engleza, franceza, germana, spaniola, 

daneza, maghiara sau rusa, iar succesul piesei s-a raspandit pe scenele multor orase 

europene. 

Pentru premiera bucuresteana gazduita de Teatrul Nottara, traducerea in limba 

romana a fost realizata de Cristina Toma, iar la punerea in scena au contribuit regizorul 

Theodor-Cristian Popescu si scenograful Cosmin Florea. Ilustratia muzicala a fost realizata 

de Gabriel Rauta, care face parte si din distributie, unde alaturi de Vlad Zamfirescu si 

Alexandru Jitea formeaza un trio remarcabil de amuzant. Cei trei transforma piesa dintr-o 

drama a barbatului ajuns la criza varstei mijlocii, intr-o comedie psihologica plina de 

http://www.4arte.ro/2014/02/01/intrati-in-panica-la-nottara/
http://www.nottara.ro/
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provocari atat pentru personaje, cat si pentru public, oferindu-i acestuia din urma ocazia de 

a asista la dramele vietii de zi cu zi dintr-o perspectiva masculina. 

Leo (Alexandru Jitea) este un inginer careia sotia i-a dat o “tema de casa”. Barbatul 

trebuie sa se gandeasca bine la ce vrea de la viata si de la relatia lor si abia apoi sa se 

intoarca acasa. Disperat, recurge la ajutorul unui vechi prieten, Max (Gabriel Rauta), la 

care apeleaza atat pentru sfaturi, cat si pentru gazduire. Insa treptat, Leo descopera ca si 

Max are la randul lui nevoie de ajutor. Acesta sufera de atacuri de panica si nu a mai iesit 

din casa de luni de zile, a renuntat la ajutorul parintilor si al psihologilor, iar singura 

persoana a carei prezenta o tolereaza este fratele sau Joni (Vlad Zamfirescu), care ii face 

cumparaturile. Viata lui Joni pare a se afla exact la capatul opus fata de cele ale primilor 

doi. El este realizatorul unei emisiuni TV, are succes la femei, conduce o masina puternica, 

insa intr-o zi se trezeste ca pierde o mare parte din acestea. 

Desi la prima vedere piesa pare o drama a unor prieteni vechi ce se regasesc dupa un 

timp si constata ca vietile lor sunt intr-un punct critic, modul in care piesa este conceputa, 

in care persoanjele sunt conturate si felul in care actorii dau viata celor trei barbati 

napastuiti fac deliciul publicului. Acesta oscileaza intre momente de meditatie la 

adevarurile uneori dureroase pe care cei trei protagonisti le rostesc si situatiile comice la 

care acestia sunt expusi si care starnesc hohote de ras.  

Daca ati ratat premiera, nu va panicati! Puteti vedea piesa vineri, 7 februarie, sau 

miercuri, 19 februarie, tot la Teatrul Nottara. Aveti grija totusi ca pe langa bilete sa aveti la 

voi si batiste. Nu de altceva, dar s-ar putea sa radeti cu lacrimi!  

de Liana Bundalici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4arte.ro/author/liana-bundalici/
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24. The Epoch Times 
din data de 23 februarie 2014,  

http://epochtimes-romania.com/news/panica-la-nottara---211060 

 

 

"Trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic", prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei 

mijlocii, cu problemele profesionale şi sentimentale care îi macină... Protagonistii 

sunt Vlad Zamfirescu Alexandru Jitea Gabriel Răuţă. Prietenia le oferă posibilitatea 

să-şi spună adevărul în faţa... 

TeatrulNottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala George 

Constantin, premiera oficială a spectacolului Panică de Mika Myllyaho (traducerea: 

Cristina Toma), în regia lui Theodor-Cristian Popescu şi scenografia semnată de 

Cosmin Florea 

Protagonişti, în această montare plină de vitalitate şi consistenţă, sunt: Vlad 

Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, care fac din dialogul scenic un tur de forţă 

actoricească. 

Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine 

conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele 

profesionale şi sentimentale care îi macină. 

http://epochtimes-romania.com/news/panica-la-nottara---211060
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Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înşişi. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-şi spună adevărul în faţa, fără menajamente. Panica este neliniştea 

lor interioară, care răbufneşte sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în 

speranţa exorcizării tuturor fricilor şi neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este 

încărcată cu umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre 

zâmbete sau hohote de râs. 

Panică a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director 

general al Teatrului Naţional din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai 

importanţi regizori. Piesele sale sunt apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru 

care sunt foarte atractive prin umorul pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale 

puternice şi complexe. 

Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. 
Până ieşim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.”  

(Theodor-Cristian Popescu) 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în 

spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să 
scoatem premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicaţi. Am reuşit.”  

(Vlad Zamfirescu) 

Cum gândesc bărbaţii şi cum se luptă să supravieţuiască? Este curajul lor doar un 

mit sau poate fi dovedit prin fapte? Vă invităm să descoperiţi cu surprindere şi bună 

dispoziţie în acest nou spectacol. 

Epoch Times este partener media al Teatrului NOTTARA 
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25. NewsPad 
din data de 30 februarie 2014,  

http://www.newspad.ro/PREMIERA-Panica-la-Teatrul-Nottara-in-regia-lui-

Theodor-Cristian-Popescu,654576.html 

 

 
 

 
 

Teatrul Nottara prezintă astă-seară, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului "Panică", de Mika Myllyaho, în traducerea Cristinei 

Toma şi regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenografia este semnată de Cosmin Florea. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newspad.ro/PREMIERA-Panica-la-Teatrul-Nottara-in-regia-lui-Theodor-Cristian-Popescu,654576.html
http://www.newspad.ro/PREMIERA-Panica-la-Teatrul-Nottara-in-regia-lui-Theodor-Cristian-Popescu,654576.html
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26. Port.ro 
din data de 2 februarie 2014,  

http://port.ro/article/32515 

 

 

O canapea trendy, mai mult lungă decât lată, două scaune, un filtru de cafea de 

ultimă generaţie şi trei bărbaţi în toată firea, psihanalizându-se reciproc. Mika Myllyaho ne 

propune o perspectivă inedită asupra cauzelor şi modului de manifestare a unei crize la 

bărbatul din zilele noastre. Cei trei protagonişti se cunosc dintotdeauna, au fost camarazi în 

Cecetăşie, şi-au împărtăşit ezitările, angoasele. Acum au ajuns la limită. 

Leo e inginer. Duce o viaţă banală, fără incidente deosebite, o existenţă marcată de 

stres şi rutină (atât la locul de muncă cât şi acasă). Numai că într-o zi, înaintea unei plecări 

în interes de serviciu, soţia îl atenţionează că la revenirea din delegaţie, ceva trebuie să se 

schimbe. Fiecare dintre ei e obligat să reflecteze serios asupra viitorului căsniciei lor. Leo 

este aruncat cu bruscheţe într-un teribil ocean de tensiune, practic, în angoasa 

necunoscutului ce va urma după. Prin urmare,cere sprijin prietenului său de o viaţă, Max. 

Graphic designer, sensibil, adept al tratării anxietăţii prin tot felul de teste de 

autocunoaştere, autoevaluare şi recuperare de sine, dar şi al terapiei prin artă (film, desen, 

muzică) şi al gimansticii de relaxare, Max are, la rândul lui, mari probleme. Cu o iubire 

ratată la activ, trăieşte singur, suferă simultan de agora şi claustrofobie. E dependent de 

fratele lui Joni, cel care îi cumpără de mâncare şi îl ţine la curent cu mersul lumii. Şi nu 

întâmplător, pentru că Joni este prezentatorul unei emisiuni ce mizează pe aspectele 

senzaţionale ale vieţii şi are un rating fenomenal, iar pe cale de consecinţă, vedeta noastră 

http://port.ro/article/32515
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şi a show-ului tv „Alter Ego” se bucură de simpatia reprezentantelor sexului slab şi 

frumos. 

Pe întregul parcurs al spectacolului conceput de Theodor Cristian Popescu sunt – 

alternativ – „salvatori” (suficienţi sau cinici), naufragiaţi ce au nevoie de ajutor, pentru ca 

în cele din urmă să putem vorbi de nişte „supravieţuitori”. La final, realizăm că diferenţele 

dintre ei sunt pur conjuncturale. Mai mult, publicul se regăseşte, se identifică perfect cu 

această tragicomedie de zi cu zi: lupta cu eşescul, cu blazarea, cu lipsa de entuziasm, 

nevoia de a recupera ceva din inocenţa, dezinvoltura şi fluxul energetic specifice 

începutului. 

„Panică” este totuşi o comedie, dar una care analizează cu seriozitate, inteligenţă, umor 

(evident) şi tandreţe natura fragilă a omului, nevoia de prietenie şi de comuniune. 

 

Trei actori minunaţi (Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea şi Vlad Zamfirescu) reuşesc să 

ne dea sentimentul că ne aflăm în faţa unei distribuţii ideale. Ei construiesc partituri 

suculente, consistente, bogate, variază cu bucurie şi relaxare stările, nuanţele, conferind 

personajelor lor viabilitate, adevăr, sinceritate şi personalitate. Cu ajutorul regizorului, toţi 

cei trei actori au ştiut cum să dozeze valoros, cum să alterneze fericit momentele de dialog 

conceptual, raţional, sobru, uneori steril, cu cele ludice, comice, copilăreşti. 

Fără îndoială, ne aflăm în faţa unui succes de cursă lungă al Teatrului Nottara, 

regizorul Theodor Cristian Popescu recidivând iată, după extraordinara producţie realizată 

pe aceeaşi scenă, „Metoda”. 

