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1. Evenimentul Zilei  
din data de 27 Septembrie 2016 
http://www.evz.ro/iarna-regizat-de-mihai-maniutiu-la-nottara.html 
 
 

 
 
 

„Iarna”, gratis, la Nottara 
 

                                 „Iarna”, un spectacol 
de Mihai Măniuțiu 

Teatrul Nottara își invită prietenii, astăzi și mâine, de la ora 18:00, la 
repetiţiile cu şi public la spectacolul „Iarna” de Jon Fosse. 
 
 

„Iarna”, de la Teatrul Nottara, este regizat de Mihai Măniuţiu. 
Distribuţia este alcătuită din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea 
Gavriliu, Ştefan Lupu, iar scenografia este semnată de Adrian Damian. Light-

http://www.evz.ro/iarna-regizat-de-mihai-maniutiu-la-nottara.html
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designul, care completează decorul pentru a crea sentimentul că ne aflăm în 
sezonul rece, a fost realizat de Cristian Șimon și Andrei Florea. Intrarea este 
liberă, în limita locurilor disponibile. 

        Este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese la 
public în acestă lună, după „Alcool” pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori 
mari pe bulevard”. 

        Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit, nici nu avea de gând să revină aşa 
curând, dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al Marinelei Ţepuş, 
managerul Teatrului Nottara. 

„Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 
scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi 
lumina. Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, 
mă aflu în faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se 
va termina.” a spus regizorul despre spectacol. 

Atât „Iarna”, cât şi „Alcool”, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-
a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va 
avea loc în perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a 
Teatrului Nottara.  

 

 

de: Carmen Anghel 
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2. Mediafax  
din data de 12 Octombrie 2016 
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-
lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-
cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600 
 

 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 
spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 
pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 
sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
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Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 
 
 
 

 

 

de: Letiția Provian  
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3. La teatru   
din data de 03 Octombrie 2016 

http://lateatru.eu/iarna-de-jon-fosse-teatrul-nottara/ 
 

 
  

Iarna de Jon Fosse – Teatrul Nottara 

 

 
Iarna de Jon Fosse 

Traducerea: Carmen Vioreanu 
Adaptarea: Anca Maniutiu 

Regia: Mihai Maniutiu 

http://lateatru.eu/iarna-de-jon-fosse-teatrul-nottara/
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Scenografia: Adrian Damian 
Coregrafia: Andrea Gavriliu 

Light design: Cristian Simon si Andrei Florea 
Sound design: Vladimir Ivanov 

Distributie: 
Catrinel Dumitrescu 

Andreea Gavrila 
Andi Vasluianu 

Stefan Lupu 
Spectacol nerecomandat minorilor sub 14 ani. 

In spectacol este folosita lumina stroboscopica, care poate induce convulsii 
persoanelor care sufera de epilepsie. 

Locatie: Teatrul Nottara (se va juca si in cadrul Fest(in) pe Bulevard, in 
sectiunea Premiere in Fest(in)). 

 

Iarna de Jon Fosse – Opinie LaTeatru.EU 

 

Weekendul trecut am fost la Bucuresti. Am fost la Bucuresti dupa multe 
luni si m-am gandit sa merg la teatru. Nu mai fusesem niciodata la un teatru in 
capitala si Providenta a facut sa incep cu Teatrul Nottara. Mi-am inceput 
dimineata vizionand spectacolul „Familie de artisti”, iar la ceas de seara am 
vizionat „Iarna”. 

Iarna este un spectacol de Jon Fosse, in regia lui Mihai Maniutiu, care se 
vrea a fi o poveste de dragoste, stranie si enigmatica. Din distributie fac parte 
Catrinel DUMITRECU, Andrea GAVRILIU, Andi VASLUIANU si Stefan 
LUPU. 

Prima impresie? Probabil cel mai interesant decor, mai ales prin 
simplitatea lui, pe care l-am vazut pana in prezent la un spectacol de teatru, 

http://lateatru.eu/teatrul-nottara/
http://lateatru.eu/familie-de-artisti-teatrul-nottara/
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completat de jocuri de lumini si sunet care te introduc intr-o lume paradoxala, 
dandu-ti impresia ca visezi, fiind treaz. 

Povestea este expusa in doua planuri, paralele, care fuzioneaza: dans si joc 
scenic cu voce si gesturi, intr-o lume in care pasiunile si dorintele reprimate pun 
stapanire pe universul uman, inserand astfel un blocaj comunicational dat de 
senzatiile de izolare si neliniste. 

Actiunea spectacolului, daca o putem numi asa, se centreaza in jurul unei 
povesti despre singuratate si iubire, pe care mi-am dat toata silinta sa o inteleg. 
Probabil, gusturile mele in materie de teatru se indreapta mai putin catre aria 
abstractului si mai mult catre amestecul de teatru traditional cu influente 
moderne. 

Mi-am dorit foarte mult ca logica mea sa o intalneasca pe cea a 
spectacolului, lucru care, din nefericire, nu s-a intamplat. Actorii nu erau 
sincronizati in miscarile de dans, insa nu stiu daca acest fapt era voit sau, pur si 
simplu, nu au repetat suficient impreuna. Mi-au dat sentimentul de nesiguranta 
si nepregatire. Pentru mine, „Iarna” nu reprezinta un spectacol pe care sa doresc 
sa il revad, dar, cu siguranta, voi mai merge la Teatrul Nottara pentru a viziona 
alte si alte spectacole. 

Indiferent de ceea ce cred eu, cert este ca oamenii au gusturi diferite, 
asadar, va invit la teatru! Va invit sa vedeti „Iarna” si sa va explorati spiritul 
artistic prin intelegerea abstractizarii sentimentelor de iubire si singuratate, atat 
de bine evidentiate in spectacol. 

 
Emil Calinescu (LaTeatru.EU, Cinemil.Ro, EmilCalinescu.eu): 

La Teatrul Nottara am vazut, de-a lungul timpului, spectacole de la bune 
in sus. Nu imi amintesc vreun spectacol de care sa fi fost dezamagit. Principala 
caracteristica a spectacolelor de aici era comercialitatea lor, o comercialitate 
pozitiva, deloc absurda si, mai ales, deloc vulgara. Desi nu sunt pudic, nu-mi 

http://lateatru.eu/
http://cinemil.ro/
https://emilcalinescu.eu/


10 
 

surade ideea de a pune sani goi pe scena pentru a atrage spectatori. Sanii aceia 
goi pot avea logica in spectacol si sunt de acord sa fie pusi, insa de multe ori 
vulgaritatea, fizica ori verbala, acopera goliciunea teatrala. 

Spectacolul Iarna, din pacate, a reusit sa ma surprinda negativ in ambele 
sensuri. Pe de-o parte, este un spectacol abstract, deloc comercial, deloc specific 
unui teatru de bulevard (si mai ales unui Fest(in) pe Bulevard). In plus, 
goliciunea teatrala (sau, ma rog, absenta logicii, pe care n-am prins-o oricat m-
am straduit) este acoperita de nuditate. Alte puncte de atractie: anuntul ca este 
interzis minorilor sub 14 ani (ce e interzis e interesant) si distributia. Andi 
Vasluianu, un actor popular si comercial, ar trebui sa atraga publicul spectator in 
sala de teatru. Deci 3 chestiuni comerciale adaugate unui spectacol deloc 
comercial (sa nu spun chiar anti-comercial). 

Desi aici, pe blogul teatral, fac asta rar, am rugat-o pe Minerva sa scrie 
(si) parerea ei. Asa mi s-a parut normal. Nu, se pare ca nu sunt singurul care nu 
apreciaza adevarata arta teatrala. Curiozitatea mea este cine o apreciaza? Care 
este publicul tinta al acestui spectacol? 

Nu zic sa nu mergeti, dimpotriva: mergeti in sala de teatru, vedeti Iarna si 
astept sa ma contraziceti. De fapt, astept sa-mi explicati spectacolul. Iar daca 
vreti sa-i gasesc musai o calitate, una pe care Minerva n-a subliniat-o, acea 
calitatea este durata: putin peste o ora. Macar atat  

  
Salutari TEATRALE tuturor! 

 
 
 
 
 

de: Minerva Lăcătușu 
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4. Ziarul Metropolis  
din data de 28 Septembrie 2016 

http://www.ziarulmetropolis.ro/repetitii-cu-publicul-si-presa-la-
iarna-in-regia-mihai-maniutiu/ 
 

 
 

Repetitii cu publicul şi presa la “Iarna”, în regia Mihai Măniuţiu 

 
La fel ca şi aseară, astăzi, de la ora 18:00, la Teatrul Nottara vor avea loc 

repetiţii cu presa şi publicul la spectacolul Iarna de Jon Fosse (traducerea: 
Carmen Vioreanu), în regia lui Mihai Măniuţiu. Distribuţia este alcătuită din 
Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu, Ştefan Lupu.. Intrarea 
este liberă, în limita locurilor disponibile. 

 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/repetitii-cu-publicul-si-presa-la-iarna-in-regia-mihai-maniutiu/
http://www.ziarulmetropolis.ro/repetitii-cu-publicul-si-presa-la-iarna-in-regia-mihai-maniutiu/
http://www.ziarulmetropolis.ro/repetitii-cu-publicul-si-presa-la-iarna-in-regia-mihai-maniutiu/
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Iarna este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese 
la public în acestă lună, după Alcool pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori mari 
pe bulevard”. 

Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit într-o conferinţă de presă, nici nu avea de 
gând să revină aşa curând, dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al 
Marinelei Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

 
Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 

scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi lumina. 
Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, mă aflu în 
faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se va termina. – 
Mihai Măniuţiu 

 
Atât Iarna, cât şi Alcool, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-a ediţii 

a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va avea loc în 
perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a Teatrului Nottara. 
 

 
 

 
Foto: Iarna – www.festinpebulevard.ro 

 
 
 

de: Petre Ivan 
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5. Orange  
din data de 12 Octombrie 2016, ora 09:55 
https://www.orange.ro/stiri/divertisment/premiera-piesei-iarna-in-
regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-
joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1684280 
 

 
 

 

Premiera piesei "Iarna", in regia lui Mihai Maniutiu 
 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, in 
regia lui Mihai Maniutiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucuresti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului International de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie) 

Intr-un decor ametitor de alb, sub privirea calda a regizorului Mihai 
Maniutiu, prinde viata o poveste de iarna ciudata, in care mila duce la pierzanie. 
Un mister sexual. Spectatorii se intalnesc cu piesa la Festivalul FEST(IN) pe 
Bulevard. 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol in traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Maniutiu, regia Mihai Maniutiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre si Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Simon si Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distributia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Stefan Lupu. 

https://www.orange.ro/stiri/divertisment/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1684280
https://www.orange.ro/stiri/divertisment/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1684280
https://www.orange.ro/stiri/divertisment/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1684280
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"Sper sa nu obosesc nicicand sa-mi arat predilectia pentru un teatru 
care farmeca si care stie sa innobileze iluzia ¿ sa-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, daca vreti, un spectacol-manifest, in care nu ezit sa dau un 
corp fantomelor pe care intuitia mea (un fel de "a doua vedere" a mea) le 
vede constant, in viata de zi cu zi. 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, si corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atata putere asupra spiritului noastru, cat si 
corpul nostru din carne si oase. 

Fiind aproximari fulgurante ale nevazutului, fantomele noastre devin 
credibile, in teatru, doar atunci cind instaureaza intre noi si spectrul lor 
fizic un raport de inalta intensitate. In teatru, numai ceea ce este intens este 
si verosimil. Pentru ca suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
razvratesc. Irealitatea e insasi maduva din coloana vertebrala a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realitatii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realitatii, ci o radiografie 
metafizica a ei.", afirma regizorul Mihai Maniutiu. 

Spectacolul "Iarna" inseamna "o ora de privit pe scena cu nod in gat si 
rasuflarea taiata", potrivit fotografului Adi Bulboaca. 

Durata spectacolului este de o ora si 10 minute. 

Teatrul Nottara isi redeschide pentru public salile de spectacol din 
bd.Magheru luni, 10 octombrie, cand va incepe si cea de-a IV-a editie a 
Festivalului International de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc in 
perioada 10-22 octombrie, gazduind expozitii, lansari de carti si spectacole. 

Festivalul se va desfasura in cele doua sali ale Teatrului Nottara, de pe 
Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), si 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 
 
 
 

Sursa: Mediafax 
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6. Yorick.ro 
din data de 27 Septembrie 2016 
http://yorick.ro/repetitii-cu-publicul-la-iarna-lui-mihai-maniutiu/ 
 

 
 

Repetiții cu publicul la „Iarna” lui Mihai Măniuțiu 

 

Marţi, 27 septembrie, şi miercuri, 28 septembrie, de la ora 18:00, la 
Teatrul Nottara vor avea loc repetiţii cu presa şi publicul la spectacolul „Iarna” 
de Jon Fosse (traducerea: Carmen Vioreanu), în regia lui Mihai Măniuţiu. 
Distribuţia este alcătuită din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea 

http://yorick.ro/repetitii-cu-publicul-la-iarna-lui-mihai-maniutiu/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/09/Stefan-Lupu-Andrea-Gavriliu-Catrinel-Dumitrescu-Andi-Vasluianu.jpg
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Gavriliu, Ştefan Lupu, iar scenografia este semnată de Adrian Damian. Light-
designul, care completează decorul pentru a crea sentimentul că ne aflăm în 
sezonul rece, a fost realizat de Cristian Șimon și Andrei Florea. Intrarea este 
liberă, în limita locurilor disponibile. 

„Iarna” este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese 
la public în acestă lună, după „Alcool” pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori mari 
pe bulevard”. 

„Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 
scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi lumina. 
Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, mă aflu în 
faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se va termina” 
a spus regizorul Mihai Măniuțiu despre spectacol. 

Atât „Iarna”, cât şi „Alcool”, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-a 
ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va avea 
loc în perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a 
Teatrului Nottara.  

 
 

 
 
 

Sursa: Yorick 
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7. Ziua News 
din data de 12 octombrie 2016, ora 10:16 
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/premiera-piesei-iarna-in-regia-
lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-
cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-551972 
 

 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 
spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-551972
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-551972
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-551972
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 
pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 
sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
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Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 
 
 

 
 
 

Sursa: Mediafax 
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8. B-Critic 
din data de 10 octombrie 2016 
http://www.b-critic.ro/spectacol/ochiul-care-vede-frigul/ 
 

 
 

Ochiul care vede frigul 
0Save 

 

 

http://www.b-critic.ro/spectacol/ochiul-care-vede-frigul/
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Există spectacole care te stimulează să scrii versuri mai degrabă decât să 
faci o analiză a lor, decât să expui un demers critic, spectacole care îți accesează 
un inventar de stări pe care e greu să îl etalezi în termenii unui discurs analitic. 
Un astfel de spectacol este Iarna de Jon Fosse, regizat de Mihai Măniuțiu la 
Teatrul „Nottara” din București. 

Povestea simplă a întâlnirii dintre o femeie aflată în derivă emoțională și 
un bărbat (căsătorit, doi copii, carieră, seriozitate, tot ce face din bărbatul 
contemporan un etalon social dezirabil) este tradusă de Mihai Măniuțiu în 
termenii unei poezii scenice care are capacitatea de a dizloca funcția specifică a 
simțurilor. 

Instalația care conține personajele, o cutie albă ermetic închisă (cu al 
patrulea perete – transparent – existând la propriu, nu numai la nivel de 
convenție) se adresează retinei la modul epidermic. Frigul poate fi efectiv 
vizualizat, ochiul l-ar resimți chiar dacă în sală ar fi 40 de grade plus. Este, 
desigur, într-o măsură covârșitoare meritul bijuteriei vizuale create în plan 
scenografic de Adrian Damian care reușește să transforme o non-culoare într-un 
generator de stări și sensuri, stimulând senzații resimțite de spectator încă de la 
intrarea în sală. Știm că e zăpadă artificială, știm că sunt niște pereți albi. Și 
totuși, frigul devine un element vizual care va dirija percepția acțiunii scenice. 

 

 

Dialogul dintre El și Ea (Andi Vasluianu și Catrinel Dumitrescu) este 
deposedat de Mihai Măniuțiu de orice surplus de sugestie, o strategie care face 
ca mesajul conținut de coregrafia Andreei Gavriliu să câștige în eficacitate. 
Mihai Măniuțiu revine la o temă care constituie una dintre paradigmele creației 
sale: tema dublului. Tot ceea ce emană din dialogul celor două personaje se 
petrece în dublu la nivelul mișcării, în mod identic sau contrapunctic, în oglindă 
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sau în total contrast. El și Ea se dedublează în ipostaze non-verbale, cuvintele 
prind corp în mișcările proiectate de Andrea Gavriliu care, alături de Ștefan 
Lupu, acționează ca oglindă fizică a celor doi. 

La nivelul percepției mele personale, instalația din Iarna a funcționat ca o 
cutie neagră. Contextul scenic sugerează imaginea supradimensionată a unei 
cutii pe care o poți lua cu tine și în care poți descoperi o istorie, poți reconstitui 
un fapt care altfel ar rămâne ascuns. Dincolo de pereții albi, dincolo de capcana 
de lumină care freamătă în substanța instalației nu se poate pleca nicăieri. 
Nimeni nu intră în această cutie. Nimeni care să nu fi fost acolo de la început. 
Zăpada nu se va topi niciodată și nici nu va mai ninge vreodată. Nimeni nu 
pleacă din cutia albă. Niciunul dintre cei care au fost deja acolo. 

Iarna este o claustrofobie în alb, o reconstrucție a unei povești simple, 
circulare, ce s-a petrecut într-un fel de buclă aferentă întâlnirilor dintre un bărbat 
și o femeie. E, de fapt, o cutie neagră care conține o poveste prăbușită printre 
noi, dar pe care frigul resimțit de retină o face să fie văzută în negativ, într-un 
alb din care se desprind fantomatic lumini, cuvinte, gesturi și un fir al 
întâmplării care nu își manifestă relevanța la nivel narativ, ci într-un filigran al 
sensului pe care regizorul l-ar putea găsi în orice întâmplare. 