„Panică” este un spectacol omogen, bine articulat (chiar dacă textul nu e desăvârşit pe 

toate palierele şi în toată întinderea lui), te interesează şi te pune pe gânduri. Până şi partea 

de comentariu asupra filmelor lui Pedro Almodovar este incitantă. Chiar, şi dacă 

Almodovar e mai degrabă o fiţă? 
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Mergeţi, vedeţi şi cugetaţi. Sunt la nivelul umanităţii, crize mult mai spectaculoase 

şi chiar mai vitale, decât criza economică mondială. Crize care nu depind de falimentul 

băncilor sau de fluctuaţiile la Bursă, ci sunt parte esenţială a condiţiei noastre de fiinţe 

rătăcite în labirintul propriilor vieţi. Sunt momente în care ne pierdem busola, avem nevoia 

de un prieten drag să ne scoată din ceaţă, să ne repună pe orbita propriului destin, cu care 

să facem haz de necaz. Femei, bărbaţi, tineri sau mai puţin tineri, suntem vulnerabili şi 

capricioşi ca nişte copiii răsfăţaţi. Numai că genul ăsta de întâmplare nu face breaking 

news. Poate pentru că e veche... de când lumea. 

Răzvana Niţă, PORT.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.port.ro/
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27. Radio România Cultural 
din data de 2 februarie 2014,  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=4519 

 

 

Ştiţi, desigur, clişeul că femeile intră în panică. Cu alte cuvinte intră într-un soi de 

criză – justificată sau nu, declanşată de presiunile obligaţiilor de tot felul pe care le 

întâmpină în viaţa lor de femei moderne. Dar, să fim sinceri, nici bărbaţilor nu le este mai 

uşor, mai ales în zilele noastre… Teatrul „Nottara” ne-a adus un spectacol în regia lui 

Theodor-Cristian Popescu, având ca subiect tocmai această problemă. Panică, piesa 

autorului şi regizorului contemporan de origine finlandeză, Mika Myllyaho, se numără 

printre cele mai „circulate” texte la ora actuală, scriitorul fiind inclus în programul 

Academiei de Teatru de la Helsinki pentru promovarea noului suflu din literatura 

dramatică nordică. 

 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?p=4519
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-Mika-Myllyaho-teatrul-nottara-bucuresti.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-Mika-Myllyaho-teatrul-nottara-bucuresti.jpg
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Povestea redă întâlnirea dintre trei prieteni într-un moment de criză al vieţii unuia 

dintre ei, molipsindu-i şi pe ceilalţi. În încercarea de a soluţiona problemele, întâlnirea lor 

va atinge teme precum sensibilitatea masculină, succesul şi reţetele absurde şi de multe ori 

ridicole care sunt promovate în societatea modernă pentru rezolvarea dilemelor personale. 

Însă posibilităţile de analiză nu sunt explorate în totalitate, realităţile nu par organice. 

Personajele şi situaţiile nu constituie o dificultate peste medie nici pentru actori, nici 

pentru spectatori. 

 

Totuşi, şansele de a te plictisi sunt puţine. Poate datorită faptului că montarea este 

clar structurată, respectând traseul conturat de text, dar evitând riscul rigidităţii care 

însoţeşte uneori fidelitatea spectacolului faţă de piesă. Este vizibilă plăcerea cu care 

regizorul Theodor-Cristian Popescu a lucrat cu actorii şi siguranţa în mânuirea 

personajelor – stereotipuri alese ca mostre din marea societăţii contemporane. Vlad 

Zamfirescu este amantul arogant, bărbat abil şi de succes, o vedetă, în rolul lui Joni. Leo – 

soţul – este jucat de Alexandru Jitea cu naturalețe şi simplitate, îl conturează ca pe un 

bărbat dintr-o bucată. Pe el nu îl mişcă subtilităţile şi nici nu crede în ele. Iar Max este 

iubitul părăsit, realizat de Gabriel Răuţă ca o fire instabilă, prea fragilă emoţional, 

angrenată în prea multe teorii despre ce şi cum e viaţa. Relaţiile dintre cei trei prieteni se 

desfăşoară firesc şi limpede, iar abordarea personajelor de către actori implică umor 

personal şi seriozitate profesională încă nepervertită de succesul reprezentaţiilor repetate. 

 

Panică – Trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic. Fotografii de Ciprian Duică 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-premiera-nottara.gif
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-premiera-nottara.gif
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-premiera-nottara-foto-ciprian-duica.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-premiera-nottara-foto-ciprian-duica.jpg
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Decorul – o sufragerie cu un aranjament geometric, predominant alb, negru şi gri, 

asemănător cu un platou de televiziune –, deşi este un exerciţiu de bun gust şi simetrie, 

rămâne practic, dar cu un accentuat potenţial anost (dacă nu ar fi fost farmecul actorilor). 

Bărbaţii şi panicile lor se prezintă într-o comedie care se joacă pe scenele vecinilor 

noştri teatrali (de pildă, Teatrul Naţional din Budapesta, Teatrul Belyi din Sankt 

Petersburg) cu casa închisă. Iată că repertoriul teatrului românesc dobândeşte şi el un titlu 

proaspăt din bagajul european de piese şi îşi completează figura pestriţă. Pe de altă parte, 

publicul primeşte o seară de amuzantă demonstraţie a forţei crizelor masculine. 

Irina Zlotea 

 

Panică – Trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic de Mika Myllyaho, traducere de 

Cristina Toma. Regia: Theodor-Cristian Popescu. Distribuţia: Max – Gabriel Răuţă, Leo 

– Alexandru Jitea, Joni – Vlad Zamfirescu. Ilustraţia muzicală: Gabriel Răuţă. 

Scenografia: Cosmin Florea. Light-design: Theodor- Cristian Popescu. Teatrul „Nottara” 

din Bucureşti, Sala „George Constantin”. Premiera: 30 ianuarie 2014. Următorul 
spectacol: 7 februarie 2014, ora 19.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/sigla-teatrul-nottara.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/sigla-teatrul-nottara.jpg
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28. DIACaf 
din data de 30 ianuarie 2014, ora 10.32 

http://www.diacaf.com/cultura/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-

theodor_3135278.html 
 

 
Gabriel Răuţă şi Vlad Zamfirescu, în spectacolul "Panică" FOTO: Nottara 

 

Teatrul Nottara prezintă astă-seară, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului "Panică", de Mika Myllyaho, în traducerea Cristinei 

Toma şi regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenografia este semnată de Cosmin Florea. 

 

Momente de panică în cantonamentul Petrolului. Camerunezul Priso a fos... 

 

Protagonişti, în premiera semnată de Theodor -Cristian Popescu de la Teatrul 

Nottara, sunt: Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, care fac din dialogul 

scenic un tur de forţă actoricească. 

Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul  "Panică" al 

dramaturgului contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje 

foarte bine conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu 

problemele profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înşişi. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-şi spună adevărul în faţă, fără menajamente. Panica este neliniştea lor 

interioară, care răbufneşte sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa 

exorcizării tuturor fricilor şi neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

http://www.diacaf.com/cultura/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor_3135278.html
http://www.diacaf.com/cultura/premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor_3135278.html
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umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. 

"Panică" a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general 

al Teatrului Naţional din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi 

regizori. Piesele sale sunt apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru care sunt 

foarte atractive prin umorul pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale puternice 

şi complexe. 

„Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. 

Până ieşim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.” 

(Theodor-Cristian Popescu). 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat 

în spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să 

scoatem premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicaţi. Am reuşit.”  

(Vlad Zamfirescu) 

 

Citeste mai mult pe adevarul.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diacaf.com/out/?i=3135278
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29. Jurnalul.ro 
din data de 4 februarie 2014, ora 19.55 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/cand-la-nottara-e-o-mare-panica-barbatii-se-pot-

regasi-ii-ajuta-un-autor-un-regizor-si-trei-actori-toti-exceptionali-660641.html 

 

 
 

Piesa “Panică”, pusă în scenă la Teatrul Nottara (Sala George Constantin), nu te 

panichează, ci, dimpotrivă, îţi dă o stare sufletească bună, dincolo de faptul că te obligă 

cumva să-ţi pui nişte întrebări. Acest text al finlandezului Mika Myllyaho, scris în 2005 şi 

montat, chiar de autor, în 2006 la Helsinki, a devenit în scurt timp o piesă model în 

dramaturgia europeană. A fost tradus în mai multe limbi şi jucat cu succes în mai multe 

teatre de pe continent. De ce? Pentru că abordează un ansamblu de probleme legate de 

viaţa de astăzi, cea a secolului XXI, probleme ce îi prind ca în nişte capcane pe bărbaţii 

ajungi la o vârstă considerată critică ¬ 40 de ani. E un text comic, cu o abordare parodică a 

psihanalizei. De fapt e o piesă pozitivă, uşor ironică, în care trei bărbaţi sunt “pe punctul de 

a ceda psihic”: discută în contradictoriu, pun întrebări globale - totul pentru a afla ce se 

întâmplă cu ei, cum să se regăsească. 

 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/cand-la-nottara-e-o-mare-panica-barbatii-se-pot-regasi-ii-ajuta-un-autor-un-regizor-si-trei-actori-toti-exceptionali-660641.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/cand-la-nottara-e-o-mare-panica-barbatii-se-pot-regasi-ii-ajuta-un-autor-un-regizor-si-trei-actori-toti-exceptionali-660641.html
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Regizorul Theodor-Cristian Popescu a extras cu fineţe dramatismul şi umorul din 

dialogurile piesei (traducere Cristina Toma), iar cei trei actori distribuiţi – Gabriel Răuţă, 

Alexandru Jitea şi Vlad Zamfirescu – le-au nuanţat scenic, fiecare cu puternica sa 

personalitate. Trei bărbaţi, aproape de aceeaşi vârstă, se întâlnesc fără să-şi fi propus aşa 

ceva. Leo (Alexandru Jitea) vine în toiul nopţii la vechiul său prieten Max (Gabriel Răuţă), 

care stă izolat de vreo lună în apartament; nu se duce nici la cumpărături. Vizita nocturnă a 

prietenului nu l-a bucurat, cu atât mai mult cu cât Leo era beat şi pus pe distracţie. Nu a 

reuşit să-l trimită acasă, căci musafirul nepoftit adormise pe canapea; apropo, camera e 

amenajată de Max în virtutea profesiei sale – designer de interior (scenografia e semnată 

de Cosmin Florea). 

  Dimineaţă, când îşi beau cafeaua şi fac teorie în jurul unui espressor, lăudând 

licoarea, vine Joni (Vlad Zamfirescu) – fratele lui Max – care vorbeşte la telefon şi nu îţi 

dai seama cui i se adresează – persoanelor care îl sună sau celor doi din apartament. Fraţii 

află că vechiul lor prieten, de profesie inginer, nu se poate duce acasă pentru că nevasta 

ştie că el e plecat cu serviciul în străinătate, la Berlin, şi că la plecare ea l-a sfătuit că ar fi 

bine ca el “să se gândească la anumite lucruri”, că în ultima perioadă “el nu mai ştie ce 

vrea şi ce simte cu adevărat”. Desigur, Leo nu ştie ce a vrut ea să spună. “Ideea e că 

trebuie să mă gândesc.” La ce? Habar nu avea! De aceea cu o seară înainte a băut, ca să 

înceapă să se gândească. Nu vrea să meargă la psiholog, dar a venit la Max, care a mers la 

psiholog mai des, şi îi cere ceva “scheme”. 

Şi de aici încolo – polemici, ironii despre psihologi, despre filmul “Vorbeşte cu ea” 

al lui Almodóvar, pe care Max îl adoră, despre emisiunea “Alter ego” a lui Joni, căci e 

prezentator tv, despre ce înseamnă să te comporţi bărbăteşte... În toate pluteşte o panică, de 

care e cuprins de fapt Max. Are mereu atac de panică, în urma unui accident în lift, şi de 

aceea stă închis în casă. 

Şi ce se descoperă din toate înfruntările celor trei, care trec deci prin situaţii comice, 

prin psihanaliză în cheie parodică, încercând rezolvarea unor probleme! Singurătatea! Iată 

problema ce îi priveşte pe mulţi bărbaţi ajunşi la o vârstă critică. 

Dinamism şi consistenţă are spectacolul “Panică”. Şi i-a dat naştere o echipă excepţională! 
 

Autor: Maria Sarbu 
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30. Online Student 
din data de 20 ianuarie 2014,  

http://www.onlinestudent.ro/stiri/panica-la-nottara-teatrul-nottara-prezinta-joi-

30-ianuarie-de-la-ora 

 

 

Panică la Nottara Teatrul Nottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la 

Sala George Constantin, premiera oficială a spectacolului Panică de Mika Myllyaho 

(traducerea: Cristina Toma), în regia lui Theodor-Cristian Popescu și scenografia 

semnată de Cosmin Florea. 

Protagoniști, în această montare plină de vitalitate și consistență, sunt: Vlad 

Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuță, care fac din dialogul scenic un tur de forță 

actoricească. 

Cu subtitlul ‘trei bărbați pe punctul de a ceda psihic’, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine 

conturate.Trei bărbați, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele 

profesionale și sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înșiși. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-și spună adevărul în față, fără menajamente. Panica este neliniștea lor 

interioară, care răbufnește sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranța 

exorcizării tuturor fricilor și neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu 

http://www.onlinestudent.ro/stiri/panica-la-nottara-teatrul-nottara-prezinta-joi-30-ianuarie-de-la-ora
http://www.onlinestudent.ro/stiri/panica-la-nottara-teatrul-nottara-prezinta-joi-30-ianuarie-de-la-ora
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umor, menit să îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau 

hohote de râs. 

Panică a fost scrisă în 2005 și montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general 

al Teatrului Național din capitala finlandeză, precum și unul dintre cei mai importanți 

regizori. Piesele sale sunt apreciate atât de specialiști, cât și de public, pentru care sunt 

foarte atractive prin umorul pe care-l conțin, oferind totodată experiențe teatrale puternice 

și complexe. 

‘Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioși pe propriile lor slăbiciuni. Până 

ieșim, avem timp să râdem bine: de ei, dar și de noi înșine.’ 

(Theodor-Cristian Popescu) 

‘Am avut șansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat în 

spectacolul Panică. Și l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să scoatem 

premiera în doar patru săptămâni!!!… Nu vă panicați. Am reușit.’ 

(Vlad Zamfirescu) 

Cum gândesc bărbații și cum se luptă să supraviețuiască? Este curajul lor doar un 

mit sau poate fi dovedit prin fapte? Vă invităm să descoperiți cu surprindere și bună 

dispoziție în acest nou spectacol. 

Scris de: Hoza Nicoleta Valeria 
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31. Manole Meșterul 
din data de 30 ianuarie 2014, ora  10.20 

http://www.manolemesterul.ro/index.php/editorial/394559-premiera-panica-la-

teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu.html 
 

 
 

Teatrul Nottara prezintă astă-seară, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului "Panică", de Mika Myllyaho, în traducerea Cristinei 

Toma şi regia lui Theodor-Cristian Popescu. Scenografia este semnată de Cosmin Florea. 

 

 
Protagonişti, în premiera semnată de Theodor -Cristian Popescu de la Teatrul 

Nottara, sunt: Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuţă, care fac din dialogul 

scenic un tur de forţă actoricească. Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, 

textul "Panică" al dramaturgului contemporan finlandez este o subtilă comedie 

psihologică, cu personaje foarte bine conturate.Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu 

http://www.manolemesterul.ro/index.php/editorial/394559-premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu.html
http://www.manolemesterul.ro/index.php/editorial/394559-premiera-panica-la-teatrul-nottara-in-regia-lui-theodor-cristian-popescu.html
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-premiera-nottara.gif
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criza vârstei mijlocii, cu problemele profesionale şi sentimentale care îi macină. Timpul pe 

care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înşişi. Prietenia le oferă posibilitatea 

să-şi spună adevărul în faţă, fără menajamente. Panica este neliniştea lor interioară, care 

răbufneşte sub forma unor jocuri, dure la prima vedere, propuse în speranţa exorcizării 

tuturor fricilor şi neîmplinirilor. În ciuda titlului, montarea este încărcată cu umor, menit să 

îndemne publicul la o privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau hohote de râs. 

"Panică" a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general 

al Teatrului Naţional din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi 

regizori. Piesele sale sunt apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru care sunt 

foarte atractive prin umorul pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale puternice 

şi complexe.  

 

„Panică ne aruncă brusc în groapa cu cei trei lei, furioşi pe propriile lor slăbiciuni. 

Până ieşim, avem timp să râdem bine: de ei, dar şi de noi înşine.” 

(Theodor-Cristian Popescu)  

 

„Am avut şansa ca până acum să nu intru în panică. În sensul de atacuri. Am intrat 

în spectacolul Panică. Şi l-am cunoscut pe Cristi Popescu. M-am panicat. Trebuia să 

scoatem premiera în doar patru săptămâni!!!... Nu vă panicaţi. Am reuşit.”  

(Vlad Zamfirescu)   
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32. ZMic 
din data de 21 ianuarie 2014,  

http://www.zmic.ro/informatii-diverse/panica-la-nottara.html 
 

 

Textul dramaturgului contemporan finlandez este o subtila comedie psihologica, cu 

personaje foarte bine conturate. Trei barbati, prieteni din copilarie, lupta cu criza varstei 

mijlocii, cu problemele profesionale si sentimentale care ii macina. 

Timpul pe care il petrec impreuna ii ajuta sa se regaseasca pe ei insisi. Prietenia le 

ofera posibilitatea sa-si spuna adevarul in fata, fara menajamente. 

Panica este nelinistea lor interioara, care rabufneste sub forma unor jocuri, dure la 

prima vedere, propuse in speranta exorcizarii tuturor fricilor si neimplinirilor. In ciuda 

titlului, montarea este incarcata cu umor, menit sa indemne publicul la o privire obiectiva 

asupra sinelui, printre zambete sau hohote de ras.Lucrarea a fost scrisa in urma cu 9 ani si 

montata chiar de autor, in calitate de regizor, la GroupTheatre din Helsinki. 

Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general al Teatrului National 

din capitala finlandeza, precum si unul dintre cei mai importanti regizori. Piesele sale sunt 

apreciate atat de specialisti, cat si de public, pentru care sunt foarte atractive prin umorul 

pe care-l contin, oferind totodata experiente teatrale puternice si complexe. 

Sursa: RSS Manager.ro 

http://www.zmic.ro/informatii-diverse/panica-la-nottara.html
http://www.manager.ro/articole/cultura/panica-la-nottara-57769.html
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33.Yorick 
din data de 4 februarie 2014,  

http://yorick.ro/psihanaliza-cu-umor/ 

 

 

Teatrul Nottara își propune să se reconfigureze. Să schimbe ceva într-un repertoriu 

vetust și prea puțin atrăgător chiar și pentru publicul larg căruia, prin tradiție, i se 

adresează, ca teatru de pe bulevard („bulevardier”) ce e. Motiv pentru care Sala Studio – 

de altfel, mult mai ofertantă decât sala mare – va fi folosită, se pare, pentru un alt tip de 

montare. Vom vedea ce va însemna asta mai concret… Dar, una peste alta, Teatrul Nottara 

nu fuge de comedie, dimpotrivă, vrea să o cultive, în ideea că e genul cel mai îndrăgit de 

public și că o comedie de calitate este greu de pus în scenă. 

Că e așa o dovedește din plin spectacolul lui Theodor-Cristian Popescu, „Panică”, a 

cărui premieră a avut loc de curând la Sala „George Constantin”. Un text excelent al 

dramaturgului  finlandez Mika Myllyaho – oare de ce dramaturgia noastră nu poate 

produce astfel de texte?! – și trei actori cu stiluri diferite, cu personalități bine conturate, 

aduși de regizor într-un frumos acord. O dramă – drama cu multele ei nuanțe a lumii 

contemporane –, bine deghizată într-o comedie irezistibilă. În stilul cunoscut al lui 

Theodor-Cristian Popescu, spațiul și personajele sunt decupate geometric, iar scena este o 

reflexie corectă a unei realități pe care o trăim și care ne trăiește… Într-un decor simplu (la 

prima vedere, un pretext), o canapea, un espressor, uși și geamuri cu jaluzele trase, totul 

modern, simplu, confortabil, impersonal – așa cum e viața noastră – trei bărbați aflați la 

momentul crizelor locuiesc împreună câteva zile și încearcă să se vindece unul pe altul. Nu 

se întâmplă nimic spectaculos (în aparență). Nimeni nu moare, nimeni nu traversează o 

http://yorick.ro/psihanaliza-cu-umor/
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dramă majoră și transfiguratoare, practic lucrurile încep și se sfârșesc în același banal pe 

care-l numim „viață”. Și viața însăși este așezată de cei trei în oglinzi paralele. 