 
IARNA 

de Jon Fosse 
Traducerea: Carmen Vioreanu 

 
Adaptarea: Anca Măniuțiu 

Regia: Mihai Măniuțiu 
Scenografia: Adrian Damian 

Distribuția: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu, Ştefan Lupu 
Coregrafia: Andrea Gavriliu 

 
Light design: Cristian Șimon și Andrei Florea 

Sound design: Vladimir Ivanov 
Muzica: Mihai Dobre și Ana-Teodora Popa 

Teatrul „NOTTARA” 
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Tema dublului este, desigur, extrem de vizibilă. Instituirea 
aceluiași/aceleiași în ipostaze coregrafiate este neechivocă. Mai mult însă decât 
un dublu instituit tautologic, cuplul tăcut, care se manifestă prin dans, mi se pare 
a fi o materializare, o exteriorizare a ceea ce rămâne nerostit între cei doi. 
Pericolul oricărui pleonasm este evitat de discursul coregrafic prin faptul că sunt 
materializate gânduri și stări care rămân ascunse și care sunt camuflate sub 
modul în care se rostesc replicile, sub absența unor indicii către ceea ce 
personajele resimt cu adevărat. 

Atât în plan actoricesc, cât și în plan coregrafic Iarna are un dozaj 
infailibil, totul este redat în concentrația necesară unui astfel de demers: 
interpretările sunt asumate într-o cheie care dă seama în egală măsură de 
tensiunea situațiilor, dar și de poezia emanată de poveste, iar coregrafia, prin 
forță, dar și prin lirism, prin sensul gesturilor, dar și prin fizicalitatea concretă se 
manifestă ca o substanță inseparabilă de situația scenică concretizată de Catrinel 
Dumitrescu și Andi Vasluianu. 
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Elementul vizual este cel care va urmări, probabil, cel mai mult 
spectatorul după ieșirea din sală: modul simplu (a se citi esențial) în care Adrian 
Damian rezolvă materializarea lumii care conține acțiunea este de o eficacitate 
greu de egalat, dar el face parte, alături de coregrafie, de interpretarea actorilor și 
de funcția luminii în spectacol dintr-o viziune regizorală care transformă textul 
lui Jon Fosse într-o poezie a imaginilor și corpurilor. 

La finalul spectacolului, am fost tentată să scriu o poezie. O poezie despre 
o cutie neagră, căzută din zborul unei povești pierdute. O cutie neagră care se 
vede în alb pentru că în ea s-a ascuns frigul care ne lovește direct în retină. Da, 
se poate spune că ochiul a văzut frigul. Și frigul vorbea și dansa. 

 Foto Adi Bulboacă 
 
 
 
 
 
 
 
 

de: Gina Serbănescu 
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9. Diacaf 
din data de 12 octombrie 2016 
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/premiera-piesei-iarna-in-regia-
lui-mihai-maniutiu-un_49228246.html 
 

 
 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol 
atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe 

Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 

http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un_49228246.html
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un_49228246.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 

pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 
sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
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  Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 
 
 
 

 
Sursa: Mediafax 
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10. Fluierul 
din data de 12 octombrie 2016, ora 10:22 
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=87077
6&title=premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-
spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-
in-pe-bulevard 
 

 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol 
atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe 

Bulevard 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 
 

http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=870776&title=premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=870776&title=premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=870776&title=premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=870776&title=premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 
pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 
sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
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Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 
 
 
 

 
Sursa: Mediafax 
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11. Ziare.com 
din data de 27 Septembrie 2016, ora 14:23 
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/iarna-gratis-la-nottara-
6364616 
 

 
 

„Iarna”, gratis, la Nottara 
 

                                 „Iarna”, un spectacol 
de Mihai Măniuțiu 

Teatrul Nottara își invită prietenii, astăzi și mâine, de la ora 18:00, la 
repetiţiile cu şi public la spectacolul „Iarna” de Jon Fosse. 
 
 

„Iarna”, de la Teatrul Nottara, este regizat de Mihai Măniuţiu. 
Distribuţia este alcătuită din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea 
Gavriliu, Ştefan Lupu, iar scenografia este semnată de Adrian Damian. Light-

http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/iarna-gratis-la-nottara-6364616
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/iarna-gratis-la-nottara-6364616
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designul, care completează decorul pentru a crea sentimentul că ne aflăm în 
sezonul rece, a fost realizat de Cristian Șimon și Andrei Florea. Intrarea este 
liberă, în limita locurilor disponibile. 

        Este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese la 
public în acestă lună, după „Alcool” pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori 
mari pe bulevard”. 

        Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit, nici nu avea de gând să revină aşa 
curând, dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al Marinelei Ţepuş, 
managerul Teatrului Nottara. 

„Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 
scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi 
lumina. Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, 
mă aflu în faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se 
va termina.” a spus regizorul despre spectacol. 

Atât „Iarna”, cât şi „Alcool”, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-
a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va 
avea loc în perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a 
Teatrului Nottara.  

 

 
 
 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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12. Radio România București 
din data de 13 Octombrie 2016, ora 14:23 
http://bucurestifm.ro/2016/10/13/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-80/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București 

 

 
Sursa foto: new.nottara.ro 

 
Spectacole de teatru cu Ada Milea și Ioana Calotă, și cu Andi Vasluianu 

și Catrinel Dumitrescu, pe scenele Teatrului Nottara, la FESTIN pe Bulevard. 

http://bucurestifm.ro/2016/10/13/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-80/
http://bucurestifm.ro/wp-content/uploads/sites/2/2016/10/2253_3K6A8208.jpg
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Teatrul Nottara vă invită, în cea de a patra seară 
a Festivalului Internațional de Teatru Festin pe Bulevard, la o dublă întâlnire 
cu Mihai Măniuțiu. După o lungă perioadă în care nu a mai lucrat în teatrele 
bucureștene, regizorul a ales să monteze, în paralel, două spectacole diferite ca 
temă și formulă scenică. 

”Alcool” este spectacolul realizat pe versurile lui Ion Mureșan, împreună 
cu scenograful Adrian Damian și coregrafa Vava Ștefănescu, pe muzica 
originală a Adei Milea. Pe cele două artiste le veți vedea pe scenă alături de 
actorii de la Nottara: Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Gabriel 
Răuţă, Alexandru Jitea, în această seară, de la ora 18:15, la Sala Horia 
Lovinescu. 

La ora 21, începe cea de a doua premieră a serii, montată tot de Mihai 
Măniuțiu, tot la Nottara. ”Iarna”, pe textul lui Jon Fosse, este un ”spectacol 
manifest” pentru creatorul său, după cum el însuși afirmă și, totodată, o 
provocare pentru public, prin formula scenică aleasă. Catrinel Dumitrescu, 
Andrea Gavriliu, Andi Vasluianu și Ștefan Lupu sunt actorii ce vă vor purta în 
această călătorie imaginară. 

Și pentru că este folosită lumină stroboscopică, acest spectacol nu este 
recomandat persoanelor care suferă de epilepsie. 

Spectacolele serii: 

18:00 

”A 12-a noapte”, după William Shakespeare, versiunea scenică şi regia: Peter 
Kerek, spectacol al Teatrului Ion Creangă, găzduit de Teatrul de Comedie, la 
Sala Nouă; 

18:15 

”Alcool”, spectacolul realizat de Mihai Măniuțiu pe versurile lui Ion Mureșan, 
împreună cu actorii: Ada Navrot, Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Gabriel Răuţă, 
Alexandru Jitea, coregrafa Vava Ștefănescu, pe muzica originală a Adei Milea, 
la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara; 
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18:30 

”Jake şi femeile lui”, comedia lui Neil Simon, în regia lui Claudiu Goga, cu: 
Ştefan Bănică jr., Andreea Vasile, Anca Dumitra / Ada Galeş, Carmen Tănase, 
Luminiţa Erga, Diana Roman și Nadiana Sălăgean, la Teatrul Metropolis; 

19:00 

”Dumnezeul de a doua zi” de Mimi Brănescu, cu Mirela Oprişor și Vlad 
Zamfirescu, la Godot Cafe Teatru, spectacol prezentat de Teatrul Act; 

”Şefele”, un spectacol realizat de Sorin Militaru, cu: Dorina Lazăr, Coca Bloos 
şi Emilia Dobrin, la Teatrul Odeon; 

20:00 

”Jurnalul plăceri” de Jean Claude Carriere, regia: Andreea Vulpe, la Teatrul 
Metropolis. Spectacol cu Marius Bodochi și Cristiana Răduţă Bobic; 

”Veghe”, spectacol cu Liana Mărgineanu și Richard Bovnoczki, regizat de Dan 
Lăcătușu, la Unteatru; 

20:15 

”O femeie singură”, one woman show Andreea Bibiri, pe texte de Dario Fo și 
Franca Rame, regia: Daniel Grigore-Simion, premieră la Teatrul de artă 
Bucureşti; 

21:00 

”Iarna”, spectacol semnat de Mihai Măniuțiu, ce îi aduce pe scena Teatrului 
Nottara, la Sala George Constantin, pe: Catrinel Dumitrescu, Andrea Gavriliu, 
Andi Vasluianu și Ștefan Lupu. 

 
 
 
 

de: Andreia Barsan 
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13. Scena 9 
din data de 03 Octombrie 2016 
http://www.scena9.ro/article/iarna-lui-maniutiu-in-15-gif-uri 
 

 
 
 
 

Iarna lui Mănuțiu în 15 gif-uri 
 

Nici nu a început bine stagiunea și deja am văzut ceva de pus în ramă. 
Spectacolul Iarna, regizat de Mihai Măniuțiu după un text de Jon Fosse, arată 
puțin a teatru și mult a instalație dintr-un muzeu de artă contemporană - 
scenograful Adrian Damian a jucat un rol important în asta. Coregrafia semnată 
de Andrea Gavriliu e și ea tot din zilele noastre. Bonus - muzica lui Mihai Dobre 
de la Șuie Paparude. Rezultatul este o oră de privit pe scenă cu nod în gât și 
răsuflarea tăiată. 

Am transformat Iarna lui Măniuțiu în 15 gif-uri, ca să-ți fac poftă de mers 
la teatru. Următoarea reprezentație e vineri, 13 octombrie, la Teatrul Nottara. 

Iarna 
de Jon Fosse 

Regia: Mihai Măniuțiu 
Scenografia: Adrian Damian 

Muzica: Mihai Dobre 
Coregrafia: Andrea Gavriliu 

http://www.scena9.ro/article/iarna-lui-maniutiu-in-15-gif-uri
http://new.nottara.ro/?sid=128
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Light design: Cristian Șimon și Andrei Florea 
Sound design: Vladimir Ivanov 

cu  
Andi Vasluianu 

Catrinel Dumitrescu 
Andrea Gavriliu  

Ștefan Lupu 
 
 
 
 
 
 
 

de: Adi Bulboacă 
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14. Infoziare 
din data de 27 Septembrie 2016 
http://www.infoziare.ro/stire/10304394/%E2%80%9EIarna%E2%80
%9D+gratis+la+Nottara 
 

 
 
 

„Iarna”, gratis, la Nottara 
 

                                 „Iarna”, un spectacol 
de Mihai Măniuțiu 

Teatrul Nottara își invită prietenii, astăzi și mâine, de la ora 18:00, la 
repetiţiile cu şi public la spectacolul „Iarna” de Jon Fosse. 
 
 

„Iarna”, de la Teatrul Nottara, este regizat de Mihai Măniuţiu. 
Distribuţia este alcătuită din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea 

http://www.infoziare.ro/stire/10304394/%E2%80%9EIarna%E2%80%9D+gratis+la+Nottara
http://www.infoziare.ro/stire/10304394/%E2%80%9EIarna%E2%80%9D+gratis+la+Nottara
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Gavriliu, Ştefan Lupu, iar scenografia este semnată de Adrian Damian. Light-
designul, care completează decorul pentru a crea sentimentul că ne aflăm în 
sezonul rece, a fost realizat de Cristian Șimon și Andrei Florea. Intrarea este 
liberă, în limita locurilor disponibile. 

        Este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese la 
public în acestă lună, după „Alcool” pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori 
mari pe bulevard”. 

        Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit, nici nu avea de gând să revină aşa 
curând, dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al Marinelei Ţepuş, 
managerul Teatrului Nottara. 

„Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 
scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi 
lumina. Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, 
mă aflu în faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se 
va termina.” a spus regizorul despre spectacol. 

Atât „Iarna”, cât şi „Alcool”, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-
a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va 
avea loc în perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a 
Teatrului Nottara.  

 
 
 
 
 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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15. Ziare pe net 
din data de 12 Octombrie 2016 
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-
mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-
cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-4803743.html 
 

 
 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol 
atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe 

Bulevard 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 
 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-4803743.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-4803743.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-4803743.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto


41 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 
pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 
sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
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Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 
 
 
 

 
Sursa: Mediafax 
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16. Q Magazine 
din data de 12 Octombrie 2016 
http://www.qmagazine.ro/mihai-maniutiu-in-exclusivitate-pentru-q-
magazine-un-oras-ca-bucurestiul-ar-trebui-sa-aiba-cel-putin-inca-4-5-
teatre-ca-sa-fie-cu-adevarat-un-oras-european_326943.html 
 

 
 
Mihai Măniuțiu, în exclusivitate pentru Q Magazine: „Un oraș ca 
Bucureștiul ar trebui să aibă cel puțin încă 4-5 teatre ca să fie cu 

adevărat un oraș european” 
 

  
 

http://www.qmagazine.ro/mihai-maniutiu-in-exclusivitate-pentru-q-magazine-un-oras-ca-bucurestiul-ar-trebui-sa-aiba-cel-putin-inca-4-5-teatre-ca-sa-fie-cu-adevarat-un-oras-european_326943.html
http://www.qmagazine.ro/mihai-maniutiu-in-exclusivitate-pentru-q-magazine-un-oras-ca-bucurestiul-ar-trebui-sa-aiba-cel-putin-inca-4-5-teatre-ca-sa-fie-cu-adevarat-un-oras-european_326943.html
http://www.qmagazine.ro/mihai-maniutiu-in-exclusivitate-pentru-q-magazine-un-oras-ca-bucurestiul-ar-trebui-sa-aiba-cel-putin-inca-4-5-teatre-ca-sa-fie-cu-adevarat-un-oras-european_326943.html
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După o absență de peste 10 ani regizorul Mihai Măniuțiu s-a întors să 
monteze în Capitală. În mai puțin de două luni a pregătit aici două premiere 
care au îmbogățit repertoriul Teatrului Nottara. Despre soarta teatrelor 
autohtone,  situația societății românești, evenimentele din Europa, precum și 
despre proiectele sale, a vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Q 
Magazine. 
 
Primul spectacol lansat în această toamnă la Teatrul Nottara, spectacolul 
„Alcool”, este un musical după poemele lui Ion Mureșan. De unde a pornit acest 
proiect? 
 

Acum câțiva ani, Uniunea Scriitorilor i-a conferit Premiul pentru Cea Mai 
Bună Carte de poezie lui Ion Mureșan pentru volumul „Alcool”, dar eu știam 
multe din poemele lui dinainte. Ada Milea a compus cântece pe o parte din 
aceste poeme. Amândoi am hotărât să facem un spectacol melancolic, trist, dar 
și amuzant în același timp. Este un spectacol despre cei care sunt altfel decât noi, 
despre omul de lângă noi care e altfel, dar pe care-l întâlnim foarte des pe 
străzile Bucureștiului ori pe străzile orașelor din România. „Alcool” nu este o 
carte despre viciu, ci despre ce înseamnă să fii altfel. Este un spectacol amuzant 
și trist… dar asta am vrut. Musicalul acesta face parte din categoria 
spectacolelor pe care eu le numesc „divertismente metafizice”. ”Alcool” nu are 
un story propriu zis, story-ul este compus din fragmente, este ca un puzzle, însă 
cu personaje foarte bine definite. 

 

 

În ultimii ani apelați din ce în ce mai mult la coregrafie în spectacolele 
dumneavoastră, care e motivația? 

Teatrul-dans m-a atras întotdeauna, îmi place să folosesc, în spectacolele 
mele, elemente de teatru-dans. Pina Bausch, cea care practic a inventat formula 
asta de teatru, este o mare maestră. Cred că folosind elemente disparate și 
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aducându-le într-un tot unitar nu faci decât să îmbogățești lumea spectacolului. 
Mișcarea, teatrul fizic, teatru-dans, muzica, sunt dintotdeauna elemente ale 
teatrului. 

 

Acum lansați în premieră „Iarna”de Jon Fosse, un spectacol care beneficiază de 
o viziune aparte, susținută de o scenografie inedită. 
 

Eu încerc să fac piese autentice, care să aibă rezonanță în mintea și în 
spiritul spectatorului. Formula în care aduc aduc acest text al lui Jon Fosse pe 
scenă e mai puțin uzitată la noi. Ea există în străinătate, și-a câștigat o reputație, 
este vorba de teatrul-instalație. ”Iarna”este o instalație, atât de lumini cât și 
acustică, în care sunt prinși, ca într-o capcană, protagoniștii. O capcană pe care 
ei o valorizează și din care nu încearcă să iasă, ci să îi dea valențe nebănuite, pe 
care nu le poți distinge la prima vedere când intri în sală. Este o instalație în care 
factorul uman este cel mai important dar, repet, elementele plastice, cele de 
coregrafie, de lumină și de sunet îl pun în valoare. 

Când vine vorba de pregătirea unui spectacol sunteți susținătorul conceptului de 
„laborator de teatru”, în care ai toate condițiile și pe care nu-l părăsește nimeni, 
până nu se obține formula de succes. V-ați exprimat frecvent că lipsa unor astfel 
de condiții v-a îndepărtat de scenele din Capitală. 
 