Personajele compuse de Vlad Zamfirescu, 

Alexandru Jitea și Gabriel Răuță se joacă de-a propriul destin. Fiecare intră în joc cu 

traumele lui, mai mult sau mai puțin conștientizate, mai mult sau mai puțin recunoscute. Și 

la sfârșit, scena arată ca un câmp de luptă în care fiecare a avut clipele lui de victorie și de 

înfrângere… ca în viață. 

Povestea începe într-o noapte oarecare, când în apartamentul unuia dintre ei, Max 

(Gabriel Răuță), apare pe nepusă masă un amic din copilărie, Leo (Alexandru Jitea), puțin 

beat și deprimat, și adoarme pe canapea. A doua zi de dimineață, intră în scenă și fratele 

celui dintâi, Joni (Vlad Zamfirescu), realizator al unui cunoscut show de televiziune, 

arogant, sigur pe sine, vorbind întruna la telefon. Și povestea se cam termină, pentru că de-

aici intră în scenă pshihologiile celor trei. Lucrate impecabil, cele trei roluri sunt mostre de 

analiză psihologică. Ciocnirea și întâlnirea a trei personalități care se lasă dezvăluite una 

de cealaltă, în replici delicioase (traducerea textului îi aparține Cristinei Toma), în același 

timp o analiză pătrunzătoare a lumii în care trăim și a felului în care ea își pune amprenta 

asupra noastră. Concluzia comico-amară ar fi că trăim într-o lume nevrotică și suntem 

nevrotici, că normalitatea este o noțiune extrem de flexibilă, că depinde în mare de stimulii 

la care suntem supuși. 

Într-o imagine în final regizorul alege să 

oprească timpul în loc, iar cei trei, care se fotografiază pe canapea, la capătul celor câteva 

zile în care și-au arătat unul altuia diversele fețe, ca-ntr-o ședință de psihanaliză colectivă, 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-3.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-3.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-1.jpg
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-1.jpg


 74 

în care fiecare devine pe rând psiholog și pacient. Și, în linii generale, viețile lor, reflectate 

în fotografia de grup, s-ar rezuma simplu. Max (Gabriel Răuță) este bărbatul incapabil să-

și depășească depresia și să-și asume despărțirea de o femeie, terorizat de spațiile închise, 

incapabil să stea singur în baie cu ușa închisă, prizonier de luni întregi în propriul 

apartament, obsedat de manualele de psihologie și de filmele lui Almodóvar… Joni (Vlad 

Zamfirescu), fratele lui, este vedeta de televiziune, sarcastic, incapabil să iubească, 

ascunzându-se în spatele unei teorii despre iubire care ar fi atroce, dacă Vlad Zamfirescu 

n-ar face-o seducător de cinică – iubirea e o psihoză… De fapt, un om singur, care se 

disprețuiește pentru ce face și pentru hainele scumpe pe care le poartă și care se ascunde în 

spatele vedetei, căreia tocmai i s-a desființat emisiunea… Iar cel de-al treilea, Leo 

(Alexandru Jitea), este bărbatul „cu suflet de inginer”, pe care-l pune iubita să-și clarifice 

gândurile și sentimentele și care descoperă că nu-i place Almodóvar… și că, de fapt, nu 

știe „la ce trebuie să se gândească”. 

Dincolo de aceste portrete superficiale pe care se oprește camera de filmat, se 

ascund oameni cu traume, pe care Theodor-Cristian Popescu și distribuția de la Nottara le 

transformă într-o comedie căreia cu greu i-ai putea găsi un cusur. Interpretarea sapă adânc 

în personalitatea fiecăruia și, cu un umor irezistibil, desface în bucăți micile drame și 

marile traume, lăsând în urmă plăcerea de a te afla într-o sală de teatru, de a descoperi și de 

a te descoperi. 

Teatrul Nottara, Sala „George Constantin” 
„Panică”, de Mika Myllyaho 

Traducerea: Cristina Toma 

Regie: Theodor-Cristian Popescu 

Scenografie: Cosmin Florea 

Distribuție: Gabriel Răuță, Alexandru Jitea, Vlad Zamfirescu 

 
Postat de Monica Andronescu 
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34.Radio România București Fm 
din data de 27 ianuarie2014,  

http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_anunta_premiera_nationala_a_spect

acolului_panica_de_mika_myllyaho_in_regia_lui_theodor_cristian_popescu-

24160 

 

 

Teatrul Nottara anunţă premiera naţională a spectacolului „Panică” de Mika 

Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian Popescu  

 

Teatrul Nottara prezintă joi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

premiera oficială a spectacolului Panică de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian 

Popescu şi scenografia semnată de Cosmin Florea. 

http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_anunta_premiera_nationala_a_spectacolului_panica_de_mika_myllyaho_in_regia_lui_theodor_cristian_popescu-24160
http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_anunta_premiera_nationala_a_spectacolului_panica_de_mika_myllyaho_in_regia_lui_theodor_cristian_popescu-24160
http://www.bucurestifm.ro/teatrul_nottara_anunta_premiera_nationala_a_spectacolului_panica_de_mika_myllyaho_in_regia_lui_theodor_cristian_popescu-24160
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Protagonişti, în această montare plină de vitalitate și consistență, sunt: Vlad 

Zamfirescu, Alexandru Jitea, Gabriel Răuță, care fac din dialogul scenic un tur de forţă 

actoricească. 

Cu subtitlul „trei bărbaţi pe punctul de a ceda psihic”, textul dramaturgului 

contemporan finlandez este o subtilă comedie psihologică, cu personaje foarte bine 

conturate. 

Trei bărbaţi, prieteni din copilărie, luptă cu criza vârstei mijlocii, cu problemele 

profesionale şi sentimentale care îi macină. 

Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească pe ei înșiși. Prietenia le 

oferă posibilitatea să-și spună adevărul în față, fără menajamente. 

Panica este neliniștea lor interioară, care răbufnește sub forma unor jocuri, dure la 

prima vedere, propuse în speranţa exorcizării tuturor fricilor și neîmplinirilor. 

În ciuda titlului, montarea este încărcată cu umor, menit să îndemne publicul la o 

privire obiectivă asupra sinelui, printre zâmbete sau hohote de râs. 

Panică a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. 

Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general al Teatrului Naţional 

din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi regizori. 

Piesele sale sunt apreciate atât de specialişti, cât şi de public, pentru care sunt foarte 

atractive prin umorul pe care-l conţin, oferind totodată experienţe teatrale puternice şi 

complexe. 

de Petrut Mazilu 
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35. Yorick 
din data de 25 februarie 2014, Numărul 205 

http://yorick.ro/gabriel-rauta-echilibrul-personal-se-reflecta-in-meserie/ 
 

 

Gabriel Răuță: Echilibrul personal se reflectă în meserie 

În stagiunea aceasta, îl puteți vedea în câteva spectacole noi, printre care 

„Panică“ de la Nottara, „Pescărușul“ de la Bulandra și „Tipografic majuscul“ de la 

Odeon. Joacă și în câteva producții independente găzduite la Clubul La Scena. Face tot 

felul de alte lucruri care au întotdeauna legătură cu actoria, despre care vorbește cu 

pasiune, dar fără cuvinte mari, pe care, precaut și modest fiind, le ocolește. Despre 

întâlniri importante și despre pofta de a face descoperiri povestește cu plăcere într-un 

prezent stăpânit de multe vise, după cum mărturisește, și de o seninătate care se simte în 

dialog. Despre roluri și echilibru interior, despre căutări, frici și aspirație am stat de 

vorbă cu actorul Gabriel Răuță.  

De curând, a fost premiera spectacolului „Panică“, la Nottara. Tu joci acolo un tânăr 

dominat de frică… 

Max e dominat de multe frici și de o insecuritate de mai multe feluri: în relațiile cu 

oamenii în general, în viața sentimentală etc. Omul se izolează și se hotărăște să se vindece 

singur cu ajutorul unui vraf de cărți de psihologie. La un moment dat, am cunoscut și eu pe 

cineva care mergea la tot felul de cursuri, de yoga, sau la altele legate de diverse culte, ca 

să vadă ce fac oamenii acolo, ca să găsească ceva ce l-ar putea ajuta în plan personal. Am 

http://yorick.ro/tag/numarul-205/
http://yorick.ro/gabriel-rauta-echilibrul-personal-se-reflecta-in-meserie/
http://yorick.ro/gabriel-rauta-echilibrul-personal-se-reflecta-in-meserie/
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un prieten bun, psiholog, cu care am tot discutat, cu care am și ținut cursuri de 

dramaterapie la un moment dat, descoperind tehnici la vremea aceea noi pentru mine. 

Spectacolul nostru are loc acum într-un prezent în care psihologul și psihologia chiar devin 

o alternativă mai pământească, o soluție reală la anumite probleme, ceea ce nu se întâmpla 

în anii 1990, să zicem. Acum există destui oameni care merg la psiholog sau care studiază 

psihologia în încercarea de a se vindeca pe ei înșiși. Cumva, Max face parte din categoria 

asta. În „Panică“ vedem niște oameni de succes în profesiile lor, un inginer într-un 

domeniu inovativ, un graphic designer și un realizator de televiziune care face rating. 