E foarte greu în București, spre deosebire de alte teatre din provincie, să 
creezi condiții de laborator sau măcar să-ți dai iluzia că lucrezi într-un laborator. 
Un „laborator de teatru” ar trebui să dureze 6 luni minimum. Eu nu spun că în 
provincie pregătirea unui spectacol durează 6 luni. Dar totuși…există teatre 
unde se închide sala și lucrezi concentrat cu aceea echipă, timp de 3-4 săptămâni 
și ești ca într-o altă lume, lumea pe care de fapt vrei să o definești și să o oferi 
spectatorului. Acest lucru e foarte dificil în București. Pentru că toți artiștii sunt 
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hărțuiți, merg la televiziuni, la radio, joacă în mai multe teatre. Eu am răspuns 
propunerii Teatrului Nottara și am fost contaminat practic de entuziasmul 
debordant al directoarei Marinela Țepuș, care mi-a oferit de fapt ceea ce îmi 
doream și anume dacă nu condiții măcar iluzia că sunt într-un laborator de 
teatru. În pregătirea musicalului „Alcool” m-am bucurat mult de colaborarea cu 
coregrafa Vava Ștefănescu, cu artiștii Alexandru Jitea, Gabriel Răuță, Ioana 
Calota, Crenguța Hariton, Ada Navrot, Ada Milea, Bobo Burlăcianu, Alexandru 
Neag, Vladimir Ivanov, o echipă cu care m-am înțeles extraordinar și cu care am 
lucrat foarte intens. La fel la spectacolul „Iarna”, cu Andi Vasluianu și Catrinel 
Dumitrescu, împreună cu dansatorii Andrea Gavriliu și Ștefan Lupu, am făcut o 
echipă cu care aveam senzația ca am lucrat de zeci de ori până acum. De fapt eu 
lucrez prima oară și cu Catrinel și cu Andi, dar comunicarea noastră este atât de 
bună și dedicația pentru spectacol a lor este la fel ca a mea, respectiv totală. 
Când întâlnesc lucruri din astea îmi revine entuziasmul pentru a monta în 
Capitală. 

 

Ce părere are profesorul Mihai Măniuțiu despre sistemul de învățământ de 
teatru, despre tinerii artiști din România? Multe voci blamează faptul că se 
produc mulți absolvenți pentru o piață restrânsă. 
 

Piața este supra-saturată peste tot și în SUA unde predau la Departamentul 
de Teatru al Universității californiene din Irvine. În România se întâmplă același 
fenomen, oferta este mult mai mare decât cererea, cu alte cuvinte am intrat în 
rândul lumii. Sunt foarte mulți tineri care se așteaptă ca atunci când termină 
școala să-și găsească un loc de muncă într-un teatru. Nu și-l găsesc! Majoritatea 
tinerilor vizează Bucureștiul, ceea ce într-un fel este anormal, nu vor să se ducă 
în provincie, să-și facă o ucenicie de un an, doi, trei. Știu că există școli foarte 
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serioase și e bine că există. Numărul excedentar de actori, de regizori va 
continua să crească, ăsta e un lucru cert. Nici limitarea dinainte de 1989 nu era 
corectă, erau eliminate foarte multe talente. Acum, fără să fiu cinic, încerc să 
spun: fiecare pasăre pe limba ei câștigă sau piere. Cine e foarte bun va rezista 
într-un sistem foarte dur, cine e mai puțin bun clar nu va rezista. Cât ești tânăr 
poți să încerci mai multe lucruri, nu toți am fost făcuți ca să fim pe scândura 
scenei, nu toți am fost sortiți să scriem. Eu unul, dacă nu mi-aș găsi locul și nu 
aș putea să-mi exercit meseria nu aș persevera dincolo de trei, patru ani pentru 
că ar însemna doar o deprofesionalizare. Dacă nu lucrezi continuu ești doar cu 
numele actor sau regizor. 

La Teatrul Național din Cluj 80% din artiști sunt tineri și îi susțineți. Vedeți 
necesară o reformă în structura teatrelor autohtone? 
 

Oricâți tineri am angaja la TNC, oricum numărul candidaților la un post 
crește continuu. Chiar dacă tot Teatrul Național ar avea doar angajați tineri, ceea 
ce nu este normal, pentru că ne trebuie vârste în teatru, tot nu s-ar rezolva nimic. 
Nici dacă toate teatrele ar face asta tot nu s-ar rezolva nimic pentru că numărul 
de tineri actori care iese de școlile de specialitate este foarte mare. Dar un lucru 
este sigur: sunt prea puține teatre! 

Un oraș ca Bucureștiul ar trebui să aibă cel puțin încă 4-5 teatre ca să fie 
cu adevărat un oraș european. Clujul ar trebui să aibă cel puțin încă 2 teatre, ca 
să fie un oraș cu adevărat european și așa mai departe. Adică nu cred că nevoia 
de teatru este satisfacută în marile orașe, în acest moment, prin numărul de săli. 

Cum vedeți soarta teatrelor private? Ar trebui susținute? 
 

Absolut ! Trebuie sprijinite, Ministerul le-a sprijinit în ultima vreme, cel 
puțin din câte știu. În conformitate cu performanțele pe care le obțin, instituțiile 
private de gen ar trebui să beneficieze de un sprijin consistent sau măcar un 
sprijin care să le asigure supraviețuirea. Dar repet, în funcție de performanțe! 
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Absența teatrelor, a instituțiilor de cultură, influențează nivelul publicului? 
 

Nu am un studiu în acest sens, nici nu pot fi prezent în mai multe zone din 
țară. Nivelul nu cred că este mai scăzut decât înainte, cred că pur și simplu 
ofertele sunt foarte diverse și teatrul a devenit o alegere de nișă. Revin, asta și 
din cauza faptului că sunt prea puține teatre. Când într-un oraș mai micuț, de 
provincie, există un singur teatru, atunci într-adevăr te duci la un spectacol doar 
ca să pui smoking-ul pe tine, te duci rar. Ar trebui să fie foarte multe oferte ca să 
ai de unde alege, nu doar un singur teatru care să devină o ocazie socială. 
Existența mai multor săli ar transforma mersul la teatru în plăcere nu în 
conformism. Sunt convins că puterea de absorbție a publicului e foarte mare în 
clipa asta pentru că traversăm un moment bun. La Cluj cel puțin sălile sunt pline 
sau arhipline, nu am avea nici o problemă dacă am mai avea o sală de 250-300 
de locuri, sunt sigur că în fiecare seară am avea public. Lipsa acestei săli de 
teatru în Cluj, noi, cei din TNC, o resimțim în mod acut. Cu siguranță situația nu 
e singulară. 

Politicul nu este deloc interesat în dezvoltarea a ceva ce i se pare pe de o 
parte de nișă și, pe de altă parte, elitar. Numai că să nu uităm, chiar dacă 
cuvântul e detestat de multă lume, că elitele sunt cele care, la un moment dat, fac 
ca o nație să supraviețuiască sau nu. 

Credeți că în acest sens efectele se vor vedea peste timp? 
 

Absolut! Ceea ce facem noi azi se va simți, în bine sau în foarte rău, abia 
peste 15-20 de ani. 

 

Ce părere aveți despre starea societății românești? 
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E greu să spun asta din două motive. În primul rând pentru că mă feresc să 
pun un diagnostic în domenii în care nu sunt specialist și în al doilea rând pentru 
că eu trăiesc într-un fel de tunel privilegiat când lucrez. După cum ați observat, 
iată ‒ pentru pregătirea celor două spectacole la Teatrul Nottara, eu de peste o 
lună nu am aprins televizorul, citesc știrile pe scurt, ca să nu uit pe ce lume mă 
aflu. Lucrez într-un fel de „tunel al iluziei”. Ce simt este că e mult mai bine 
decât acum câțiva ani, dar nu e destul de bine ca să nu ni se facă frică tot timpul 
că ne ducem spre dezastru! Am mulți prieteni care vin, o dată la 3-4 ani, din 
străinătate, și toți spun că e mult mai bine. Deci trebuie să-i cred! Ceea ce văd ei, 
cel puțin din afară, este că mergem înainte și că e tot mai bine. În același timp, 
din interior, eu cred că ar trebui să fie mult mai bine ca să nu ne pască mii de 
primejdii, care pot să devină catastrofice, de la o zi la alta. 

Cum vedeți situația Europei? Mai ales că multe din aspectele care frământă 
continentul au început să fie transpuse în producții de teatru. 
 

Nu știu dacă lucrurile trebuiau să ajungă aici, însă cu sigurață nu e bine ce 
se întâmplă. Cred că este o mare, mare problemă în clipa asta, a tuturor celor 
care iubesc ideea unei Europe unite și spiritul european și anume: cum facem să 
prezervăm valorile Europei? Să le respectăm și în același timp să nu le pierdem. 
Mă refer la valul de emigranți, la toleranța exagerată față de fenomenele radicale 
și așa mai departe. Da, în spiritul Europei acum este toleranța. Dar cât poți tolera 
fenomenele radicale fără să pui în primejdie spiritul Europei ? Cred că eu am 
mai multe întrebări decât răspunsuri la acest capitol. Și cred că în clipa asta nu 
există lideri destul de puternici și de carismatici, iar noi, în Europa democratică, 
suntem doar niște votanți: zicem din când în când ceva prin vot și atât! Cred că 
ar trebui să existe lideri mult mai puternici și carismatici. Probabil că se vor ivi, 
așa cum se întâmplă în toate perioadele de criză. Deci iată că am răspuns: 
traversăm o perioadă de criză, Europa este în criză. 

Bineînțeles că într-un fel Europa trebuie să fie generoasă, dar nu atât de 
generoasă încât să nu mai știe, să nu mai fie capabilă să-și apere spiritul. 

După o absență de 10 ani cum regăsiți Bucureștiul din punct de vedere teatral? 
 

Am revenit cu plăcere și vin întotdeauna când am un contact care mă 
convinge, în cazul de față contactul a fost convingător, proiectul la fel și actorii 
cu care am lucrat sunt extraordinari. Față de București am simțit la un moment 
dat o distanțare. A fost o perioadă, acum 10 ani, când spuneam că adorm în 
sălile de spectacol din Capitală. Da, se cam dormea în săli. Acum lucrurile s-au 
schimbat în bine. Teatrul a evoluat, au fost regizori foarte importanți, tineri și în 
vârstă care au făcut aici spectacole absolut remarcabile, în momentul acesta 
Bucureștiul este un oraș viu sub raport teatral. În nici un caz nu pot să zic că m-
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am întors într-un deșert, ca să găsesc, vezi Doamne, chiar eu, o sursă de apă. Nu! 
M-am întors într-un oraș teatral, care se dezvoltă și care îmi oferă din când în 
când condițiile de lucru pe care le doresc. Sper să se întâmple la fel și la anul, la 
Teatrul Odeon, unde voi recidiva cu un musical semnat de Ada Milea, un proiect 
la care lucrăm acum, respectiv „Jurnalul lui Robinson Crusoe”. 

 

Ce premiere mai anunță Teatrul Național din Cluj? 
 

Am început stagiunea cu premiera „Don Juan” de Molière, în regia lui 
Roberto Bacci. Roberto e un regizor foarte bun, director al teatrului ERA din 
Pontedera. Am o enormă stimă față de el, pentru că a înființat „Institutul 
Grotowski” din Pontedera. M-am bucurat că a răspuns invitației mele de a lucra 
la Cluj unde face atât spectacole, cât și școală cu actorii. Iar la începutul lunii 
decembrie vom mai avea o premieră la TNC, “Portocala Mecanică” de Anthony 
Burgess. 

Odată intrat în „laboratorul de teatru” mai are timp Mihai Măniuțiu de viața de 
familie? Știu că sunteți bunic… 
 

Am un avantaj: îmi văd foarte des nepotul pentru că îi place foarte tare 
teatrul. Ieri a văzut pentru a doua oară „Alcool” și a stat nemișcat, are doar 4 ani 
și 3 luni. Este fascinat, îi place să fie în sală, uneori și pe scenă. La spectacolul 
„Iarna” a venit la repetiții, el numește instalația de care vă vorbeam ‒ „Peștera 
Magică” și adoră să stea în „zăpada caldă” a instalației. Îl las 5-10 minute să stea 
pe scenă, când nu avem noi treabă acolo, și este absolut fermecat. Iar eu sunt la 
fel de năuc și de fericit ca orice bunic care are prilvilegiul să mai aibă, din când 
în când, grijă de nepoțel. 
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În aproape 40 de ani de carieră Mihai Măniuțiu a regizat peste 100 de 
spectacole de teatru, majoritatea distinse cu prestigioase premii naționale și 
internaționale. A lucrat pe aproape toate scenele din țară, dar și în Anglia, 
Belgia, SUA sau Turcia. A câștigat de 3 ori Premiul pentru Cel Mai Bun 
Regizor, acordat de UNITER și Premiul pentru Întreaga Activitate 
Regizorală. A montat spectacolele de operă precum „Secretul lui Don 
Giovanni”, „Pescuitorii de perle”, „Tosca” sau„Otello”. Este profesor 
universitar și predă la Universitatea Babeş-Bolyai, University of California 
Irvine (SUA). 

 

 

Mihai Măniuțiu Are peste 13 volume de povestiri și poeme publicate. Este co-
fondator al Teatrului Act din Capitală. Este Director al Teatrului Național din 
Cluj, unde a lansat Festivalul „Întâlnirile Internaționale de la Cluj”, aflat anul 
acesta la cea de-a 6-a ediție. Cel mai recent proiect semnat de Mihai Maniuțiu, 
spectacolul „Iarna”, va avea premiera joi 13 octombrie, de la ora 21.00 la 
Sala„George Constantin” a Teatrului Nottara. 

 
 
 
 
 
 

de: Irina Țolea 
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17. România Liberă 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 21:36 
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/spectacole-in-
premiera--s-au-deschis-portile-noii-stagiuni-428019 
 

 
 

Spectacole în premieră. S-au deschis porțile noii stagiuni 
  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Toamna înseamnă nu numai începerea școlilor, estomparea luminii 
solare și schimbarea culorilor naturii într-o bogăție de nuanțe în cele mai 
calde tonuri, bogăția legumelor și fructelor din piețe, care îți incită plăcut 

http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/spectacole-in-premiera--s-au-deschis-portile-noii-stagiuni-428019
http://www.romanialibera.ro/cultura/cultura-urbana/spectacole-in-premiera--s-au-deschis-portile-noii-stagiuni-428019
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papile gustative, ci și noutăți pentru iubitorii de teatru, cu bucuria trăirilor 
generate de poveștile spuse cu măiestrie pe scândura scenei. 

Am selectat pentru cei care așteaptă cu nerăbdare începerea activităților în 
teatru câteva dintre noutățile acestei stagiuni ce se deschide ca de obicei, în 
septembrie, în majoritatea teatrelor din București. 

TNB: „Crima din strada Lourcine“ 

Scena Naționalului bucureștean readuce în noua stagiune pe afiş numele 
georgianului David Doiashvili, regizorul care ne-a oferit, în deschiderea 
Festivalului NETA, „Visul unei nopţi de vară“. Invitat să monteze „Regele 
Lear“ de W. Shakespeare, ambiţiosul artist, care a impus în faţa lumii numele 
teatrului georgian, a optat pentru o distribuţie tânără, avându-l în rolul titular pe 
Mihai Constantin. Premiera este prevăzută pentru sfârşitul acestui an, la Sala 
Mare. 

Spre finalul lunii octombrie, la Sala Studio, puteți vedea cea de-a treia 
montare pe care o realizează Alexander Morfov pe scenele Teatrului Național 
din București, după „Vizita bătrânei doamne“ şi „Furtuna“, parabola „No Man’s 
Land“, de Danis Tanović (poate că aţi văzut producția premiată cu Oscar pentru 
cel mai bun film străin în 2001!). În distribuţia noii sale montări veţi întâlni 
tineri şi foarte tineri interpreţi ai scenei româneşti, alături de binecunoscuţi actori 
ai Naţionalului. 

La Sala Atelier va intra în repetiţii regizorul Felix Alexa, cu un text de 
Eugène Labiche, „Crima din strada Lourcine“, în a cărui distribuţie îi veţi întâlni 
pe Marius Manole, Istvan Teglas, Mihai Calotă, Raluca Aprodu, Victor 
Ţăpeanu. 

Până la finalul anului mai sunt programate să iasă la public alte două noi 
spectacole. La Sala Studio ne vom întâlni cu piesa lui Matei Vişniec, „Angajare 
de clovn“, în regia lui Ion Caramitru, protagoniştii fiind trei dintre cei mai tineri 
actori ai trupei: Petre Ancuţa, Emilian Mârnea, Florin Călbăjos. Sub auspiciile 
dramatice ale textului, cei trei comici muzicali îşi vor continua competiţia în 
acea zonă sensibilă, dintre teatru şi muzică, cu care au adunat aplauze în 
„Actorchestra“ şi „Magic Naţional“. 

În cadrul programului „9G la TNB“, aflat la cea de-a III-a ediţie, şi care se 
derulează la Sala Mică, stagiunea începe cu două noi titluri: „Suntem ultimii 
cinci“, după Samuel Beckett, regia Dragoş Alexandru Mușoiu, şi „Fetiţa-soldat“ 
de Mihaela Michailov, regia Silvia Roman. 
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TNB găzduieşte o reprezentaţie a Teatrului Naţional din Bratislava, în 
data de 29 septembrie, cu „Nevasta păstorului“ de Ivan Stodola, o punere în 
scenă netradiţională a unui titlu clasic al dramaturgiei slovace, cu personaje 
desprinse parcă din tragedia antică. La Sala Mică, între 29 septembrie şi 15 
noiembrie va putea fi admirată expoziţia Andy Warhol, un artist celebru cu 
rădăcini slovace. 