Numai că fiecare e praf și pulbere în viața personală și niciunul nu e cinstit cu el însuși 

până la momentul întâlnirii din spectacol. Fiecare trebuie să se descopere și să învețe că el 

e cel mai important pentru el însuși, pentru că astfel va putea să-i ajute pe oamenii cei mai 

importanți din viața lui: mama, prietenul, profesorul etc. 

Când te desparți de cineva, chiar dacă omul acela e bine, nu pățești nimic rău, dar se 

distrug atunci toate proiecțiile lucrurilor pe care am fi putut să le facem împreună în 

continuare, amintirile comune devin dintr-odată altceva decât amintiri… Mi-e frică de 

singurătatea asta, de a fi între oameni fără prieteni. 

„Panică“ sau aventura descoperirii de sine? 

Frumusețea sau paradoxul acestei aventuri pleacă dintr-o informație pe care am 

primit-o cu un zâmbet. Mika Myllyaho spune că a scris textul după improvizații repetate 

cu trupa sa. Și eu, la rândul meu, fac parte dintr-o trupă de teatru de improvizație. M-am 

„lipit“ de text din prima și m-am bucurat de el toată luna în care am lucrat. În finalul 

spectacolului chiar se regăsește într-o formă modificată o improvizație numită „moartea la 

comun“. Improvizația e un antrenament bun pentru orice actor și un mijloc de a fi în formă 

pentru orice reacție, la nivel de inventivitate scenică etc. Eu fac improvizație din 2008 în 

trupa Comedy.Show, cu care joc la La Scena. 

 

Gabriel Răuță și Vlad Zamfirescu in spectacolul „Panică” la Teatrul Nottara; Foto Ciprian Duica 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/02/IMG_9372.jpg
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Revenind la Max și fricile lui, care e distanța dintre tine și acest personaj? 

Câteodată e una foarte mică. Nu că aș fi maniac, panicos sau închis. Cristi (regizorul 

Theodor-Cristian Popescu – n. red.) are o intuiție fabuloasă când face distribuția. Cu el aș 

merge cu ochii închiși în orice proiect, este un regizor și un om care-ți oferă o zonă de 

siguranță/ încredere în care realmente poți face propuneri, într-un context în care 

rafinamentul și umorul sunt liniile principale. El mi-a propus textul, l-am citit, l-am 

întrebat care ar fi personajul meu. Mi-a răspuns că Max, desigur, care altul?! Pe parcursul 

repetițiilor, mi-am dat seama că sunt aproape de multe coordonate ale lui. Uneori am 

câștigat datorită lor, alteori am pierdut din cauza lor. Am o anumită determinare și 

încredere în soluțiile proprii. Soluțiile mele sunt alea bune! (Râde) 

Există frici care te domină? 

Nu știu dacă mă domină. Odată mi-am pierdut complet mințile numai când m-am 

gândit că ai mei ar muri și aș rămâne complet singur pe lume. Nu e o frică mereu prezentă 

în viața mea, dar sunt extrem de atașat de oamenii din jur. Când unul dispare, chiar dacă nu 

moare, eu receptez această dispariție ca pe un fel de moarte. Când te desparți de cineva, 

chiar dacă omul acela e bine, nu pățești nimic rău, dar se distrug atunci toate proiecțiile 

lucrurilor pe care am fi putut să le facem împreună în continuare, amintirile comune devin 

dintr-odată altceva decât amintiri… Mi-e frică de singurătatea asta, de a fi între oameni 

fără prieteni. 

Fericirea nu e posibilă în singurătate? 

Da, în momentul de față nu pot să cred că e posibilă. 

Te simți bine în propria viață? 

Acum, da. Și mai tot timpul m-am simțit bine. Fiecare actor vrea să facă lucruri care 

să conteze. Poate că de multe ori n-am fost în contextul în care să fac ceva care să conteze, 

dar n-am abandonat niciodată niciun drum pe care l-am avut de parcurs în viața 

profesională, am făcut cu plăcere toate rolurile care mi s-au oferit, n-am ieșit din 

distribuții. Încă din facultate m-am bucurat tot timpul că pot face ce mi-am dorit și că n-am 

fost „obligat“ să fac alte lucruri. Tot ce fac are legătură cu actoria – dublaje, drama and 

education (cursuri în limba engleză în care am făcut exerciții frumoase cu copii de la 4 la 

14 ani) etc. Deși n-am fost mereu în postura de a face lucruri care să conteze, am avut 

parte de oameni care m-au modelat, ale căror personalități se regăsesc în ceea ce sunt eu 

astăzi. În momentul de față sunt bine. Joc în trei spectacole la care am lucrat cu mare 

plăcere: „Panică“ de la Nottara, „Pescărușul“ de la Bulandra și „Tipografic majuscul“ de la 

Odeon. Am avut o întâlnire fericită și plăcută cu regizoarea Gianina Cărbunariu, pentru 

acest spectacol lucrat într-o lună, când am amânat repetițiile la „Panică“ din motive 

administrative și eram liber… 
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Gabriel Răuță în „Pescărușul”, la Teatrul Bulandra; Foto Alexandru Iatan 

Motiv de panică? 

Paradoxal, în iunie ne bucurăm că vine vacanța. Dar în iulie începem să bâțâim și 

vrem să lucrăm, ne-a ajuns vacanța. Ceea ce e ciudat pentru oamenii din jur, care au trei 

săptămâni de concediu tot anul. Atunci a venit brusc propunerea Gianinei, cu care 

lucrasem o singută dată la un workshop al lui David Esrig de la UNATC. Lucrurile parcă 

s-au așezat deloc întâmplător și am făcut acest spectacol special, care aduce în lumina 

prezentului o întâmplare reală din 1981, făcut din documente și interviuri. Am descoperit o 

anumită asumare și responsabilizare prin actul artistic, e vorba despre a-ți asuma un rol 

care trezește conștiințe pornind de la un caz care-i spune multe omului de azi. Cea mai 

recentă reprezentație a avut loc, absolut întâmplător, exact când s-au comemorat 20 de ani 

de la moartea lui Mugur Călinescu… 

Cât despre „Pescărușul“, alt demers special, am parcurs un drum împreună cu o 

echipă, în ciuda multor piedici. Au existat o determinare și un crez care au făcut ca 

lucrurile să continue și am reușit un spectacol la care au existat reacții extrem de diferite, 

ceea ce mă bucură, pentru că e o direcție în care s-ar putea să nu ne întâlnim, la nivel 

conceptual, cu mulți dintre spectatorii noștri. Dar bucuria cea mai mare rămâne întâlnirea 

cu actori foarte buni și oameni care vor teatru și mijloace moderne, care abordează 

probleme ce ne privesc. 

Lucrurile parcă s-au așezat deloc întâmplător și am făcut acest spectacol special, 

care aduce în lumina prezentului o întâmplare reală din 1981, făcut din documente și 

interviuri. Am descoperit o anumită asumare și responsabilizare prin actul artistic, e vorba 

despre a-ți asuma un rol care trezește conștiințe pornind de la un caz care-i spune multe 

omului de azi. 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/02/gabriel-rauta%EF%80%A2-pescarusul-12.jpg


 81 

Să ne întoarcem puțin la drama and education. Cum a fost experiența aceea? 

Am făcut parte dintr-un ONG, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară, cu 

sediul în Iași, din rețeaua Soros Open Network. Activa în zona socială și făcea, printre 

altele, consiliere pentru victime ale violenței domestice. Existau grupuri de lucru care se 

ocupau de copii din familii defavorizate, care făceau gratuit cursuri de arte în care să-și 

exploreze aptitudinile. Em am făcut cu ei niște cursuri de învățare a limbii engleze prin 

teatru. Am lucrat în zona de dramaterapie cu John Bergman, fondator al Geese Theater, și 

cu un colaborator al lui, Bill Plum, actor de profesie. În SUA, mi-a explicat el, ca să fii 

dramaterapeut, trebuie să ai formație de regizor și de psiholog în același timp. Pe-atunci 

Mihaela Săsărman conducea aici niște proiecte de dramaterapie în închisori și așa au venit 

John Bergman și Bill Plum. Am lucrat cu oameni din zona de actorie, psihologie, asistență 

socială. Ei doi lucrau în SUA cu agresori sexuali, violatori, pedofili etc. Împreună am făcut 

ceva foarte nou pentru mine și alți participanți. Am descoperit alte perspective. La un 

moment dat, am lucrat cu măști. Când un subiect dintr-un grup de terapie își pune o mască 

pe față, se exprimă imediat cu alt ton, cu altă atitudine. Am făcut jocuri de role-play, 

căutând soluții. Aducea cu ceea ce se cheamă teatrul oprimaților al lui Augusto Boal. Am 

încercat tehnici și exerciții noi, din cartea lui Bergman. Apoi mi s-a propus să facem 

cunoscute aceste metode, ceea ce s-a întâmplat într-un proiect al Organizației 

Internaționale pentru Migrație, destinat victimelor rețelelor de prostituție din spațiul 

balcanic. Oamenii care lucrau cu ele aveau nevoie de cât mai multe tipuri de abordare, 

comunicarea cu asemenea persoane fiind extrem de dificilă. 

 

Imagine din spectacolul „Tipografic majuscul”, la Teatrul Odeon; Foto Octavian Tibăr 

Ce ai observat în timpul lucrului? 

Psihologii erau foarte reticenți la acest gen de abordare, neîncrezători că acest role-

play se poate dovedi eficient, util, într-o perioadă relativ scurtă. Alții au fost foarte 

încântați, au intrat până la capăt în poveste. Alții erau rezervați când venea vorba despre 

expunerea personală. Se întâmplă și la actori, căci unii nu pot merge decât până la un punct 

vulnerabil dincolo de care nu vor să treacă. 

La un moment dat, la un consult, mi s-a recomandat un consult conex la psiholog. 

Mă temeam că iar o să încerce cineva să mă ducă într-un loc anume. Dar am primit un test 

în care n-aveai decât să fii vulnerabil și sincer. La interpretare, psihologul mi-a zis că, 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/02/gabriel-rauta%EF%80%A2-tipografic-majuscul-.jpg
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potrivit testului, în mine sunt doi Gabi. „Știu“, am zis. „Am problema asta și lucrez la ea. 