Deschiderea stagiunii va avea loc pe 20 şi 21 septembrie 2016, de la ora 
20.00, pe Scena Mare, cu un spectacol mai vechi al teatrului, „Dineu cu proşti“, 
comedia franţuzească de mare succes a lui Francis Veber, adusă în scenă de Ion 
Caramitru. 

Teatrul „Nottara“: Şase noi producții 

La teatrul de pe bulevard, cum i se mai spune uneori, și unde se simte 
bucuria reîntoarcerii în sediu, după ce s-a făcut o nouă expertiză a clădirii și s-a 
stabilit că aceasta nu mai reprezintă un pericol pentru public, se anunţă un 
repertoriu bogat. 

Aici tocmai s-a creat Laboratorul de Teatru DENS, un atelier de creaţie 
menit să-i scoată pe creatorii de teatru (regizori, actori, tehnicieni) din zona de 
confort. Trei echipe formate din actori, tehnicieni, asistenți de regie, translatori 
au montat în patru zile trei texte contemporane, cu patru regizori străini: 
Andreas Merz-Raikov, Ekaterina Raikova Merz, Evghenia Berkovici şi 
Alessandra Giuntini. 

Un neamţ, o italiancă şi două rusoaice vor reveni să monteze cele trei 
piese, în regim de lucru normal, pentru a intra în repertoriul teatrului. Din 
decembrie până în aprilie sunt programate repetiţiile la spectacolele: „Iubirea la 
oameni“ de Dimitri Bogoslavski (regia: Evghenia Bercovici), „Burlaci și 
burlăcițe“ de Hanoch Levin (regia: Alessandra Giuntini) şi „Opt femei“ de 
Robert Thomas (regia: Andreas Merz-Raykov).   

Teatrul Nottara începe stagiunea cu Festivalul Internațional de Teatru – 
FEST(IN) pe Bulevard, aflat la a patra ediție, în perioada 10-22 octombrie 2016. 
În această perioadă veți putea vedea șase noi producții ale teatrului: „Trei nopţi 
cu Madox“ de Matei Vişniec, în regia lui Mihai Lungeanu, „Efecte colaterale“ 
de Alexandru Popa (regia: Vlad Zamfirescu), „DADAnoNON“, un spectacol de 
Ilinca Stihi, „Acasă“, de Nona Ciobanu şi Francisco Alfonsin,  „Alcool“, un 
musical de Ada Milea şi Mihai Măniuţiu, şi „Iarna“ de Jon Fosse, în regia 
aceluiași Mihai Măniuţiu. 

După aproape 10 ani, regizorul Mihai Măniuţiu revine la Bucureşti pentru 
a monta, aproape simultan, două spectacole foarte diferite ca gen. Primul este un 
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muzical cu de toate, marca Ada Milea şi Mihai Măniuţiu. Poemele lui Ion 
Mureșan din volumul „Cartea Alcool“ adună inventiv şi curajos poveştile tulburi 
ale alcoolicilor fără frontiere. Au fost transpuse în muzică de Ada Milea, care 
explorează cu voluptate expresivitatea versului, jonglează cu subtilitate între un 
umor sănătos şi o beţie lirică. Vava Ştefănescu aduce, prin dans, substanţa de 
contrast pentru a marca ludicul şi profunzimile, contorsionările de trup şi suflet, 
tuşa filozofică şi virilitatea poeziei. Aici, pe scena ca un templu al farmecelor, 
gândită de scenograful Andrei Damian, sufletele se joacă şi plâng, cântă şi râd. 
Suflete dăruindu-se spectatorilor prin mijlocirea Adei Milea şi Vavei Ştefănescu, 
alături de actorii Ada Navrot,  Crenguţa Hariton, Ioana Calotă, Gabriel Răuţă, 
Alexandru Jitea şi muzicie-nii Bobo Burlăcianu, Alexandru Neagu şi Vladimir 
Ivanov.  

„Iarna“, de Jon Fosse, este al doilea proiect al lui Mihai Măniuţiu la 
Teatrul „Nottara“ în această stagiune. 

Regizorul Alexandru Mâzgăreanu va începe în luna noiembrie repetiţiile 
pentru spectacolul „Somnambulism“ de Iaroslava Pulinovici, iar regizorii 
Felix Alexa, Diana Lupescu şi Cristi Juncu au în pregătire texte ce urmează a fi 
montate tot în stagiunea 2016–2017. 

Teatrul de Comedie: „Micul prinț“ 

Teatrul din Centrul Istoric ne îmbie și el cu câteva titluri dragi publicului. 
Astfel, la Sala „Radu Beligan“, spectatori mari și mici sunt invitați să vadă sau 
să revadă „Micul prinț“, după Antoine de Saint-Exupery, în regia lui Alexandru 
Dabija, costume Andrada Chiriac și muzica Ada Milea, care revine și ea în forță 
pe scenele bucureștene, după cum se vede. „Micul prinț“ își propune să fie o 
montare adresată deopotrivă adulților și copiilor. 

Povestea plină de metafore care a fascinat generații întregi va fi ilustrată 
vizual de cunoscutul artist Mircea Cantor. „Micul prinț“ se prefigurează a fi 
surpriza stagiu-nii 2016-2017 și o va avea în rolul principal pe Dorina Chiriac. 

La Sala Studio vom vedea „Kimberly Akimbo“, de David Lindsay-
Abaire, în regia Andreei Vulpe și scenografia lui Dan Titza. În „Kimberly 
Akimbo“, Virginia Mirea va juca rolul principal, o fată de 16 ani care suferă de 
o boală ce o face să pară mult mai bătrână. Piesa este o comedie neagră care 
urmărește viața tinerei ce se confruntă atât cu problemele cauzate de boala sa, 
cât și cu încercările specifice adolescenței, toate acestea în timp ce familia sa 
este zdruncinată de alcoolismul tatălui (Ioan Coman) și de boala incurabilă a 
mamei (Laura Creț). La Sala Nouă se vor juca proiectele câștigătoare la 
COMEDIA ȚINE LA TINEri, ediția a VI-a, 2016: „Reguli de viață“, de Sam 
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Holcroft, regia Ioana Petre, „Noaptea ursului“, de Ignacio del Moral, regia 
Mădălin Hîncu, „Hernie de disc“, de Ingrid Lausund, regia Dorin Boca. 

Un alt eveniment al acestei stagiuni este programul „Liber la 
Comedie“, care se va desfășura în luna octombrie, când vor fi oferite publicului 
spectacole cu intrare gratuită. 

Teatrul Odeon: „Soldatul de ciocolată“ 

Teatrul de pe Calea Victorieiva avea ca premieră, la Sala Majestic, 
„Soldatul de ciocolată (sau Armele și omul)“, de George Bernard Shaw, în 
traducerea și adaptarea Danei Dima. Regia îi aparține lui Andrei Șerban, 
scenografia Anka Lupeș. În distribuție îi regăsim pe actorii Sabrina Iaşchevici/ 
Nicoleta Lefter, Antoaneta Zaharia, Alina Berzunţeanu/ Ana Bianca Popescu, 
Alexandru Papadopol/ Gabriel Pintilei, Marius Damian/ Cezar Antal, Gelu Niţu/ 
Constantin Cojocaru, Conrad Merricofer/ Cătălin Babliuc, Dimitri Bogomaz. La 
Sala Studio se va putea viziona pe 17 septembrie un spectacol în premieră 
mondială, „Kepler – 438b“, de Guillem Clua, în regia lui Bobi Pricop, 
scenografia Velica Panduru, avându-i în distribuție pe Dan Aştilean, Mihai 
Smarandache, Ioana Anastasia Anton, Cezar Antal/ Alexandru Potocean. 

„Kepler - 438b“, realizat în cadrul proiectului european „Fabulamundi. 
Playwriting Europe“, este un spectacol multimedia care foloseşte şi o instalaţie 
video de procesare şi transmisie live dintr-un spaţiu adiacent sălii de spectacol. 

Acțiunea are loc într-un timp nedeterminat din viitor, la sediul Națiunilor 
Unite din New York, unde reprezentanți ai Republicii Malvati, al cărei teritoriu 
aproape că a dispărut din cauza schimbărilor climatice, le cer statelor membre o 
insulă pentru a-și clădi o nouă țară. 

„Kepler – 438b“ este cea mai recentă piesă a dramaturgului spaniol,  și 
singura care nu a mai fost produsă până acum. A fost prezentată doar ca 
spectacol-lectură la Barcelona, Atena, New York și New Jersey. Următoarele 
reprezentații cu această piesă sunt programate pe 18, 24 și 25 septembrie. În 
partea a doua a stagiunii, în 2017, tot la Teatrul Odeon, Mihai Măniuțiu va 
începe repetițiile la spectacolul „Insula“ de Gellu Naum, scenografia Adrian 
Damian şi muzica Ada Milea. 

Teatrul Metropolis: „Amadeus“ 

Victor Ioan Frunză, Claudiu Goga, Andreea Vulpe, Cristi Juncu, Radu 
Iacoban, Dan Tudor sunt câțiva dintre regizorii pe care îi putem vedea pe scena 
de la Metropolis în această stagiune. În septembrie, aici se pot viziona în 
interpretarea regizorală a lui Victor Ioan Frunză, două piese de mare impact, „O 
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scrisoare pierdută“ și „Amadeus“, iar luna octombrie aduce pe această scenă un 
alt titlu foarte cunoscut de publicul român, „Hagi Tudose“, în regia lui Dan 
Tudor. „Amadeus“ de Peter Shaffer ne pune o întrebare fără răspuns: „Există 
dreptate în creație?“. Barocul epocii, picturile  trompe l’œil constituie un 
element de atracție, alături de perucile enorme, specifice rococo-ului, și 
crinolinele foarte mari. Dar nu e vorba numai de o reconstituire, ci de o aducere 
în epocă atât de necesară acestei piese. Pe lângă actori deja consacrați, George 
Costin, Andrei Huțuleac, Nicoleta Hâncu, avem și prezența tenorului Robert 
Nagy, un nume foarte important în arta lirică din România. 

Piesa „Hagi Tudose“, una dintre primele tragicomedii din dramaturgia 
românească, se joacă pe scena de la Metropolis după 35 de ani de la ultima 
montare importantă din Bucureşti. Zgârcenia sa dusă până la absurd e 
valorificată scenic prin momentele pline de umor şi grotesc, de la accentele 
lirice până la cele comice, culminând cu figura lui Hagi Tudose, interpretat de 
Virgil Ogăşanu. I se alătură actori consacraţi, precum Costel Constantin, 
Virginia Mirea şi Adela Mărculescu, împreună cu alți tineri actori. 

Acestor reprezentații li se alătură piesele: „Procesul caprei cu un ied“, 
regia Radu Iacoban, „Freamătul Plopilor“, regia Anca Colțeanu, „S-a furat 
mireasa“, regia Radu Popescu, „Hysterical Brightness“, regia Cristi Juncu, 
„Minunata lume nouă“, regia Alexandru Mihai Ion, și „Vițelul de aur“, regia 
Gelu Colceag.    

  

 
 
 
 
 

de: Maria Capelos 
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18. DC News 
din data de 26 Septembrie 2016, ora 29:36 
http://www.dcnews.ro/repetitii-cu-publicul-la-un-spectacol-de-la-
nottara-intrare-libera_517112.html 
 
 

 
 

Repetiţii cu publicul la un spectacol de la Nottara. Intrare 
LIBERĂ 

 

 
 

Marţi, 27 septembrie, şi miercuri, 28 septembrie, de la ora 18:00, la 
Teatrul Nottara vor avea loc repetiţii cu presa şi publicul la spectacolul 

http://www.dcnews.ro/repetitii-cu-publicul-la-un-spectacol-de-la-nottara-intrare-libera_517112.html
http://www.dcnews.ro/repetitii-cu-publicul-la-un-spectacol-de-la-nottara-intrare-libera_517112.html
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Iarna de Jon Fosse (traducerea: Carmen Vioreanu), în regia lui Mihai 
Măniuţiu. 

 
Distribuţia este alcătuită din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, 

Andrea Gavriliu, Ştefan Lupu, iar scenografia este semnată de Adrian Damian. 
Light-designul, care completează decorul pentru a crea sentimentul că ne aflăm 
în sezonul rece, a fost realizat de Cristian Șimon și Andrei Florea. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 
 

Este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese la 
public în acestă lună, după Alcool pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori mari 
pe bulevard". 

Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit într-o conferinţă de presă, nici nu avea de 
gând să revină aşa curând, dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al 
Marinelei Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

 „Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 
scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi lumina. 
Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, mă aflu în 
faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se va termina", 
a spus regizorul despre spectacol. 

Atât Iarna, cât şi Alcool, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-a ediţii 
a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va avea loc în 
perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a Teatrului Nottara. 
Detalii şi bilete pe www.festinpebulevard.ro. 

 
 
 
 
 
 
 

de: Anca Murgoci  
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19. I-Știri 
din data de 27 Septembrie 2016 
http://i-stiri.ro/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-
spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-298455 
 

 
 

 
Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 

spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 
FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 

http://i-stiri.ro/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-298455
http://i-stiri.ro/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-298455
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 
pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 
sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
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Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 
 

 
 
 
 

Sursa: Mediafax 
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20. Dissolvesd Magazine 
din data de 31 Octombrie 2016 
http://www.dissolvedmagazine.com/teatru/cand-vine-iarna/ 
 

 
 

Când vine Iarna 

 

De Jon Fosse 
traducerea: Carmen Vioreanu 

adaptarea: Anca Măniuțiu 
regia: Mihai Măniuțiu 

scenografia: Adrian Damian 
coregrafia: Andrea Gavriliu 

muzica: Mihai Dobre și Ana-Teodora Popa 
light design: Cristian Șimon și Andrei Florea 

sound design: Vladimir Ivanov 
distribuția: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea Gavriliu, Ștefan 

Lupu 
  

Joi, la 19.30, la teatrul Nottara, a venit Iarna. Scena pare de două ori mai 
mare decât e de fapt și, din sală, vezi totul printr-o plasă albă, ca o ninsoare 
deasă care obscurează întregul spectacol. 

http://www.dissolvedmagazine.com/teatru/cand-vine-iarna/
https://www.facebook.com/Iarna.Spectacolul/?fref=ts
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Te-ai așezat pe scaun și iarna a și început. Deși în sală e cald, simți cum 
frigul începe să îți pătrundă în oase. Niciodată n-ai mai fost atât de vulnerabil în 
fața celui mai rece anotimp. 

Unde eșuează uneori arta vizuală și câștigă cea literară este redarea 
sentimentelor. Însă acest spectacol reușește să redea imposibilul. Pe 
scenă, Catrinel Dumitrescu și Andi Vasluianu sunt un cuplu nu-tocmai-cuplu, 
pentru că bărbatul fuge de o altă viață, una de responsabilități pe care nu le mai 
vrea. Femeia se îndrăgostește, dar când bărbatul se îndrăgostește și el într-un 
final, ea nu îl mai vrea. Povestea e simplă, dar e secundară aici. Ce e important 
sunt pasiunea și emoția care nu se exprimă prin cuvinte, iar echipa care a lucrat 
la spectacolul acesta înțelege foarte bine asta. Scenografia, lumina, coregrafia, 
muzica, tot ce înseamnă spectacolul, se contopesc pentru a reflecta 
subconștientul personajelor. Andreea Gavriliu și Ștefan Lupu dansează 
hipnotizant în zăpada care pare mai reală ca oricând. Pentru că, deși nu seamănă 
cu anotimpul cu care suntem obișnuiți, e mult mai aproape de iarna 
subconștientului nostru, iarna pe care în sinea noastră o putem simți indiferent 
de vremea de afară. 

 

http://www.dissolvedmagazine.com/wp-content/uploads/2016/10/14480614_1063167333781999_8559161627605742977_o.jpg
http://www.dissolvedmagazine.com/wp-content/uploads/2016/10/14448932_10154006970396295_2373822975005314413_n.jpg
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Întreaga scenă strălucește și freamătă de parcă ea însăși e un al cincelea 
personaj care arată tot ce însumează celelalte personaje. Adrian Damian – care a 
făcut și scenografia pentru O întâmplare ciudată cu un câine la miezul 
nopții iar anul acesta a luat și premiul UNITER pentru cea mai bună scenografie 
(„Cântăreaţa cheală”) – ridică și mai mult ștacheta, așa că la un moment dat 
ajungi să te întrebi dacă mai ești într-un teatru și nu cumva ai fost transportat 
undeva afară, unde ninsoarea cade acuzator peste personajele care nu pot sau nu 
vor să își găsească cuvintele potrivite. 

Nu știu cum face, dar lumina din Iarna m-a făcut să simt tot ce n-am știut 
niciodată să exprim prin cuvinte. Actorii se expun în fața tuturor fricilor adânc 
ascunse pe care le simțim toți mai devreme sau mai târziu. Teama de 
singurătate, nevoia de iubire, nevoia de schimbare, fuga, frigul, frigul interior 
care te îngheață mai tare decât cele -10 grade de afară. 

 

Printre replicile când drăgăstoase, când acide dintre Catrinel Dumitrescu 
și Andi Vasluianu, Andreea Gavriliu și Ștefan Lupu se revoltă tăcut și totuși atât 
de puternic printr-o coregrafie a senimentelor. Și la ei trebuie să te uiți ca să vezi 
adevărul pentru că, așa cum spunea John Fowles „poți să ascunzi o crimă 
folosind cuvintele.” La fel de reci ca iarna, cuvintele înșală și distrug, în timp ce 
sentimentele reale se trântesc de pământ în zăpadă încercând să se facă auzite. 
Uneori reușesc, dar de cele mai multe ori se pierd într-un amalgam de emoții pe 
lângă care cuplul real trece cu ochii voit închiși. Publicul însă nu e scuzat, dacă 
ne-am ignorat vreodată emoțiile, acum suntem puși în fața lor, obligați să le 
privim cum se rotesc violent într-un dans alb de corpuri, lumini și zăpadă care 
provoacă un vârtej nimicitor în fața căruia nu putem să ne ascundem fără să ne 
recunoaștem greșelile. 

http://www.dissolvedmagazine.com/teatru/o-intamplare-ciudata-la-miezul-noptii/
http://www.dissolvedmagazine.com/teatru/o-intamplare-ciudata-la-miezul-noptii/
http://www.dissolvedmagazine.com/wp-content/uploads/2016/10/14680541_1083378261760906_6519334690645574385_n.jpg
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Plin de pasiune, Iarna e fix lucrul de care aveam nevoie fără să știu. E un 
spectacol complet care reușește aproape prin magie să redea tumultul sufletesc 
cum nu l-am mai văzut niciodată pus în scenă. 

fotografii de: Adi Bulboacă 

 
 
 

de: Mellisa Antonescu 
 
  

https://www.facebook.com/fotobulboaca/?fref=ts
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21. Ziare Live 
din data de 27 Septembrie 2016, ora 13:13 
http://www.ziarelive.ro/stiri/iarna-gratis-la-nottara.html 
 

 
 

„Iarna”, gratis, la Nottara 
 

                                 „Iarna”, un spectacol 
de Mihai Măniuțiu 

Teatrul Nottara își invită prietenii, astăzi și mâine, de la ora 18:00, la 
repetiţiile cu şi public la spectacolul „Iarna” de Jon Fosse. 
 
 

„Iarna”, de la Teatrul Nottara, este regizat de Mihai Măniuţiu. 
Distribuţia este alcătuită din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea 
Gavriliu, Ştefan Lupu, iar scenografia este semnată de Adrian Damian. Light-
designul, care completează decorul pentru a crea sentimentul că ne aflăm în 

http://www.ziarelive.ro/stiri/iarna-gratis-la-nottara.html


68 
 

sezonul rece, a fost realizat de Cristian Șimon și Andrei Florea. Intrarea este 
liberă, în limita locurilor disponibile. 

        Este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese la 
public în acestă lună, după „Alcool” pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori 
mari pe bulevard”. 

        Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit, nici nu avea de gând să revină aşa 
curând, dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al Marinelei Ţepuş, 
managerul Teatrului Nottara. 

„Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 
scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi 
lumina. Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, 
mă aflu în faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se 
va termina.” a spus regizorul despre spectacol. 

Atât „Iarna”, cât şi „Alcool”, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-
a ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va 
avea loc în perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a 
Teatrului Nottara.  

 
 
 
 

Sursa: Evenimentul Zilei 
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22. CorectArts 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 10:29 

http://www.corectnews.com/arts/stage/premiera-piesei-iarna-joi-n-
cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard 
 

 
 
Premiera piesei "Iarna", joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe 

Bulevard 
 

            Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în regia 
lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la Teatrul 
Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a Festivalului 
Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 octombrie), transmite 
Mediafax. 
 

S 
ursa imagine: dcnews.ro 

http://www.corectnews.com/arts/stage/premiera-piesei-iarna-joi-n-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard
http://www.corectnews.com/arts/stage/premiera-piesei-iarna-joi-n-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard
http://www.corectnews.com/poza-articol/96719/74919
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Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai 
Măniuţiu, prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. 
Un mister sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe 
Bulevard. 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 
credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 
răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 

Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 
bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
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Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 
 
 

 
 

Sursa: NewsReporter 
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23. Realitatea.net 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 10:06 
http://ziare.realitatea.net/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-
maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-
festivalului-festin-pe-bulevard_2033247.html 
 

 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 
spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 

http://ziare.realitatea.net/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard_2033247.html
http://ziare.realitatea.net/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard_2033247.html
http://ziare.realitatea.net/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-festin-pe-bulevard_2033247.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 
pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 
sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
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Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 
 
 
 
 

Sursa: Mediafax 
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24. RFI 
din data de 30 Septembrie 2016 
http://www.rfi.ro/eveniment-90012-publicul-bucurestean-dornic-sa-
afle-tainele-teatrului 
 

 
 

Publicul bucureștean, dornic să afle tainele teatrului 
 

 
 

Teatrul Nottara a organizat, în perioada 27-29 septembrie, repetiţii cu 
presă şi public la spectacolul Iarna de Jon Fosse, regia: Mihai Măniuţiu, iar 
scaunele noi din Sala George Constantin s-au dovedit insuficiente faţă de 
numărul mare de persoane care au dorit să profite de această ocazie rară de a 
vedea cum prinde viaţă un spectacol, înainte ca el să fie gata în mod oficial. 

http://www.rfi.ro/eveniment-90012-publicul-bucurestean-dornic-sa-afle-tainele-teatrului
http://www.rfi.ro/eveniment-90012-publicul-bucurestean-dornic-sa-afle-tainele-teatrului
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Cu siguranţă bucureştenii au fost atraşi şi de faptul că îl vor putea vedea 
„la lucru” pe regizorul Mihai Măniuţiu, care nu mai montase de zece ani în 
Bucureşti, dar şi de distribuţia formată din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, 
Andrea Gavriliu şi Ştefan Lupu. 

Repetiţiile cu public s-au încheiat, iar de acum înainte spectacolul se va 
juca în regim normal, având primele reprezentaţii vineri, 30 septembrie şi 
sâmbătă, 1 octombrie, de la ora 19.30 

Premiera oficială a spectacolului va avea loc în cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, iar biletele s-au 
epuizat deja. 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 
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25. Antena 3 
din data de 26 Octombrie 2016, ora 14:34 
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/eroul-zilei-382884.html 
 

 
 

Eroul Zilei: Regizorul Mihai Măniuţiu, piese unice pe scenele 

Capitalei 

 

 
Festivalul Naţional de Teatru este în plină desfăşurare în Bucureşti. 

Celebrul regizor Mihai Măniuţiu participă cu două spectacole în cadrul celei de-
a 26 ediţie a evenimentului.  

https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/eroul-zilei-382884.html
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Măniuţiu pune în scenă piesele Meteorul şi La ordin, Fuhrer! Mihai 
Măniuţiu a regizat deja două spectacole, în Capitală, la Teatrul Nottara: "Alcool" 
cu Ada Milea şi "Iarna", care îi are în distribuţie, printre alţii, pe Catrinel 
Dumitrescu şi Andi Vasluianu.  

Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit, nici nu avea de gând să revină aşa curând, 
dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al Marinelei Ţepuş, managerul 
Teatrului Nottara. 

 
  

 
 

 
 
 
 

Sursa: Antena3 
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26. Ultimele-știri 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 10:21 
http://www.ultimelestiri.com/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-
maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-
festivalului-fest-in-pe-bulevard-705250.html 
 
 

 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 
spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 

http://www.ultimelestiri.com/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-705250.html
http://www.ultimelestiri.com/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-705250.html
http://www.ultimelestiri.com/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-705250.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 
pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 

 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai 

Măniuţiu, prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. 
Un mister sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe 
Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
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perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 
 
 
 

 
 

Sursa: Mediafax 
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27. Eștiri 
din data de 16 Octombrie 2016, ora 03:20 
http://www.estiri.ro/stire/magazin/8/25370/de-ce-sa-vii-la-fest-in-pe-
bulevard-la-teatrul-nottara/4/ 
 

 
 

De ce sa vii la FEST in pe Bulevard, la Teatrul Nottara 
 

 

 

FEST in pe Bulevard este poate singurul festival care are un juriu format din 
spectatori 

 
 

 
 
 

 

 
 Teatrul Nottara a pregatit in aceasta perioada un festival cu un program generos 
din care e imposibil sa nu te tenteze cel putin cateva evenimente must see. 
Editia din acest an se axeaza pe tema familiei si si pe modul in care acest 

http://www.estiri.ro/stire/magazin/8/25370/de-ce-sa-vii-la-fest-in-pe-bulevard-la-teatrul-nottara/4/
http://www.estiri.ro/stire/magazin/8/25370/de-ce-sa-vii-la-fest-in-pe-bulevard-la-teatrul-nottara/4/


83 
 

concept se reflecta in teatru. Spectacolele selectate, precum Efectul razelor gama 
asupra craitelor lunatice de Paul Zindel, Cand timpul nu se misca de Donald 
Margulies, MOarte si reincarnare intr-un cowboy de Rodrigo Garcia sau Familie 
de artisti de Kado Kostzer scot la iveala fatetele unei Crize de familie si ne 
intreaba cum arata sau cum ar trebui sa arate o familie astazi. 
FEST in pe Bulevard este poate singurul festival care are un juriu format din 
spectatori. 
 
Nu trebuie sa ratati nici cele doua premiere ale regizorului Mihai Maniutiu care 
vor avea loc tot in cadrul festivalului: iarna de Jin Fosse si Alcool pe versurile 
lui Ion Muresan, un musical care anunta o atmosfera specifica muzicii marca 
Ada Milea. 
 
FEST in pe Bulevard reuneste spectacolele unor regizori din generatia tanara ale 
caror voci devin din ce in ce mai puternice precum Bobi Pricop, Alexandru 
Mazgareanu, Andreea Gavriliu (o referinta in teatrul-dans din Romania)< 
Andrei Majeri, Bogdan Budes. 
 
Festivalul se desfasoara intre 10 - 22 octombrie, la Teatrul Nottara. 
 
 

 
 
 
 
 

de: Mireille Astrid Popa 
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28. Ploiești Online 
din data de 12 Octombrie 2016 
http://www.ploiesti.org/divertisment/teatru/item/13851-premiera-
piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-are-loc-joi-la-fest-in-pe-
bulevard 
 

 
 

 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Maniutiu are loc joi, la 
FEST(IN) pe Bulevard 

http://www.ploiesti.org/divertisment/teatru/item/13851-premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-are-loc-joi-la-fest-in-pe-bulevard
http://www.ploiesti.org/divertisment/teatru/item/13851-premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-are-loc-joi-la-fest-in-pe-bulevard
http://www.ploiesti.org/divertisment/teatru/item/13851-premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-are-loc-joi-la-fest-in-pe-bulevard
http://www.ploiesti.org/media/k2/items/cache/532aefef94f15ff0e61485337616b81b_XL.jpg
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Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în regia lui 
Mihai Maniutiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la Teatrul Nottara 
din Bucuresti, Sala George Constantin, ca parte a Festivalului International de 
Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 octombrie). Într-un decor ametitor de alb, 
sub privirea calda a regizorului Mihai Maniutiu, prinde viata o poveste de iarna 
ciudata, în care mila duce la pierzanie. Un mister sexual. "Iarna", de Jon Fosse, 
este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, adaptarea Anca Maniutiu, 
regia Mihai Maniutiu, scenografia Adrian Damian, coregrafia Andrea Gavriliu, 
muzica Mihai Dobre si Ana-Teodora Popa, light design Cristian Simon si 
Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din distributia piesei fac parte 
actorii: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea Gavriliu si Stefan Lupu. 
Durata spectacolului este de o ora si 10 minute. 
 
 
 

 
 

de: Marian Petre 
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29. nmedia 
din data de 12 Octombrie 2016 
https://nmedia.ro/eroul-zilei-regizorul-mihai-maniutiu-piese-unice-pe-
scenele-capitalei 
 

 
 

Eroul Zilei: Regizorul Mihai Măniuţiu, piese unice pe scenele 

Capitalei 

 

 
Festivalul Naţional de Teatru este în plină desfăşurare în Bucureşti. 

Celebrul regizor Mihai Măniuţiu participă cu două spectacole în cadrul celei de-
a 26 ediţie a evenimentului.  

https://nmedia.ro/eroul-zilei-regizorul-mihai-maniutiu-piese-unice-pe-scenele-capitalei
https://nmedia.ro/eroul-zilei-regizorul-mihai-maniutiu-piese-unice-pe-scenele-capitalei
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Măniuţiu pune în scenă piesele Meteorul şi La ordin, Fuhrer! Mihai 
Măniuţiu a regizat deja două spectacole, în Capitală, la Teatrul Nottara: "Alcool" 
cu Ada Milea şi "Iarna", care îi are în distribuţie, printre alţii, pe Catrinel 
Dumitrescu şi Andi Vasluianu.  

Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit, nici nu avea de gând să revină aşa curând, 
dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al Marinelei Ţepuş, managerul 
Teatrului Nottara. 

 
  

 
 

 
 
 
 

Sursa: Antena3 
 

 
 
 
 

30. Pressmania 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 09:55 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-
iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html
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nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html 
 

 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 
spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 
Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 

pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto


89 
 

sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 
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Sursa: Mediafax 
  



91 
 

31. Blogu lu’ Otravă 
din data de 03 Octombrie 2016, ora 09:55 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-
iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-
nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html 
 

 
 

“Iubirea adevarata vine chiar in liniste si e ca… o mangaiere de 
mama.” Interviu cu Andi Vasluianu 

 

 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html
http://www.bloguluotrava.ro/wp-content/uploads/2016/10/12931154_970214823064734_5752351398202577369_n.jpg
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Unul dintre cei mai talentati actori din generatia tanara, Andi Vasluianu a 
jucat in Furia, Despre oameni si melci, Baieti buni, Marilena de la P7, 
Hartia va fi albastră, California Dreamin’ (nesfîrsit), Cea mai fericita fata 
din lume, Periferic, Umbre, Sieranevada, Doua lozuri si Acasa la tata. Pe 
langa film, Andi este actor care divinizeaza teatrul: “Meseria asta seamana cu 
viata”. Il puteti vedea in cadrul festivalului FESTin pe Bulevard – pe 13 
octombrie – ora 21:00 – in spectacolul “Iarna” in regia lui Mihai Măniutiu. La 
“Romania mea” am onoarea si placerea sa stau de vorba cu Andi Vasluianu. 

Mi se pare ca esti un actor si un om de mega bun simt. Mi-au placut 
cuvintele tale: “A fi umil e o chestie frumoasă. Cred că umilinţa pleacă din 
generozitate” Cum ai reusit treaba asta? 

Nu stiu… nu stiu sa raspund la intrebarea asta. Singurul lucru pe care pot 
să îl spun e că e vorba de atenţie la tine însuţi. Cred… nu stiu. Cand esti atent la 
tine, esti atent si la ceilalti. Pare egoist la prima vedere, sa spui ca te iubesti pe 
tine… cand zic ca ma iubesc pe mine, ca sunt atent la mine, la toate defectele pe 
care le am si la toate calitatile care cred eu ca sunt calitati,  ca poate pentru altii 
sunt defecte, dar punandu-mi atentia profund pe mine, incep sa imi dau seama ca 
in mine se afla si ceilalti oameni… si imi dau seama ca prin aceleasi greseli, prin 
aceleasi probleme, prin aceleasi indoieli si neputinte, trec si ceilalti… si atunci 
suntem toti la fel! Si de ce n-as fi intelegator cu cel din fata mea, atata timp cat 
sunt intelegator cu mine?! 

Esti un tip timid in esenta. Cum te tratezi? 

Incercand sa fiu cat mai cinstit… si plecand de la a fi cinstit cu mine 
insumi, incep sa fiu „pe fata” si cu ceilalti, sa zic exact ce gandesc si exact ce 
simt… asa ma tratez. 

“Nu am ales teatrul. El m-a ales pe mine.” Cum? 

Da! Pai eu cred in destin… cred in treaba asta, ca te afli acolo unde 
trebuie sa te afli. Si cred ca eu m-am aflat la locul ala. Plus ca, uitandu-ma asa, 
retrospectiv, am avut noroc! Am avut noroc de intalniri foarte frumoase, ca 
puteam sa intalnesc niste oameni care sa ma schilodeasca, si sufleteste si din 
toate punctele de vedere, si sa nu-mi iasa toate lucrurile astea. Dar am avut 
noroc ca am intalnit niste oameni cu adevarat profesionisti si cu adevarat 
pasionati de meseria asta si, cumva, mi-au insuflat-o si mie. Conteaza enorm 
intalnirile astea… si d-aia zic ca m-a ales cumva… pentru ca asta e ca si cum te 
tine Dumnezeu in maini si zice „Ia, du-te si aici bine, du-te si acolo bine”… e de 
noroc, pur noroc, n-am niciun merit in treaba asta. Singurul meu merit e ca i-am 
vazut. Si nici nu stiu daca e al meu… Poate ca si asta e destinat, sa am ochi sa 
vad lucrurile astea. 

http://www.cinemagia.ro/actori/andi-vasluianu-9011/
http://www.festinpebulevard.ro/
http://www.festinpebulevard.ro/ro/premiere/iarna
http://www.bloguluotrava.ro/tag/romania-mea/
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Exista o serie de actori care mi se par fantastici. Imi placea foarte tare de 
Octavian Cotescu. Mi se pare ca este un gen de actor extrem de complex. 
Stiu ca tu il admiri foarte tare pe George Constantin. Cum e sa joci cu 
actori de calibrul asta? 
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E senzational… de acolo incepe meseria! Cand incepi sa joci cu actori de 
calibrul asta! Pentru ca atunci inveti… nu stiu daca poti sa furi, ca nu cred ca se 
poate fura meseria asta, dar te inspiri…ENORM… de la ei. E ca atunci cand 
vezi ceva si te emotioneaza, si emotionandu-te te face sa te simti bine si sa vrei 
si tu sa faci aia… Si vezi de ce oamenii aia sunt atat de puternici si incepi sa te 
uiti la ei ca persoane, sa vezi ce cauta oamenii aia real si profund in ei, cum au 
ajuns sa se cunoasca pe ei insisi? Ca eu cred ca succesul unui actor si capacitatea 
lui de a aparea pe scena cu adevarat si de a fi atentic tine numai de cunoasterea 
asta interioara. Pentru ca noi suntem papusarii propriei fiinte… n-avem cum 
altfel, instrumentele eu le am aici, in mine. Un violonist are o vioara, eu le am pe 
toate in interiorul meu, si atunci trebuie sa vad corzile, si sa vad exact cum sunt 
ele, si cred ca asta fac actorii astia mari. Iar atunci cand te intalnesti cu ei pe 
scena nu faci altceva decat sa fii atent si sa reactionezi la minunatia pe care ti-o 
dau. E ca la fotbal, daca joaca Steaua cu o echipa buna, parca joaca mai bine, da’ 
cand joaca cu o echipa proasta, joaca de zici ca nu mai au picioare. Un actor bun 
te ridica, te ia cu el acolo sus, fara sa iti dai seama. 