Dar nu-mi iese de fiecare dată.“ Eu sunt într-un fel, acțiunile mele le percep într-un fel, dar 

oamenii mă văd cu totul altfel. De multe ori mă cred ăl mai arogant, cel mai antipatic și cel 

mai greu de abordat individ, deși eu sunt, în mintea mea, pozitiv, luminos, comunicativ, 

dar nu „sufletul petrecerii“. Unele motive pentru care cei din jur mă receptează cu totul 

altfel îmi rămân necunoscute. 

Revenind la actorie, există regizori care-ți cer să te arunci fără plasă de siguranță, 

pentru că, în generozitatea lor, vor să-ți arate ceva și știu deja unde vor să ajungi. Iar tu 

trebuie să faci pasul ăla. Dacă nu, înseamnă că nu faci parcursul până la ce au ei să-ți ofere. 

Pe de altă parte, recunosc, mie, personal, mi-ar fi foarte greu să mă arunc fără plasă lângă 

un om pe care-l antipatizez din start. Probabil că aș face un efort supranatural! 

La interpretare, psihologul mi-a zis că, potrivit testului, în mine sunt doi Gabi. 

„Știu“, am zis. „Am problema asta și lucrez la ea. Dar nu-mi iese de fiecare dată.“ Eu sunt 

într-un fel, acțiunile mele le percep într-un fel, dar oamenii mă văd cu totul altfel. De multe 

ori mă cred ăl mai arogant, cel mai antipatic și cel mai greu de abordat individ, deși eu 

sunt, în mintea mea, pozitiv, luminos, comunicativ, dar nu „sufletul petrecerii“. Unele 

motive pentru care cei din jur mă receptează cu totul altfel îmi rămân necunoscute. 

Actoria e sursă de echilibru sau de dezechilibru, de fapt? 

Nu sunt genul de actor pe care-l ia valul și care-și omoară partenerul de scenă, ca 

Othello, care-o sugrumă pe Desdemona. Cred că sunt tipul care se poate detașa de munca 

pe care o face cu mult drag, cu pasiune, și îmi și doresc asta. Îmi doresc să fiu și un om 

obișnuit, vreau multe lucruri care țin de echilibrul personal. Echilibrul personal se reflectă 

în meserie. Sunt oarecum acaparat de ea, dar în sensul că vreau o imagine cât mai deschisă 

a lumii în care trăiesc, o idee cât mai clară despre teatrul de azi din lumea largă, despre 

creatorii care oferă o perspectivă mult mai generoasă despre actorie. N-aș putea spune 

vorbe mari de genul „Viața mea e teatrul“ sau „Trăiesc numai pentru teatru“. Îmi place la 

nebunie ce fac, vreau să învăț și să descopăr mereu, dar nu vorbesc în replici din 

spectacole pe stradă. 

Am o prietenă care-mi spune: „Nu prea vin la teatru pentru că sunteți cu toții niște 

prefăcuți!“ Când faci multe roluri, în fiecare seară, preocuparea asta intră, fără îndoială, în 

viața ta de zi cu zi. Tu, ca individ, trebuie să fii în formă ca să faci rolul ăla așa cum a fost 

construit. Uneori îl faci bine, uneori strălucitor. Preocuparea asta îți poate invada spațiul 

personal. Dacă ai știința de a manageria aceste straturi din viața ta, ești bine cu tine. În 

psihologie există un model circular al rolurilor pe care le are fiecare dintre noi: fiu, tată, 

vecin, șofer etc. Toate sunt părți egale pe un disc. Când una dintre părți începe să mănânce 

din altele, se creează un dezechilibru. În zona artistică, ăsta nu e un lucru rău sau bun. 

Acea „felie“ care-i revine artistului poate să ducă, în funcție de puterea caracterului său, 

spre împlinire. Dar sunt cazuri când nu se întâmplă. 
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N-aș putea spune vorbe mari de genul „Viața mea e teatrul“ sau „Trăiesc numai pentru 

teatru“. Îmi place la nebunie ce fac, vreau să învăț și să descopăr mereu, dar nu vorbesc în 

replici din spectacole pe stradă. 

Când ai dat la teatru nu știai, desigur, toate astea. Cum era adolescentul Gabriel 

Răuț când a dat examen de admitere la facultatea de teatru, secția actorie? 

Era un tânăr matur pentru 18 ani ai lui, emotiv, timid, politicos, ținând la etichetă și 

la convenții, educat de părinții lui foarte buni în spiritul „să nu deranjezi pe nimeni“. Însă 

am avut întotdeauna încredere în mine și în ce pot face. Nu m-am bătut, nu am intrat în 

belele. În schimb, am fost praf la matematică și alte științe realiste. 

 

Gabriel Răuță și Vlad Zamfirescu, în spectacolul „Panică”, la Teatrul Nottara; Foto Ciprian Duica 

Dar nimic rebel? 

Nu prea. Acum, mulți dintre cei care mă cunosc spun că sunt caustic, că replicile 

mele au mult acid. Mie îmi place să cred că lângă acid e și umor. În facultate și după, m-

am uitat întotdeauna înapoi la Focșani, unde sunt atâția oameni minunați la care țin, unde 

există un teatru superb, și am văzut mereu că nu se întâmplă ce ar merita oamenii să se 

întâmple. Privind înapoi, Focșaniul e un loc la care poate m-aș întoarce la pensie. Și nu 

regret nimic, deși mă întreb cum aș fi fost dacă m-aș fi născut în altă parte, cum m-ar fi 

modelat dorința mea de a cunoaște, cum aș fi văzut lucrurile. Părinții mei au fost și sunt tot 

timpul alături de mine. Dar mi-am dat seama la un moment dat cât îmi doream libertatea 

de genul „descurcă-te și fă ce dorești“, fără cineva care să te îndrume. 

Când intră la facultate și se apucă de actorie, puțini au în minte parcursul și se 

gândesc numai la finish. Atunci nu existau cursuri pregătitoare. Nici gând să am o imagine 

reală despre drumul pe care trebuia să merg, aventura care urma era o necunoscută. La 

Universitatea Hyperion am avut norocul să am doi profesori extraordinari și nu credeam 

atunci că eu o să ajung vreodată colegul lor: Emil Hossu și Catrinel Dumitrescu. Întâlnirea 

cu ei a fost una cât se poate de fericită. De la ei am învățat enorm și ei mi-au oferit și 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2014/02/panica-3.jpg
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prietenia lor, pe care am încercat să o duc. Nu știu dacă am reușit întotdeauna să echilibrez 

balanța, să ofer și eu lucruri care să conteze în această prietenie. 

În artă, totul stă sub semnul subiectivului. În această meserie, cuvântul „gust“ 

conține o grămadă de alte ingrediente. Atunci când spune „îmi place“ sau „nu-mi place“, o 

figură foarte cunoscută schimbă drumuri și destine. Când un regizor tânăr face o grozăvie, 

i se spune „te-ai cam hazardat“. Când un regizor titrat face o grozăvie, aceeași, se spune 

„dom’ne, nu se dezminte“. 

Și nu știu niciodată să răspund la întrebarea „Unde te vezi peste cinci ani?“. Unii zic 

că e rău, că n-ai viziune, că e un obstacol care nu te lasă să vezi, că n-ai determinare, că 

instinctiv crezi că o să ți se întâmple ceva etc. Eu visez la multe lucruri, dar știu, din 

experiența de 14 ani de actorie, că nu reușești nimic fără efort. Am avut norocul să cunosc 

oameni care mi-au dat o mână de ajutor, dar asta nu ajunge. Plus că, în artă, totul stă sub 

semnul subiectivului. În această meserie, cuvântul „gust“ conține o grămadă de alte 

ingrediente. Atunci când spune „îmi place“ sau „nu-mi place“, o figură foarte cunoscută 

schimbă drumuri și destine. Când un regizor tânăr face o grozăvie, i se spune „te-ai cam 

hazardat“. Când un regizor titrat face o grozăvie, aceeași, se spune „dom’ne, nu se 

dezminte“. 

Spui că visezi la multe lucruri. Dacă te rog să ne spui și nouă unul? 

Unul dintre visele mele, unul nepământean, fără legătură cu meseria, e să ajung în 

spațiu. Aș vrea să văd altfel decât în poze și în filme această lume. 

 

Postat de Dana Ionescu 
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36. Șapte Seri 

http://www.sapteseri.ro/ro/articole/intre-voi-barbatii/ 

 

 
 

Între voi, bărbații 

Trei bărbați beau cafea, trag adânc aer în piept, se tolănesc pe o canapea, se 

relaxează, se panichează, desenează o pădure, își aduc aminte de ei mici, fac exerciții 

terapeutice, râd, tac și-și deșurubează unii altora angoasele. Și certitudinile.  

Piesa dramaturgului finlandez Mika Myllyaho – Panică, pusă în scenă la Teatrul 

Nottara de Theodor-Cristian Popescu – este ca un culoar cu multe uși care se deschid spre 

cotloanele ascunse din intimitatea bărbaților. Spre ceea ce vor să țină sub control și spre 

ceea ce le alunecă printre degete, exact atunci când credeau că stăpânesc mai bine totul. 