 

Stiu de la Andreea Vasile ca esti un actor foarte silitor si extrem de 
profesionist. Ce faci inante de un spectacol? E un anumit ritual pe care il 
ai? 

In primul rand, nu mananc  in ziua spectacolului, decat foarte putin, 
dimineata si mai mananc dupa spectacol, altfel simt ca adorm, ma ingreuneaza, 
nu ma simt deloc bine. Si vin cu vreo trei ore inainte de spectacol la teatru si ma 
uit pe text, ma uit si acasa pe text. Cam asta ar fi. 

“Eu tratez meseria asta cu dorința de a mă întâlni cu mine și cu ceilalți și prin 
ei să mă întâlnesc pe mine.” 
 
Am citit o treaba foarte misto intr-un interviu cu tine. Spuneai candva ca 
iubirea vine in liniste. Asa a venit si la tine? 
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Da! Absolut! Da! Nu vine scandalagioaica. Aia nu e iubire! Aia e asa, un 
fel de iubire… a ego-ului, dar nu, iubirea adevarata vine chiar in liniste si e ca… 
o mangaiere de mama. Stii ca exista iubire din aia demonstrativa… Sunt oameni 
care iubesc sau fac gesturi ca sa fie iubiti inapoi. Dar iubirea e exact ca o 
mangaiere de mama. Cand simti ca omul de langa tine face totul ca tu sa fii 
fericit, e imposibil ca tu sa nu te bucuri si sa nu fie liniste. Asa cred eu ca e 
iubirea in general. Si asa a fost la mine, asa a venit. Am avut bafta… iar zic de 
noroc… am facut multe porcarii la viata mea, dar chiar am avut noroc, ce sa zic. 
N-am niciun merit, asa a vrut Dumnezeu sa fie! Dar sunt atent si incerc sa 
respect ce mi s-a dat… adica nu le iau ca si cum „Dom’le, imi vin si aia e, nu 
conteaza”… nu! Cand am vazut ca au venit le dau toata atentia mea si toata 
iubirea din lume. 

 

Ne pierdem in detalii si de multe ori uitam esenta. Care sunt lucrurile care 
conteaza cu adevarat in viata? 

Tu insuti, in primul rand. Eu cred ca noi suntem responsabili pentru noi 
insine. Noi venim aici, pe Pamant, sa evoluam. Nu stiu ce e pe partea celalalta, 
dar simt ca, aici, faci cateodata aceeasi greseala de mai multe ori pentru ca faci 
aceleasi gesturi, aceleasi actiuni, si te invarti intr-o bucla, pana la un moment 
dat, cand schimbi putin macazul si faci o alta actiune. Si atunci zici „aaaaa, deci 
asta trebuia eu sa fac ca sa ies din bucla asta?”. Si e o evolutie continua si tot 
timpul incerci sa te cuplezi la viata, sa vii in prezent, sa vezi oamenii, sa-i simti 
ca pe tine insuti, sa fii in comuniune cu lumea si cu tot ce inseamna asta. Si cand 
te asezi in chestia asta, te linistesti. Eu cred ca fericirea asta inseamna. Pentru 
mine, cel putin, asta inseamna. ASTA. Sa fiu in rezonanta cu tot ce misca in 
jurul meu. Inclusiv  oamenii. Si mai ales oamenii! Pentru ca sunt eu oamenii 
astia. Toate astea mi se intampla mie, ce li se intampla si lor. 

Ai spus intr-un interviu ca actorii din ziua de azi nu sunt ajutati de nimeni. 
Nu crezi ca vina e undeva la mijloc? Nu crezi ca e o problema si la unii 
actori sa vina undeva la mijlocul drumului? 
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E mai nuantata chestia asta. Nu mai stiu exact contextul in care am zis-o. 
Dar ideea e ca actorii tineri, in ziua de azi nu mai au, cum erau pe vremuri, 
repartitiile alea in care te duceai si te angajai intr-un teatru si incepeai de jos, cu 
roluri mici si era o evolutie fireasca. Acum trebuie sa fuga repede la un 
[spectacol] independent, si in partea aia, si in partea aia, e o agitatie continua, iar 
din punctul asta de vedere, Statul nu le ofera niciun fel de ajutor… asta sustin in 
continuare. Acum am inteles ca se scot la concurs niste locuri in teatre. Nu stiu 
exact cate sunt, nu stiu daca sunt indeajuns, si asa mai departe. Dar sunt foarte 
multi actori talentati care se pierd pe drum si isi pierd speranta de a mai face 
meseria asta. Tocmai din cauza ca, atunci cand termina facultatea… unde si 
acolo e o problema, e un fel de lant vicios… cand bagi 60 de insi la actorie, din 
start ai pierdut partipa cu sistemu’, pentru ca nu iti permite sa angajezi atatia 
actori… si se dilueaza lucrurile astea, si ajung foarte multi oameni talentati sa isi 
piarda speranta si se lasa de meserie. In alta ordine de idei, cine e cu adevarat 
talentat, probabil va reusi. Dar procentul e in continuare ca pe vremea lui 
Ceausescu, cand erau cateva locuri la Institut, si acum ca-s mai multe, e cam 
acelasi procentaj, tot doar 2-3-4 rasar dintr-o generatie… asa se intampla, asta 
este mersul lucrurilor. 

 

Stiu ca esti un tip cu mult umor. Si ti-ar placea ca oamenii sa iti urmeze 
sfatul. Sa rada mai mult “Asta-mi zic si mie tot timpul. Umor, sa nu murim 
degeaba!” Ce status pe Facebook ai pune in clipa asta legat de un mesaj 
pentru cei ce te urmaresc? 
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Depinde de ziua in care sunt. Nu stiu daca am un „status special”, depinde 
de la moment la moment. Intr-un moment pot sa am o stare buna si sa pun un 
status funny si cateodata sa fie penibil… nu stiu… acum, in momentul asta… 
nu-mi vine sa postez nimic pe Facebook. Sunt cu mintea la Iarna, spectacolul pe 
care il repet la Nottara, si nu mai am nimic altceva in cap. Dar cu umorul e o 
treaba, nu stiu… autoironia, umorul,  mi se pare necesare, e ca atunci cand ai 
nevoie de un anumit gen de mancare ca sa te insanatosesti… fara autoironie si 
fara umor mi se pare ca esti penibilut asa. Sa ai puterea sa razi de tine e o 
introspectie, iar asta e un medicament. Pentru ca atunci cand inchizi ochii si te 
uiti putin la tine, iti dai seama ca sunt multe lucruri pe care nu trebuie sa le iei in 
serios. Si pe tine insuti e absurd sa te iei prea tare in serios. Daca eu cred despre 
mine ca sunt vreun nu-stiu-ce actor, si s-au unit toate stelele la mine si mi-au 
creat asa, o genialitate, o iau razna rau de tot. Sunt un trepadus, care incearca, 
din cand in cand, sa aiba niste momente de autenticitate… atata tot, in esenta. 
Asta e adevarul. Cu asta ma lupt eu cu mine, in continuu, sa pot sa vad! Sa ma 
vad si pe mine si sa ii vad pe oameni, sa inteleg mecanismul asta uman, pe care 
pana la urma il iau si il decriptez pe scena. E un proces continuu, d-aia ador 
meseria asta, ca nu ma lasa niciodata in pace. 

 

Stefan Iordache spunea ca “Femeia este cea mai mare minune pe care a 
lasat-o Dumnezeu pe Pamant. Ea alege, ea cheama, cucereste si domina!” 
Ce este femeia? 

Exact ce zicea Stefan Iordache. E fix la fel. As putea sa spun cu alte 
cuvinte, dar e fix asta. 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/premiere/iarna
http://new.nottara.ro/
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“Femeile sunt mai presus de barbati.” De ce crezi asta? 

Exista un proverb indian foarte frumos, care spune ca „femeia e puterea 
barbatului” si merge si mai departe si spune ca femeia e inima si barbatul e 
creierul. Cand creierul moare, inima bate, dar cand moare inima, moare si 
creierul. Si e foarte adevarat si simt de multe ori lucrul asta… eu am doua fete 
acasa, pe sotia mea si pe fii-mea, si simt, cand vine iubirea de la ele eu sunt de 
5000 de ori mai puternic decat orice barbat de pe Pamantul asta. E o combustie 
care vine de acolo. Si au o putere senzationala, sunt mult mai puternice decat 
barbatii, pot trece peste necazuri grele mult mai usor decat noi… noi suntem cu 
muschi pana la momentul critic. Daca ne gandim la un lucru de baza, ce efort 
face sa devina mama si cat se poate sacrifica pentru copil… E o chestie naturala, 
exceptionala, pe care o vezi in orice specie, nu doar in cea umana. Iar barbatii… 
ca leii aia care stau si lenevesc p-acolo, si mai au ei cate-o filosofie-n cap 
asa…  Sunt bune si alea uneori, nu zic nu. 

“Sa ai incredere in celalalt…sa te deschizi in totalitate si sa te abandonezi 
complet in bratele lui cu siguranta si daruire…sa va lasat apoi purtati de 
iubire in iubire cu iubire…impreuna… Aceasta este imaginea perfecta a 
unei relatii complete si autentice.” Tu care crezi ca este imaginea perfecta a 
unei a unei relatii complete si autentice? 

Iubirea aia adevarata, linistita, e ca o ploaie de vara. Atunci cand nu mai ai 
nimic de cerut si nimic de demonstrat, atunci e iubire. Cand pur si simplu stai ca 
pomul in padure si te lasi atins de vant. Asta e iubirea cand o gasesti, e liniste si 
pace, iar din momentul ala, nu mai ai nevoie de nimic. Eu cred ca asta e 
credinta, asta este Dumnezeu. Pentru mine, cel putin. Daca ai iubire, le ai pe 
toate. Nu se pot separa. Iubirea e ca o lumina din aia mare… e ca si cum ai fi 
intr-o camera intunecata si deodata a aparut  lumina. PUF! Aia e iubirea. Si 
atunci vezi toata camera… vezi unde e mizeria, vezi ca tii cateodata un sarpe-n 
mana si-l arunci, sau ca-i gol in jurul tau, vezi totul! 
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Paleologu spunea ca “frica de a nu suferi il face pe om sa nu mai iubeasca.” 
De ce am ajuns aici? Ai avut un moment in care ai luat totul de la zero? 
Care a fost si care au fost pasii parcursi pentru a ajunge iar pe linia de 
plutire. 

Au fost momente-n viata, cel putin in partea asta relationala, de cuplu… 
au fost momente cand a trebuit sa o iau de la zero ca, nah… au fost despartiri si-
n viata mea. Dar de multe ori am aruncat pe mine, m-am gandit ca eu n-am fost 
atent, eu n-am avut grija, eu n-am facut anumite lucruri, eu n-am lasat de la mine 
anumite lucruri, n-am avut rabdare, si am senzatia ca de la relatie la relatie am 
evoluat cu atentia, dar cred ca e si ceva mai presus de atat. Cand apare 
omul ala care iti e destinat, parca se leaga totul. Si tu devii mai rabdator, si totul 
e mai usor, datorita omului care e ala, ALA… The One. Cred ca asta e. De cand 
a aparut sotia mea in viata mea, totul s-a potrivit, s-a lipit. 

Mi-a placut foarte mult “Acasa la tata”. Felicitari pentru rol. Cred ca unii 
spectactori au o reticenta cand aud de film romanesc. De ce am ajuns la 
faza asta? 

Pleaca si de la public, de la timpurile pe care le traim. Adica avem 
internet, avem televiziunea, avem atat de multe alegeri incat, alegem 
comoditatea, in esenta, si o gasim acasa… stai acasa, te uiti pe net, nu mai mergi 
pana la cinema…Dar e si o comoditate a spiritului. Se atrofiaza spiritul, din 
punctul asta de vedere, pentru ca alegi sa nu-ti mai pui niste intrebari mai 
profunde si sa fugi de realitate, si atunci te duci in basme, te duci in fantasy-uri 
si asa mai departe… sau in productii de duzina, care te mint… Spiritul are o 
zona din asta, in care esti cu adevarat acolo, o zona de cautare si de aruncare-n 
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noroi ca sa vada ce e acolo. Dar comoditatea si atrofierea spiritului zic „hai sa 
stam acaaaasa, ne uitam pe neeet, ne uitam la televizooor, ce sa mai ies eu sa 
merg pana la cinema, de ce sa ma uit eu la filmul ala romanesc care e groaznic, 
care imi arata ce vad pe strada, ca stim si noi ce e pe strada…” Si tot asa… Dar 
pleaca si din partea cealalta, a regizorilor si a oamenilor care fac meseria asta, 
care ofera mereu acelasi lucru. Dar au aparut regizorii astia mai tineri care ofera 
si altceva. Lucrurile se schimba, nu vom ramane in acest loc. 

 

 

Imi poti recomanda 3 spectacole din cadrul festivalului? 

Cinstit vorbind, nu am apucat sa citesc despre toate spectacolele care 
vin… sa le vad nici atat, ca multe vin din afara tarii. Dar recomand Iarna, la 

http://www.festinpebulevard.ro/ro/premiere/iarna
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care repet acum, impreuna cu Catrinel Dumitrescu si Alcool, un musical cu 
Ada Milea, care a fost regizat, ca si Iarna, de Mihai Maniutiu. Si Efecte 
colaterale, montat de Vlad Zamfirescu pe un text al unui dramaturg roman 
contemporan,  Alexandru Popa. 

Am vazut “2 lozuri” la TIFF si am ras tare. Cum ai povesti filmul pe 

scurt  

(Pauza de repetitii s-a incheiat. Regizoarea tehnică îl cheama pe Andi inapoi in 
sala). Trebuie sa plec. Imi pare rau! Mai vorbim! 

 
 
 
 
 

Sursa: Blogu’ lu Otravă 
  

http://www.festinpebulevard.ro/ro/premiere/alcool
http://www.festinpebulevard.ro/ro/premiere/efecte-colaterale
http://www.festinpebulevard.ro/ro/premiere/efecte-colaterale
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32. maildirect 
din data de 03 Octombrie 2016, ora 09:55 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-
iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-
nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html 
 

 
 
 

 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 
spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-1847021.html
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Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 

pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 
sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 

 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 

Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 
 
 
 
 

Sursa: Mediafax 
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33. Actualități 
din data de 12 Octombrie 2016, ora 12:40 
http://www.actualitati.net/divertisment/premiera-piesei-iarna-regia-
lui-mihai-maniutiu-spectacol-atipic-teatrul-3190279 
 

 
 

Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un 
spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului 

FEST(IN) pe Bulevard 

 

Premiera spectacolului "Iarna", inspirat de textul lui Jon Fosse, în 
regia lui Mihai Măniuţiu va avea loc joi, 13 octombrie, de la ora 21:00, la 
Teatrul Nottara din Bucureşti, Sala George Constantin, ca parte a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard (10-22 
octombrie). 

 
Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic 

http://www.actualitati.net/divertisment/premiera-piesei-iarna-regia-lui-mihai-maniutiu-spectacol-atipic-teatrul-3190279
http://www.actualitati.net/divertisment/premiera-piesei-iarna-regia-lui-mihai-maniutiu-spectacol-atipic-teatrul-3190279
http://www.mediafax.ro/cultura-media/premiera-piesei-iarna-in-regia-lui-mihai-maniutiu-un-spectacol-atipic-pentru-teatrul-nottara-joi-in-cadrul-festivalului-fest-in-pe-bulevard-15796600/foto
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pentru  Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard 
Într-un decor ameţitor de alb, sub privirea caldă a regizorului Mihai Măniuţiu, 
prinde viaţă o poveste de iarnă ciudată, în care mila duce la pierzanie. Un mister 
sexual. Spectatorii se întâlnesc cu piesă la Festivalul FEST(IN) pe Bulevard. 
 

"Iarna" de Jon Fosse este un spectacol în traducerea lui Carmen Vioreanu, 
adaptarea Anca Măniuţiu, regia Mihai Măniuţiu, scenografia Adrian Damian, 
coregrafia Andrea Gavriliu, muzica Mihai Dobre şi Ana-Teodora Popa, light 
design Cristian Şimon şi Andrei Florea, sound design Vladimir Ivanov. Din 
distribuţia piesei fac parte actorii:Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andreea 
Gavriliu, Ştefan Lupu. 
 

"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru 
care farmecă şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul 
ontologic al viziunii. Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui 
Jon Fosse, este, dacă vreţi, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un 
corp fantomelor pe care intuiţia mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le 
vede constant, în viaţa de zi cu zi. 
 

Suntem, fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/ fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi 
corpul nostru din carne şi oase. 

 
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin 

credibile, în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor 
fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este 
şi verosimil. Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se 
răzvrătesc. Irealitatea e însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce 
numim realitate. Iar fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii 
din jurul nostru. Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie 
metafizică a ei.", afirmă regizorul Mihai Măniuţiu. 

 
Spectacolul "Iarna" înseamnă "o oră de privit pe scenă cu nod în gât şi 

răsuflarea tăiată", potrivit fotografului Adi Bulboacă. 
 
Durata spectacolului este de o ora şi 10 minute. 

 
Teatrul Nottara îşi redeschide pentru public sălile de spectacol din 

bd.Magheru luni, 10 octombrie, când va începe şi cea de-a IV-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe Bulevard, care are loc în 
perioada 10-22 octombrie, găzduind expoziţii, lansări de cărţi şi spectacole. 

 
Festivalul se va desfăşura în cele două săli ale Teatrului Nottara, de pe 
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Bulevardul Magheru: Sala George Constantin (Sala Studio cu 100 de locuri), şi 
Sala Horia Lovinescu, cu 339 de locuri. 