Spre inocența pe care o vătuiesc bine, de teamă să nu pară prea fragili. „Prea copii” în 

corpuri de adulți puternici care-și termoizolează emoțiile ca să nu arate că simt prea mult și 

prea multe. Ca să nu-și dea de gol sensibilitatea și micile sau mai marile eșecuri. Panică e 

spectacolul confortului spart în zeci de cioburi, prin care se văd neliniști și frustrări. Cu un 

umor cinic foarte bine ridicat la plasa relațiilor cotidiene, 

dramaturgul Mika Myllyaho definește parcursul șerpuitor 

al personajelor sale. Trei bărbați cu diferite hachițe, 

neîmpliniri, așteptări și „amenajări interioare” își 

confruntă crizele. Max (interpretat de Gabriel Răuță, atent 

la toate pliurile personajului său) suferă de atacuri de 

http://www.sapteseri.ro/ro/articole/intre-voi-barbatii/
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panică bine camuflate și se ține bățos, zen. Face exerciții de respirație și relaxare cu 

prietenul său – Leo (Alexandru Jitea alternează între nedumerirea față de o soție care-i cere 

să se gândească la ce li se întâmplă, fragilitate și incertitudine). Max încearcă să-l ajute pe 

Leo să-și descopere „pădurea din el”, întrebările adânci, dospite în inconștient. Joni, fratele 

lui Max, interpretat de Vlad Zamfirescu, e prototipul tipului hiperocupat, care-și 

construiește o carcasă de siguranță și joacă dur neîndrăgostirea. Fiecare dintre ei se luptă 

cu ceea ce nu vrea să vadă.  

Textul lui Mika Myllyaho și-a găsit regizorul perfect. Theodor-Cristian Popescu 

mizează pe suculența acidă a „mediului masculin” din piesă și construiește discret o lume-

celulă a crizelor bărbătești. Regizorul orchestrează atent și nuanțat subsolurile unor relații 

aparent banale și creează o comedie sarcastică despre tensiuni și angoase care dau peste 

cap cronometrajele din capetele bărbaților. 

Popescu ne lasă să intrăm în camera secretă a intimității masculine, în care trei 

bărbați bâjbâie după confirmare, seducție, împlinire. Panicăe un spectacol fără artificii de 

regie, onest, bine construit, în care râdem c-un nod în gât. După care ne gândim la tot ce 

încercăm să ținem la foc mic când, de fapt, ceanul din capetele noastre s-a încins de ceva 

vreme. 

Publicat de Mihaela Michailov in categoria Pe Scena 
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37. Observator Cultural 
din data de 28 februarie 2014, Numărul 712 

http://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-Panica-la-

Nottara*articleID_29879-articles_details.html 

 

 
 

TEATRU. Panică la Nottara 

„Panică“ de Mika Myllyaho, la Teatrul Nottara 

 

Panică, de finlandezul Mika Myllyaho, e încă un text bine scris, cu replică alertă, 

spumoasă, dar fără miză reală. Un text care „pune probleme“, dar nu trece de tratarea lor 

superficială, deconectantă. Nimic grav, nimic care să nu te lase, mai tîrziu, odată ajuns 

acasă, să dormi. E bine, de fapt: poate fi urmărit cu plăcere, distrează şi, în același timp, dă 

fiecărui cititor/ascultător/privitor tonicul sentiment că a pătruns în lumea clasei de mijloc 

cu pretenţii intelectuale şi i-a înţeles cîteva dintre probleme. Tipice pentru acest gen de artă 

sînt piesele Yasminei Reza, de exemplu. De data aceasta, avem trei prieteni (doi sînt fraţi), 

aflaţi, fiecare, într-un moment de cumpănă al existenţei. Unul trece printr-o criză conjugală 

pe care nu o prea înţelege, altul îşi vede periclitată de la o zi la alta fulminanta carieră de 

star de televiziune, al treilea e nevoit să-și recunoască handicapul psihic (o panică de 

necontrolat) cu care trăieşte de cînd l-a părăsit soţia. O piesă despre relaţii de prietenie care 

virează rapid în relaţii de putere repede inversate, despre afecţiune ascunsă bărbătește, 

despre nemărturisite vulnerabilităţi şi despre cum pot fi ele convertite în atuuri, despre 

compasiune şi toleranţă. 

  

http://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-Panica-la-Nottara*articleID_29879-articles_details.html
http://www.observatorcultural.ro/TEATRU.-Panica-la-Nottara*articleID_29879-articles_details.html
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Regizorul Theodor-Cristian Popescu face aici cam tot ce a făcut în precedenta sa 

montare, Metoda, de la Nottara. Anume, conduce discret şi sigur trei foarte buni actori (cu 

doi dintre ei mai lucrase şi la Metoda) – de altfel, acesta e meritul principal al textului: 

oferă expunere egală fiecărui personaj, roluri generoase care pun în valoare actorii. Dar nu-

i cere nici unuia dintre ei altceva decît ştim (şi ştiu şi ei deja) că pot da. Ca de obicei cînd 

are de jucat un rol de histrion, Vlad Zamfirescu e în mare vervă, intră perfect în pielea 

moderatorului de televiziune hiperocupat, permanent la telefon, multitasking aferat (rolul îi 

iese atît de bine, încît nu poţi să nu te întrebi cînd va şi deveni moderator de televiziune), 

dar e la fel de credibil şi cînd, derutat, îşi contemplă golul interior.  

Nu există la Vlad Zamfirescu nici o notă falsă în frazare, rostirea lui e curată, gestica 

ponderată. Gabriel Răuţă, fratele lui, agorafob şi claustrofob deopotrivă, constrîns să stea 

în casă, dar cu uşile dintre camere deschise, bravează şi-şi ascunde cît poate infirmitatea – 

îl trădează doar obsesia pentru ordine, crizele pe care le face cînd cineva nu respectă 

regulile stricte ale casei (scenografia lui Cosmin Florea – pardoseala și pereţii caroiaţi în 

alb-negru, canapeaua aşijderea, tricoul în dungi orizontale alb-negru – anunţă şi ea obsesia 

locatarului; prin comparaţie, videoproiecţiile şi ilustraţia muzicală sînt simple 

acompaniamente). 

 E exact jocul lui Răuţă, dar vocea sa nu e bine stăpînită în momentele de criză, 

intonaţia scapă și deranjează. În prietenul derutat de turnura pe care o ia căsnicia, 

Alexandru Jitea face, la fel ca la fiecare apariţie a sa, un rol foarte atent, nuanţat lucrat. 

Apare întîi ca un tip troglodit, mărginit („suflet de inginer“), care gîndeşte împiedicat şi n-

are nici o şansă să se ridice la concept. Treptat, se dovedește foarte inteligent, cald și 

capabil să facă faţă unor presiuni la care intelectualul cu pretenţii jucat de Răuţă capotează. 

Personajul lui Jitea e cel care, pînă la urmă, atrage simpatia publicului, prin felul în 

care reuşeşte să exprime o anume simplitate şi curăţenie sufletească. Minunat actor, cu o 

figură foarte expresivă, actor pe care, nu înţeleg de ce, prea puţini regizori îl văd. O 

comedie agreabilă, de bun-gust, montată fără nimic strident sau vulgar (e un merit care 

trebuie subliniat azi, cînd afişele spectacolelor triviale împînzesc oraşul). Un spectacol în 

care trei foarte buni actori dau, fiecare, cîte un mic recital. 

  

Teatrul Nottara, Bucureşti 

Panică de Mika MyllyahoTraducere de Cristina Toma 

Regia: Theodor-Cristian PopescuScenografia: Cosmin Florea 

Ilustraţia muzicală: Gabriel Răuţă 

Videoproiecţie: Ciprian DuicăCu: Gabriel Răuţă, Alexandru Jitea, Vlad Zamfirescu  

 

 

Autor: Liviu ORNEA  

 

 

 

 

http://www.observatorcultural.ro/Liviu-ORNEA*authorID_978-authors_details.html


 89 

38. Dilema Veche 
6-12 martie 2014,  Nr. 525,  

http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/refugiatii 
 

 
 

                                 Foto: C. Duica 

Poza 1 din 2                                                                                    Poza 2 din 2 

Refugiaţii 

● Panică, de Mika Myllyaho, regia: Theodor-Cristian Popescu, scenografia: 

Cosmin Florea; cu: Gabriel Răuţă, Vlad Zamfirescu, Alexandru Jitea. Teatrul 

Nottara.   

Ai probleme cu soţia. Ai probleme la serviciu. Ai probleme cu spaţiile deschise, dar 

şi cu cele închise, nu suporţi oamenii, dar nu te descurci fără ei, eşti dependent de 

psihoterapie, dar te autotratezi ca să nu fii nevoit să ieşi din casă sau să vezi pe cineva. În 

general, te simţi confortabil în criza ta, lucru pe care nu-l recunoşti pentru că e mai uşor să 

http://dilemaveche.ro/category/editie/dilema-veche-nr-525-6-12-martie-2014
http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/refugiatii
http://dilemaveche.ro/sites/default/files/imagecache/image_gallery_large/Rosencrantz1_Duica.jpg
http://dilemaveche.ro/sites/default/files/imagecache/image_gallery_large/Rosencrantz1_Duica.jpg
http://dilemaveche.ro/sites/default/files/imagecache/image_gallery_large/Rosencrantz2_C_Duica.jpg
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tragi un joint, să asasinezi chitara sau să vezi a mia oară un film care îţi vorbeşte despre 

cum nici alţii nu se descurcă mai bine cu aceeaşi problemă. Problema ta e că nu ai nici un 

chef să vorbeşti despre asta. Nici acum, nici mai încolo, niciodată.   

Piesa dramaturgului finlandez Mika Myllyaho (actor şi regizor, director al Teatrului 

Naţional din Helsinki), scrisă în 2005, cînd autorul avea 39 de ani, vorbeşte despre vîrsta 

de mijloc, din perspectivă masculină. Abisurile existenţiale care bîntuie maturitatea sînt 

înfruntate diferit de femei şi de bărbaţi. Panică oferă o privire asupra mentalului masculin 

în plină criză, cînd două cuvinte dispar din vocabularul bărbaţilor adulţi: comunicare şi 

responsabilitate. Aflat la vîrsta împricinată, dramaturgul a scris o comedie despre tendinţa 

bărbaţilor de a-şi nega problemele, refuzul comunicării şi refugiul în „calmantele“ 

cunoscute (sport, muzică şi bere). Textul ironizează şi psihoterapia, pe care folosirea ca 

panaceu pentru eşecurile personale o devalorizează.  

Panică a fost montată în 2013 la Secţia Germană a Teatrului Naţional „Radu 

Stanca“ din Sibiu, unde există încă un spectacol pe un text al dramaturgului finlandez – 

Haos (care dezbate situaţia femeilor din perspectivă socială, cu o scriitură poetică, 

monologată). 

Dramaturgia contemporană nordică are un anume onirism, detectabil chiar şi în 

textele realiste cum este cel de faţă. Mika Myllyaho plonjează în mitologiile urbane, acele 

fantezii necesare pentru a ne face dezirabili conform codului social, periculoase însă prin 

frustrările create în caz că nu se împlinesc. În scriitura sa se insinuează discret o poetică a 

subconştientului.   

Panică surprinde un moment dificil din existenţa a trei bărbaţi maturi, cîteva zile 

complicate, în care fiecare simte teama şi nevoia de a se ascunde „pînă trece“. Un graphic 

designer, Max (Gabriel Răuţă), încearcă să depăşească momentul unei iubiri ratate, prin 

psihoterapie, sport şi meditaţie, dar clachează şi se alege cu agorafobie şi claustrofobie, 

ceea ce îl transformă în deţinut la domiciliu. Leo (Alexandru Jitea), un inginer cu o 

existenţă rutinată, primeşte de la soţia lui o temă de gîndire neaşteptată – propria căsnicie, 

şi asta îl determină să „fugă“ de acasă. Un prezentator de emisiuni senzaţionaliste, Joni 

(Vlad Zamfirescu), are probleme cu ratingul, dar şi cu femeile (prea multe). Bărbaţii se 

refugiază în locuinţa lui Max pentru cafea, meditaţii, filme şi muzici, dar şi pentru discuţii 

frivole, prin care să-şi demonstreze că nu există „probleme“. Asta pînă cînd „inexistentele“ 

le explodează în faţă, ca o grenadă.   

O pseudo-psihoterapie accelerată, combinată cu filozofii extrase din filmul lui 

Almodóvar – Vorbeşte cu ea („Biblia“ bărbaţilor, crede Max, care invocă motive freudiene 

în sprijinul său) şi song-urile lui Victor Jara, pe versurile lui Neruda, le oferă celor trei 

exact lucrul de care fug: comunicarea. Doar că discuţiile nu se fac în cabinetul 

psihologului, nici acasă, cu nevasta, ci între prieteni, bărbăteşte, golăneşte, cu joint-uri, cu 

nervi, cu rîs. Interiorul domestic (scenografia: Cosmin Florea, tînăr artist descoperit de 
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Radu Afrim la Brăila, cu care a lucrat la Omul pernă şi la Năpasta), aduce o notă de 

fantastic, parcă ar fi un purgatoriu în picăţele sau castelul Reginei Cărţilor de Joc, în 

aşteptarea unei Alice care nu mai vine: o podea ca o tablă de şah, o canapea (trimitere la 

psihanaliză) şi fotolii aşijderea, ba chiar şi hainele sînt în dungi alb cu negru. Din acest 

univers bicolor, personajele încearcă să revină la viaţa reală, cu toate culorile ei. 

Theodor-Cristian Popescu este un regizor exersat în textul contemporan, căruia îi 

surprinde bine caracterele şi îi înţelege subiectele despre viciile şi obsesiile urbanităţii. În 

Panică, regizorul construieşte o atmosferă de siguranţă camaraderească, în care pot refula 

angoasele personale. Joni se confruntă brusc cu pierderea statutului de vedetă TV, dar asta 

îl determină să privească atent relaţiile sale amoroase, pe care le consuma pînă atunci în 

viteză. Vlad Zamfirescu creează un traseu al personajului de la superficialitate arogantă, la 

începutul responsabilizării şi o calmare a ego-ului. Alexandru Jitea face un personaj care 

se deschide, se luminează, neimplicarea apatică în care se complace se risipeşte încet şi 

face posibil un Leo activ în propria viaţă. Cel mai complex personaj este Max, ale cărui 

fobii îi afectează concret existenţa. Uneori, personajul se scufundă în teamă, alteori exultă 

de plăcere, e vulnerabil şi patetic, dar poate fi şi cinic. Gabriel Răuţă îl colorează cu solo-

urile de chitară electrică, care îl fac pe Max să se simtă ca un star rock, ceea ce îi potoleşte 

anxietatea şi îi stimulează curajul.   

Ceea ce pare că se pierde în spectacol – altfel tonic şi comic – este dimensiunea 

poetică a textului, revelarea subconştientului, perceptibilă, de exemplu, în monologul lui 

Max, cînd este închis în baie, dar nu numai acolo. Textul pare că se încarcă pe parcurs cu 

prea multe discuţii psihologice, dar, de fapt, jonglează cu clişee pe care le demontează. 

Nimic nu se rezolvă definitiv, nici un personaj nu va trăi cu siguranţă fericit pînă la adînci 

bătrîneţi. Există doar o posibilitate ca actuala criză să treacă. Pînă cînd vine alta. Atît.   

Asta face din piesa lui Mika Myllyaho un text susceptibil de lecturi multiple, în 

straturi, diferit, de exemplu, de scriitura americană contemporană realistă. De aici apare o 

notă de insatisfacţie faţă de spectacolul de la Teatrul Nottara, regretul că acesta se opreşte 

cumva la suprafaţa lucrurilor, se rezumă la un singur plan, deşi piesa are mai multe. 

Textele contemporane sînt montate des, şi pe scenele oficiale, şi în afara teatrelor de stat, 

dar, din păcate, există riscul standardizării interpretărilor. Accesibilitatea scriiturii tinde să 

forţeze o singură cheie de lectură şi să creeze tipologii. Riscăm, astfel, să vedem acelaşi 

text peste tot.  

Oana Stoica este critic de teatru.  
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39. DC News 
din data de 30 ianuarie 2014, ora 23.35 

http://www.dcnews.ro/panica-ce-isi-doresc-barbatii-e-o-viziune-infricosator-

de_419085.html 

 

 
 

Panică! Adevărul despre bărbați. ”E o viziune înfricoșător de...” 

 

     

Au curs valuri de cerneală în speranța că se va găsi răspuns la întrebarea <<ce-

și doresc femeile?>>. În zadar. Pe marginea acestui subiect s-au scris și cărți, s-au 

turnat și filme. Degeaba. Nici la întrebarea <<ce își doresc bărbații?>> nu s-a găsit un 

răspuns clar. Un lucru este cert. Mai devreme sau mai târziu, totul se termină cu o 

panică. De vină se pare că este criza vârstei de mijloc. 

http://www.dcnews.ro/panica-ce-isi-doresc-barbatii-e-o-viziune-infricosator-de_419085.html
http://www.dcnews.ro/panica-ce-isi-doresc-barbatii-e-o-viziune-infricosator-de_419085.html
http://www.dcnews.ro/2014/01/care-este-cel-mai-greu-blestem-nici-preotii-nu-te-pot-scapa-de-el/
http://www.dcnews.ro/2014/01/care-este-cel-mai-greu-blestem-nici-preotii-nu-te-pot-scapa-de-el/
http://www.dcnews.ro/2014/01/premierul-ucrainean-demisionat/
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La întrebarea ce-și doresc bărbații, ce gândesc și cum reacționează au încercat să răspundă 

și Max, Leo și Joni (personaje interpretate de Gabriel Răuță, Alexandru Jitea și Vlad 

Zamfirescu). Sunt trei bărbați ajunși la vârsta maturității care – prieteni fiind încă din 

copilărie – se reîntâlnesc într-un moment al vieții destul de dificil. În locuința unuia dintre 

ei, aceștia ajung să-și dea în vileag cele mai ascunse sentimente și să vorbescă fără 

ocolișuri despre trăirile, temerile și mai ales neîmplinirile lor – atât pe plan personal, cât și 

pe plan profesional. Timpul pe care îl petrec împreună îi ajută să se regăsească și – prin fel 

de fel de jocuri – își spun adevărul verde în față. Oricum ar fi, în toată panica declanșată de 

trăirile interioare, de resentimente, situații conflictuale și avalanșe de scuze, umorul îi ajută 

să treacă mai ușor prin toate. 

Despre dragoste cu Joni (Vlad Zamfirescu) 

Despre iubire a încercat să vorbească și Joni (Vlad Zamfirescu), cel cu 100 de iubite, 

dar fără o iubire adevărată. În rândurile care urmează, veți vedea câteva replici savuroase 

dintre acesta din urmă și Leo, interpretat de Alexandru Jitea. 

<<Joni:-Am fost și eu îndrăgostit. Doar 10 minute. Groaznic a putut să fie. Nașpa 

experiență. Adevărul este că nu este un sentiment normal, nu este un sentiment sănătos. 

(...) Sau mă înșel eu... Ce sentiment... dragostea. Incredibil, domnule! Calcă ego-ul în 

picioare. Îți ia mintea prizonieră și te forțează să faci lucruri care mai târziu sunt absolut 

ridicole. Nu e decât pură dependență, înțelegi?  Un drog... îți umblă cineva la 

neurotransmitățor și gata. Ești legat! Este curată nebunie.... Oameni căzuți pradă psihozei. 

-Leo: Ai o viziune înfricoșător de înnegurată!>>. 

Fiecare scenă din spectacolul ”Panică” a fost savurată pe deplin de publicul numeros 

din sală 

„Panică” de Mika Myllyaho, în regia lui Theodor-Cristian Popescu și traducerea 

Cristinei Toma, a avut premiera joi, 30 ianuarie, la Teatrul Nottara, Sala George 

Constantin. Panică a fost scrisă în 2005 şi montată chiar de autor, în calitate de regizor, la 

GroupTheatre din Helsinki. Din toamna anului 2010, Mika Myllyaho este Director general 

al Teatrului Naţional din capitala finlandeză, precum şi unul dintre cei mai importanţi 

regizori. 

 

 

http://www.dcnews.ro/2013/10/pozitia-copilului-cel-mai-bun-film-luminita-gheorghiu-cea-mai-buna-actrita/
http://www.dcnews.ro/2013/10/pozitia-copilului-cel-mai-bun-film-luminita-gheorghiu-cea-mai-buna-actrita/