 
 
 
 
 

Sursa: Mediafax 
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34. Ziarul Profit 
din data de 26 Octombrie 2016 
http://www.ziarulprofit.ro/index.php/repetitii-cu-publicul-la-un-
spectacol-de-la-nottara-intrare-libera/ 
 

 
 

Repetiţii cu publicul la un spectacol de la Nottara. Intrare 
LIBERĂ 

 
Marţi, 27 septembrie, şi miercuri, 28 septembrie, de la ora 18:00, la Teatrul 
Nottara vor avea loc repetiţii cu presa şi publicul la spectacolul Iarna de 
Jon Fosse (traducerea: Carmen Vioreanu), în regia lui Mihai Măniuţiu. 

Distribuţia este alcătuită din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, 
Andrea Gavriliu, Ştefan Lupu, iar scenografia este semnată de Adrian Damian. 
Light-designul, care completează decorul pentru a crea sentimentul că ne aflăm 
în sezonul rece, a fost realizat de Cristian Șimon și Andrei Florea. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 

 
Este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese la 

public în acestă lună, după Alcool pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori mari 
pe bulevard”. 

http://www.ziarulprofit.ro/index.php/repetitii-cu-publicul-la-un-spectacol-de-la-nottara-intrare-libera/
http://www.ziarulprofit.ro/index.php/repetitii-cu-publicul-la-un-spectacol-de-la-nottara-intrare-libera/
http://www.ziarulprofit.ro/index.php/lucrurile-scapa-de-sub-control-detinutii-preiau-puterea-in-penitenciare/
http://www.ziarulprofit.ro/index.php/lucrurile-scapa-de-sub-control-detinutii-preiau-puterea-in-penitenciare/
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Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit într-o conferinţă de presă, nici nu avea de 
gând să revină aşa curând, dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al 
Marinelei Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

 „Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 
scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi lumina. 
Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, mă aflu în 
faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se va termina”, 
a spus regizorul despre spectacol. 

Atât Iarna, cât şi Alcool, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-a ediţii 
a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va avea loc în 
perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a Teatrului Nottara. 
Detalii şi bilete pe www.festinpebulevard.ro. 

 
 
 
 
 

Sursa: Ziarul Profit 
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35. Ziua News 
din data de 26 Octombrie 2016, ora 20:30 
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/repetitii-cu-publicul-la-un-
spectacol-de-la-nottara-intrare-libera-541564 
 

 
 

Repetiţii cu publicul la un spectacol de la Nottara. Intrare 
LIBERĂ 

 

 
 

Marţi, 27 septembrie, şi miercuri, 28 septembrie, de la ora 18:00, la 
Teatrul Nottara vor avea loc repetiţii cu presa şi publicul la spectacolul 
Iarna de Jon Fosse (traducerea: Carmen Vioreanu), în regia lui Mihai 
Măniuţiu. 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/repetitii-cu-publicul-la-un-spectacol-de-la-nottara-intrare-libera-541564
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/repetitii-cu-publicul-la-un-spectacol-de-la-nottara-intrare-libera-541564
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Distribuţia este alcătuită din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, 

Andrea Gavriliu, Ştefan Lupu, iar scenografia este semnată de Adrian Damian. 
Light-designul, care completează decorul pentru a crea sentimentul că ne aflăm 
în sezonul rece, a fost realizat de Cristian Șimon și Andrei Florea. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 
 

Este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese la 
public în acestă lună, după Alcool pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori mari 
pe bulevard". 

Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit într-o conferinţă de presă, nici nu avea de 
gând să revină aşa curând, dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al 
Marinelei Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

 „Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 
scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi lumina. 
Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, mă aflu în 
faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se va termina", 
a spus regizorul despre spectacol. 

Atât Iarna, cât şi Alcool, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-a ediţii 
a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va avea loc în 
perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a Teatrului Nottara. 
Detalii şi bilete pe www.festinpebulevard.ro. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: DCNEWS 
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36. Feedler 
din data de 27 Octombrie 2016 
http://www.feedler.ro/feed/4703933--repetitii-cu-publicul-la-un-
spectacol-de-la-nottara-intrare-libera 
 

 
 

Repetiţii cu publicul la un spectacol de la Nottara. Intrare 
LIBERĂ 

 

 
 

Marţi, 27 septembrie, şi miercuri, 28 septembrie, de la ora 18:00, la 
Teatrul Nottara vor avea loc repetiţii cu presa şi publicul la spectacolul 
Iarna de Jon Fosse (traducerea: Carmen Vioreanu), în regia lui Mihai 
Măniuţiu. 

http://www.feedler.ro/feed/4703933--repetitii-cu-publicul-la-un-spectacol-de-la-nottara-intrare-libera
http://www.feedler.ro/feed/4703933--repetitii-cu-publicul-la-un-spectacol-de-la-nottara-intrare-libera
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Distribuţia este alcătuită din Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, 

Andrea Gavriliu, Ştefan Lupu, iar scenografia este semnată de Adrian Damian. 
Light-designul, care completează decorul pentru a crea sentimentul că ne aflăm 
în sezonul rece, a fost realizat de Cristian Șimon și Andrei Florea. 

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. 
 

Este cel de-al doilea spectacol semnat de Mihai Măniuţiu care iese la 
public în acestă lună, după Alcool pe versurile lui Ion Mureşan, un musical 
atipic cu Ada Milea montat tot la Nottara, în cadrul programului „Regizori mari 
pe bulevard". 

Până la aceste producţii, Mihai Măniuţiu nu mai lucrase de 10 ani în 
Bucureşti şi, după cum a mărturisit într-o conferinţă de presă, nici nu avea de 
gând să revină aşa curând, dar s-a lăsat convins de entuziasmul molipsitor al 
Marinelei Ţepuş, managerul Teatrului Nottara. 

 „Iarna este un experiment pentru mine. Am conceput, împreună cu 
scenograful Adrian Damian, un decor-instalaţie care include sunetul şi lumina. 
Aşadar, sub raport formal, deşi eu am mai montat textele lui Fosse, mă aflu în 
faţa unei experienţe complet noi, despre care nu ştiu nici eu cum se va termina", 
a spus regizorul despre spectacol. 

Atât Iarna, cât şi Alcool, vor avea premiera în cadrul celei de-a IV-a ediţii 
a Festivalului Internaţional de Teatru (FEST)IN pe Bulevard, care va avea loc în 
perioada 10-22 octombrie şi marchează întoarcerea acasă a Teatrului Nottara. 
Detalii şi bilete pe www.festinpebulevard.ro. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: DCNEWS 
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37. Q Magazine 
din data de 22 Septembrie 2016 
http://www.qmagazine.ro/stagiunea-teatrala-debuteaza-forta-cu-
premiere-si-festivaluri_324770.html 
 

 
 
 

Stagiunea teatrală debutează în forță, cu premiere și festivaluri 
 

 
Iarna de Jon Fosse în regia lui Mihai Măniuțiu 

 
La intersecţia dintre traseele a  doi necunoscuţi  se pot naşte prietenii pe 

repede înainte, sau iubiri care să plece mai departe, pe drumul lor. Sau se poate 
intra pe sens  giratoriu, ca o nesfârşită patinare în cercul de gheaţă  al singurătăţii 
fiecăruia.  Într-un parc pustiu, cu alei sticlind de polei, un bărbat bine îmbrăcat 
îşi plimbă dezolarea, pierdut în propria-i viaţă. Un calcul al sorţii îi aduce 
întâlnirea cu o necunoscută, aflată şi ea în căutarea şansei. Deşi pare evident 
sentimentul de recunoaştere a celuilalt, cei doi refuză să accepte şi intră într-un 
joc concentric de a șoarecele și pisica. El este bărbatul tipic din clasa de mijloc, 
care trăiește calm şi rezervat într-un mediu marcat de răceală. Prin contrast, 
haoticul viselor, speranţelor ei pare născut dintr-o minte psihotică. Decorurile de 
sticlă, dialogul trunchiat şi afecţiunea antiseptică dintre cei doi nu reflectă 
neapărat inabilitatea lor de a se conecta la celălalt, ci simbolizează mai degrabă 
răceala lumii, care îi contaminează cu germenii îndoielii, suspiciunii şi 

http://www.qmagazine.ro/stagiunea-teatrala-debuteaza-forta-cu-premiere-si-festivaluri_324770.html
http://www.qmagazine.ro/stagiunea-teatrala-debuteaza-forta-cu-premiere-si-festivaluri_324770.html
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reticenţei. Aşa că, pentru doi oameni singuratici, care nu au crescut cu internetul, 
un parc îngheţat poate fi un loc la fel de bun de întâlnire, ca oricare altul. 

Coregrafia spectacolului: Andreea Gavriliu/Cu Catrinel Dumitrescu și Andi 
Vasluianu. 

 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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38. Ziarul Metropolis 
din data de 24 Noiembrie 2016 
http://www.ziarulmetropolis.ro/iarna/ 
 

 
 

Iarna 
 

Se joacă la Nottara spectacolul „Iarna” (după o piesă de Jon Fosse, 
dramaturg norvegian contemporan), regizat de Mihai Măniuţiu. Scenografia: 
Adrian Damian. Muzica: Mihai Dobre (de la Șuie Paparude). Coregrafia: 
Andrea Gavriliu. Cu: Andi Vasluianu, Catrinel Dumitrescu, Andrea Gavriliu, 
Ștefan Lupu. 
 

 
 

http://www.ziarulmetropolis.ro/iarna/
http://www.ziarulmetropolis.ro/iarna/
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Nu prea e – după mintea mea învechită – spectacol de teatru această 
întâmplare de la Nottara. E altceva, dar ce e – nu știu. Poate instalație de artă 
contemporană, poate altceva pentru care nu cunoaștem încă o denumire. Am 
fost, am văzut, am căscat și eu ochii în jur. Oamenii se cam încântau. Nu mă 
număr printre ei. Dimpotrivă. 

 
Spectacolele de teatru se împart în trei mari categorii. Unu: spectacole 

care îți plac dumitale și plac și majorității (din sală). Doi: spectacole care nu îți 
plac dumitale, dar plac majorității (ele domină). Trei: spectacole care nu plac 
majorității, dar ție da. 

 
Iarna este în această a doua categorie. Nu spun că nu e spectaculoasă 

scenografia, nu spun că nu e interesantă coregrafia, nu spun că muzica nu e 
aparte. Trebuie să fie, din moment ce tulbură atâția cetățeni. Spun însă că pe 
mine nu. 

 
Povestea – întâi – e de o banalitate crasă mulsă, lapidar, de semnificații 

filosofice mai înalte, în bună tradiție nordică. Un cetățean ajunge într-un alt oraș, 
unde are o aventură extraconjugală cu o cetățeancă. În urma acestei complicații 
sentimentale cade în dragoste și stă așa căzut, în timp ce i se duc naibii familia, 
serviciul și toate celelalte. Așa, și? Ce e așa de deosebit aici? 

 
Iar la sfârșit bineînțeles că… Dar nici nu vă mai povestesc. Mergeți, 

totuși, la teatru, că rău nu are cum să vă facă. 
 
Dincolo de povestea asta (care nu reușește, totuși, să spună nimic nou) e 

spectacol, e adevărat. E iarnă (personajele sunt îmbrăcate în alb), e plin de omăt, 
de nea, de zăpadă. E multă, să prindem ideea. Am prins-o. Și se întâmplă tot 
felul pe scenă. Pe unele le-am înțeles, pe unele nu m-a dus mintea să le cuprind 
(modernitatea, na). 

 
Ca atare, dacă aveți posibilitatea și plăcerea să mergeți la Nottara (veste 

bună: teatrul s-a întors acasă, pe Magheru) să vedeți ceva ca la marile muzee de 
artă contemporană, nu ezitați – a se pleca de îndată. 

 
Dacă, însă, doriți ca la teatru să vedeți totuși teatru (recognoscibil), aș 

spune mai degrabă pas. Dar, în definitiv, eu nu sunt decât un amărât de 
spectator, o cumplită minoritate, ba chiar una care nu pătrunde toate sensurile 
lumii-ca-un-dans. 

 
Haideți să nu cădem în exagerare. Iarna e – vizual -, până la urmă, ceva 

frumos. Dar la fel de bine spectacolul ăsta putea să fie și cu surdo-muți pentru 
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surdo-muți. Căci nu pleci acasă cu nicio idee rostită, cu nicio replică bună, strict 
textual te întorci întocmai cum ai venit. Și atunci, de ce ai mai venit? 
 

„Un cetățean ajunge într-un alt oraș, unde are o aventură extraconjugală 
cu o cetățeancă. În urma acestei complicații sentimentale cade în dragoste și stă 
așa căzut, în timp ce i se duc naibii familia, serviciul și toate celelalte. Așa, și? 
Ce e așa de deosebit aici?” 
  

 
 
 
 

de: Andrei Crăciun  
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39. B-Critic 
din data de 03 Decembrie 2016 
http://www.b-critic.ro/spectacol/anotimpurile-sufletului/ 
 

 
 

Anotimpurile sufletului 

 
 

După primăvară, vară și toamnă, winter is coming. Relațiile intră 
nepregătite, deja anemice, în anotimpul rece, care aduce cu el înghețul, 
decolorând sentimentele până la non-culoare. Albul se așterne în inimi, în păr, în 
priviri, pasiunile descresc atât de mult, încât spațiul dintre, spațiul de legătură 
rămâne imens. E un spațiu abisal care poate încăpea în camera oricărei familii, 
punând în mișcare o forță centrifugală care împinge conjugalul spre extra-
conjugal. 

http://www.b-critic.ro/spectacol/anotimpurile-sufletului/
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Textul lui Jon Fosse și spectacolul lui Măniuțiu, deopotrivă, surprind 
aventura extraconjugală și o reînchid într-o cameră aflată departe de privirile 
celorlalți – avându-i complice doar pe spectatori –, o cameră aseptică, fără ieșire 
și fără comunicare, într-un timp înghețat, în care, ca într-un spital, sentimentele 
sunt disecate nemilos, într-o lumină care nu te lasă să ascunzi nimic. 

Disecția nu este atât verbală, cât imagistică și gestuală. Dedublate, 
personajele Iernii – arhetipalii Ea și El – se caută, se doresc, își aruncă vorbe 
fragile, pe unele le prind, pe altele le scapă, înghețul îi paralizează în efortul lor 
de evadare, prinzându-i în captivitatea spațiului pe care și l-au creat singuri. 
Cuvintele lor, atâtea câte sunt, le ies fracturate din gură, reflectând o memorie la 
fel de fracturată, o memorie imprecisă, maladivă, destructurată. 

Măniuțiu sprijină dialogul-monolog închipuit de Fosse prin mișcările 
dubletelor personajelor principale ale aventurii extraconjugale și lasă spectatorul 
să fantazeze pe marginea acestor dublete: ele sunt fie umbrele celor doi 
protagoniști, trecutul și posibilitățile lor, fie spectrele dublului lor conjugal, al 
soților înșelați, fie amândouă deopotrivă, de vreme ce suntem meniți să ducem 
cu noi și în noi atât umbra ego-ului, cât și pe cea a alter-ego-ului nostru. 

Scenografia e inseparabilă de concepția regizorală, făcând corp comun cu 
aceasta, pe o muzică ce sublinează pulsiunile sufletului aflat în căutarea fericirii. 
Un spectacol complet, suficient sieși, tot așa cum sunt spațiul pe care îl 
imaginează și, totodată, personajele care îl locuiesc. 
 

 
 
 
 
 

de: Claudiu Sfirschi-Lăudat 
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40. Blog Adevărul – Mircea Morariu 
din data de 17 Octombrie 2016, ora 00:26 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/unveritabil-vibrant-poem-teatral-
1_5803efd75ab6550cb89fb105/index.html 
 

 
 

Un veritabil, un vibrant poem teatral 
 

  Fără doar şi poate, doar o coincidenţă a făcut ca acelaşi număr, dublu, 
(106-107 din anul 2010), al revistei Alternatives théâtrales să abordeze temele 
La scène roumaine şi Jon Fosse 
 

Coincidenţa are o acoperire destul de consistentă în actualitatea teatrală 
românească. Prin faptul că literatura dramatică a scriitorului norveg (care nu e 
doar scriitor de teatru, e deopotrivă romancier) a ajuns în ultimul deceniu să fie 
frecvent reprezentată pe scenele din ţara noastră. Unele dintre scrierile lui având 
parte de spectacole notabile. Am în vedere când spun şi scriu asta montări 
precum Frumos (Teatrul Toma Caragiu din Ploieşti - regia: Vlad Massaci), Vis. 
Toamna (Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad - regia: Radu Afrim) sau Numele 
(Teatrul Foarte Mic din Bucureşti - regia: Vlad Cristache).  
 

Exegeza critică a remarcat şi argumentat o seamă dintre specificităţile 
scriiturii lui Jon Fosse. S-a vorbit, pe drept cuvânt, despre eliptism, despre un 
anume, voit grad zero al expresivităţii impus de eliminarea cu desăvârşire a 
semnelor de punctuaţie, dar şi despre muzicalitatea incantatorie conţinută în 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/unveritabil-vibrant-poem-teatral-1_5803efd75ab6550cb89fb105/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/unveritabil-vibrant-poem-teatral-1_5803efd75ab6550cb89fb105/index.html
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replici.  
 

Într-un studiu publicat în mai sus menţionatul număr din Alternatives 
théâtrales, criticul francez Stéphane Lambert avansează ideea potrivit căreia 
Fosse ar practica ceea ce s-ar putea numi o scriere mută. O scriere, care, după 
părerea mea, nu impune nimic, nu formulează nici o sugestie de care ar urma să 
ţină seama negreşit regizorul sau actorii. Asemenea tuturor scriitorilor cu 
adevărat importanţi, precizează Stéphane Lambert, Jon Fosse se situează 
complet în spaţiul literaturii, dar la fel de complet şi în afara ei. Se îndreaptă 
înspre ea şi, în acelaşi, timp, se îndepărtează.  
 

Într-un anume fel, spectacolul montat după - aici prepoziţia după are un 
sens mai apăsat decât de obicei fiindcă avem de-a face cu un scenariu original 
datorat regizorului Mihai Măniuţiu, scenariu în care textul, replicile sunt redusă 
la minimum, adică la esenţial - piesa lui Jon Fosse pare a-l confirma pe Stéphane 
Lambert. Adică, Mihai Măniuţiu şi montarea lui de la Teatrul Nottara se situează 
deopotrivă în afara şi înăuntrul teatralităţii.  
 

Regizorul le-a cerut, aproape le-a impus celor doi interpreţi - Catrinel 
Dumitrescu şi Andi Vasluianu - recursul la o intonaţie zero. Fără nici cea mai 
mică urmă de teatralitate. Povestea întâlnirii accidentale, într-un parc, dintre o 
femeie (foarte căsătorită) aflată într-o situaţie dificilă şi un bărbat (căsătorit şi el, 
având şi doi copii) ce se găsea întâmplător acolo, transformată într-o poveste de 
iubire fulgerătoare şi la fel de efemeră precum existenţa unui fulg de nea fiind 
relatată la persoana întâi, însă cu un minimum de implicare. Chiar cu minus 
implicare. Deşi există, şi la acest nivel, aparent complet eliptic, un joc rafinat, 
nuanţat, farmaceutic dozat între situarea în rol şi ieşirea în civilie. 
 

Indiferenţa aceasta aparentă şi înşelătoare este compensată de non-
verbalul concentrat în secvenţele dansate de Andrea Gavriliu şi de Ştefan Lupu. 
Acestui nonverbal revenindu-i sarcina de a surprinde, mai mult decât atât, de a 
transmite zbaterile, chinurile, acceptările, refuzurile ce macină cele două suflete. 
Şi pentru că, zice Mihai Măniuţiu, într-un scurt text scris pentru caietul-program 
al festivalului Fest(In) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, festival ce a 
găzduit premiera, suntem, fiecare dintre noi, dubli şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului nostru cât şi corpul 
nostru din carne şi oase, mişcările celor doi dansatori sunt adesea, la rândul lor, 
dublate de cei doi actori.  
 

Intensitatea spectacolului creşte şi datorită excepţionalului decor datorat 
tânărului scenograf Adrian Damian. Practic, e vorba despre o cutie de un alb 
absolut, frapant, chinuitor, cutie delimitată de sală printr-o plasă. Cutie dominată 
de zăpadă. Cutie ce are metafizica ei, parte a metafizicii întregului spectacol 
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(Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie metafizică a ei - scrie 
Mihai Măniuţiu), potenţată apreciabil de light designul datorat lui Cristian 
Şimon şi Andrei Florea (de mare impact modificările de culori şi o anume 
cinetică imprimată decorului), de sound design-ul generator deopotrivă de 
stranietate, răceală şi emoţionalitate, conceput de Vladimir Ivanov şi de muzica 
de scenă compusă de Mihai Dobre.  
 

Toate aceste componente contribuie, alături de jocul actoricesc şi de 
momentele dansate la scrierea pe scenă a unui veritabil, vibrant poem teatral.   
 

Teatrul Nottara din Bucureşti - IARNA de Jon Fosse; Traducerea - 
Carmen Vioreanu; Regia - Mihai Măniuţiu; Scenografia - Adrian Damian; 
Muzica- Mihai Dobre;  Light design - Cristian Şimon şi Andrei Florea; Sound 
design - Vladmir Ivanov. Cu - Catrinel Dumitrescu şi Andi Vasluianu; Dansatori 
- Andreea Gavriliu şi Ştefan Lupu. Data premierei - 13 octombrie 2016 
 
 

 
 
 

de: Mircea Morariu 
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41. Fievent 
din data de 30 Noiembrie 2016, ora 00:26 
https://fievent.com/e/iarna/5306136 
 

 
 

Iarna, Wednesday, 30. November 2016, Bucharest 
 
"Un veritabil, un vibrant poem teatral"  
Mircea Morariu, Adevarul 

 
 
 

IARNA 
de Jon Fosse 

traducerea: Carmen Vioreanu 
adaptarea: Anca Măniuțiu 

regia: Mihai Măniuțiu 
scenografia: Adrian Damian 
coregrafia: Andrea Gavriliu  

muzica: Mihai Dobre și Ana-Teodora Popa 
light design: Cristian Șimon și Andrei Florea 

sound design: Ivanov Vladimir  
distribuția: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu, Stefan Lupu 

 
 

 
"Sper să nu obosesc nicicând să-mi arăt predilecţia pentru un teatru care farmecă 

https://fievent.com/e/iarna/5306136
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şi care ştie să înnobileze iluzia ‒ să-i confere prestigiul ontologic al viziunii. 
 
"Spectacolul Iarna. Spectacolul., inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, 
este, dacă vreți, un spectacol-manifest, în care nu ezit să dau un corp fantomelor 
pe care intuiția mea (un fel de ”a doua vedere” a mea) le vede constant, în viața 
de zi cu zi. 
 
Suntem, fiecare dintre noi, dubli, și corpul dublului nostru 
fantasmatic/fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât și corpul 
nostru din carne și oase. 
  
Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele noastre devin credibile, 
în teatru, doar atunci cînd instaurează între noi şi spectrul lor fizic un raport de 
înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este şi verosimil. 
Pentru că suntem oglinzi ale lumii, dar oglinzi care se răzvrătesc. Irealitatea e 
însăşi măduva din coloana vertebrală a ceea ce numim realitate. Iar 
fantasmaticul nu e reversul, ci coagulantul realităţii din jurul nostru. 
Actul scenic nu e o oglindire a realităţii, ci o radiografie metafizică a ei." 
Mihai Măniuţiu, regizor 
 
 
 
"o oră de privit pe scenă cu nod în gât și răsuflarea tăiată"  
Adi Bulboaca  
 
 
"Un veritabil, un vibrant poem teatral"  
Mircea Morariu, Adevarul 
 
 
"Există spectacole care te stimulează să scrii versuri mai degrabă decât să faci o 
analiză a lor, decât să expui un demers critic, spectacole care îți accesează un 
inventar de stări pe care e greu să îl etalezi în termenii unui discurs analitic. Un 
astfel de spectacol este Iarna. Spectacolul. de Jon Fosse, regizat de 
#MihaiMăniuțiu la Teatrul Nottara din București." 
 
Gina Șerbănescu, B-Critic 
 
 
"Unde eșuează uneori arta vizuală și câștigă cea literară este redarea 
sentimentelor. Însă acest spectacol reușește să redea imposibilul." 
Melissa Antonescu, Dissolved Magazine 

 
Sursa: Fievent 
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42. FEEDER 
din data de 14 Decembrie 2016 
http://www.feeder.ro/2016/12/14/btlt-iarna/ 
 

 
 
 

BTLT: Iarna 
 

 

Mini-vacanța de 1 Decembrie a adus nu numai o binevenită perioadă de 
odihnă înainte de febra sărbătorilor, ci și multe evenimente variate ca să nu 
cădem prea devreme în hibernare. Printre petreceri, vernisaje, târguri de Crăciun 
și filme românești, în programul feeder a intrat numai bine și o vizită la teatru. 

http://www.feeder.ro/2016/12/14/btlt-iarna/
http://www.feeder.ro/events/


127 
 

 
Photo by Ciprian Duică 

 
Photo by Adi Bulboacă 

Numele spectacolului cu care am sărbătorit ziua națională e „Iarna”, nu 
„Iarna – SOLD OUT”, cum frecvent apare pe Facebook; după „O întâmplare 
ciudată cu un câine la miezul nopții”, muream de nerăbdare să descoperim un 
nou univers semnat de Adrian Damian. 

Dacă la TNB oglinzile lui mișcătoare ne-au răsturnat percepția, la Nottara am 
fost întâmpinați de o urgie miniaturală, un soi de iarnă-la-cutie, comprimată, 
abstractă și aparent aseptică, dar încărcată de tensiuni. 

Un vuiet apăsător ne-a învăluit în timp ce actorii fulguiau pe scenă, 
așteptând ca spectatorii să ia loc în sală; „Iarna” pe care Mihai Măniuțiu a pus-o 
în scenă este cea a lui Jon Fosse, o dramă turbulentă despre obsesie, 
autodistrugere și singurătate, cu o simplitate a firului narativ ce lasă loc unei 
interpretări artistice complexe. 

 
Photo by Adi Bulboacă 

https://www.facebook.com/Iarna.Spectacolul/
http://www.feeder.ro/2016/01/27/btlt-o-intamplare-ciudata/
http://www.feeder.ro/2016/01/27/btlt-o-intamplare-ciudata/
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Photo by Adi Bulboacă 

Se poate spune că în crearea decorului „Iernii”, Adrian Damian a apelat 
din nou la oglinzi. Susținut de light design-ul dinamic și afectiv semnat de 
Cristian Șimon și Andrei Florea, el a construit un spațiu simbiotic, care absoarbe 
și transmite emoții. Oglindirea este vizibilă și la nivelul jocului actorilor, 
prevestită de sincronul hipnotic ce deschide piesa: un cuplu (Catrinel 
Dumitrescu și Andi Vasluianu) vorbește despre pasiune și despărțire, dificultatea 
de a comunica și singurătatea pe care aceasta o aduce, în timp ce o altă versiune 
a acestui cuplu (Andrea Gavriliu și Ștefan Lupu), neconstrânsă de autocenzură și 
de reprimarea trăirilor, dansează aceeași poveste. 

Piesa pendulează între două realități paralele, între simțire și expresie, 

iar esențial nu e dialogul exterior, verbalizat, ci dialogul interior. 

Cei care au văzut ZIC ZAC nu vor fi dezamăgiți de această nouă prestație 
a Andreei Gavriliu, numele care a luat cu asalt scena dansului contemporan și 
care a ajuns să fie asociat cu mișcările sculpturale, vibrante, minuțios asamblate 
în coregrafii inedite. 

 
Photo by Adi Bulboacă 

Captive în limitele trasate de ele însele, personajele întruchipează tragicul 
cotidian, în care dorința, alcoolul și proasta sincronizare duc la adulter, manie și 
ruină. Atmosfera este angoasantă, iar confuzia, straniul și alienarea, palpabile, 
încât am petrecut întreaga oră într-o încordare surprinzătoare, captivați de forța 
jocului actorilor. Gândurilor și sentimentelor neexprimate ale acestora le 
corespundeau zvâcniri ample și mișcări tumultuoase, imponderabile din partea 
dansatorilor, în consonanță perfectă cu muzica semnată de Mihai Dobre și Ana 

https://www.facebook.com/ZicZac2013/
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Teodora Popa; de altfel, cadrul sonor e un alt mare plus al „Iernii”, care 
impresionează nu doar vizual, ci și auditiv. 

 
Photo by Ciprian Duică 

Stilul poetic și minimalist al lui Fosse e redat magistral pe scena teatrului 
Nottara. De la albul orbitor și muchiile tăioase ale decorului, materialitatea și 
expresivitatea luminii, la acordarea fină a muzicii, toate elementele configurează 
un spectacol aflat la granița dintre teatru, dans, performance și instalație. Faptul 
că același teatru are în repertoriu încă o colaborare dintre Mihai Măniuțiu și 
Adrian Damian nu poate decât să ne bucure și ne dă un nou impuls să mai 
părăsim din când în când confortul bârlogului. 

Pentru voi, când vine „Iarna”? 
 
Photos: Adi Bulboacă, Ciprian Duică 
 
 

 
 
 
 

de: Violeta Năzare 
  

https://www.facebook.com/Alcool.Spectacolul/
http://www.feeder.ro/2016/11/15/urs-barlog/
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43. Yorick 
din data de 13 Decembrie 2016 
http://yorick.ro/albul-nesfarsit-al-tacerilor-noastre/ 
 

 
 
  

Albul nesfârșit al tăcerilor noastre 

 

Încorsetare în alb. Alb nesfârșit. Violent, neutru, fragil. Un alb de dincolo 
de retină care planează peste tot trecutul personal, peste prezent și totodată peste 
conjugarea viitoare a tot ce ai putea deveni. Un alb ce nu mai lasă loc de punct și 
de virgulă, care șterge granițele sinelui și lasă suspendate iubiri ce nu s-au 
consumat îndeajuns. Un alb ce nu naște decât un singur anotimp – „Iarna”. 

http://yorick.ro/albul-nesfarsit-al-tacerilor-noastre/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/12/iarna-2.jpg
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Într-un spațiu perfect ermetic, ca o cutie în care ninge tot timpul, neputința 
și negarea devin cuvintele uzuale ale unui El și o Ea care au pierdut de mult 
lupta cu sinceritatea. S-au iubit, însă n-au știut să și-o spună până la capăt, s-au 
afundat în platitudini și au amuțit atunci când n-au mai înțeles ce trebuie să facă 
cu tot ceea ce primesc. N-au sfârșit lamentabil, însă povestea lor a ajuns să fie 
una scrisă și rescrisă, interpretată și reinterpretată permanent de către fiecare în 
parte. O istorie personală ca un bulgăre de zăpadă ce se rostogolește ani de-a 
rândul de la un pol la altul. De la un cub la altul.  El (Andi Vasluianu) și Ea 
(Catrinel Dumitrescu) sunt câte puțin din fiecare dintre noi, la fel cum sunt puțin 
din ce ne temem, fiecare în parte, să devenim. Fantasme ce (se) tot caută în 
neștire, haotic sau cu rost,  uneori din prea mult dor, alteori din inerție și nevoie 
carnală. Năluci ce aleargă prin kilometri întregi de zăpadă ca să ajungă la 
celălalt, până ce amorțesc și se pierd în ceață și nonculoare. 

 

Spectacolul „Iarna” în regia lui Mihai Măniuțiu, de la Teatrul Nottara, este 
născut dintr-o monocromie care(-ți) îngheață simțurile. E alb în jur, de la un 
capăt la altul. Iar albul ăsta pare să nu se topească niciodată, ci dimpotrivă, 
impregnează în fiecare por o senzație acută de frig. „Iarna” devine acum o 
instalație performativă, un spațiu unde nu se vorbește despre ore și zile, ci 
despre iubire și eșec. De fapt, se vorbește extrem de puțin, ba chiar rarefiat. Se 
vorbește în gol, cu ecou, dar fără rezultat. Dictează, mai degrabă, nordul 
tăcerilor lui Jon Fosse, adaptat acum de Anca Măniuțiu. Iar în timp ce cuvintele 
se topesc, corpurile se dedublează și încep să danseze, aproape nude, până la 
epuizare. Încearcă să își vorbească și altfel, să nască închipuiri și proiecții ale 
celor ce n-au reușit să fie decât prea puțin. 

El (Ștefan Lupu) și Ea (Andrea Gavriliu) construiesc corporal matrici ale 
unui timp alternativ. Măniuțiu se joacă de această dată cu dualități umane și 
artistice deopotrivă și conturează mișcări în oglindă. Coregrafia creată de 
Andrea Gavriliu nu pare altceva decât o ascuțire și deopotrivă o alungire a 
simțurilor. Împreună cu Ștefan Lupu traduce neputința cuvântului prin pulsația 
corpului. Devin, pe rând, pe de o parte, Andrea, dublul feminin al lui Catrinel 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/12/iarna-3.jpg
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Dumitrescu, iar Ștefan, cel al lui Andi Vasluianu. Iar pe de altă parte, se 
preschimbă și într-un dublu narativ. Corporalitatea ca alternativă a cuvântului. 

 

Realitatea imaginată de Mihai Măniuțiu și construită ulterior de Adrian 
Damian este una atipică și totuși, impresionantă.  Scenografia spectacolului este, 
de fapt, cea care impregnează întâi de toate sinestezia. Albul tăios, abrupt din 
cutia imensă și albă proiectează singurătatea celor patru în perspectivă. Cu 
colțuri și unghiuri ce nu permit nimănui să se înalțe, cu lumini puternice (create 
de Cristian Șimon și Andrei Florea), ce ar trebui să trezească conștiința și 
sufletul. O realitate transparentă, în care plutește, totuși, o stare de latență. 

E o derivă permanentă care pulsează totodată prin muzica semnată de 
Mihai Dobre și Ana Teodora Popa, alături de Vladimir Ivanov. Un sunet ce-ți 
rămâne impregnat în minte mult timp după finalul spectacolului. E sunetul 
izolării, al fricii și al fugii de tine. Este zgomotul unui timp care îngheață într-o 
instalație. De acolo nu poți intra și ieși oricând dorești. Acolo ai fost aruncat de 
inconștient și ai ajuns să trăiești, pur și simplu. Să repeți obsesiv aceleași gesturi, 
cuvinte și strigăte mute. 

„Iarna” e un spectacol pe care îl privești tremurând, în întunericul sălii. E 
un spectacol care nu pornește de la ideea de teatralitate, ci de experiment, și care 
reușește să lase urme, atât în zăpadă, cât și în mintea fiecăruia dintre noi. 
„Iarna”, tot frigul care te cuprinde înseamnă emoție. 

 
 

 
 
 
 

de: Irina Radu 
  

http://feeder.ro/btlt/
http://feeder.ro/btlt/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/12/iarna1.jpg
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44. Raftul cu idei 
din data de 14 Decembrie 2016 
http://www.raftulcuidei.ro/iarna-spectacolul-teatrului-nottara/ 
 

Iarna, spectacolul teatrului Nottara 

 

 

Cronica de teatru: Iarna, spectacolul teatrului Nottara 

    Iarna este un spectacol atipic. Un spectacol eveniment pentru care nici 
descrierea si nici imaginile din prezentare, desi promitatoare, n-au reusit sa ma 
pregateasca suficient. Ireal de frumoasa este Iarna regizorului Mihai Maniutiu, 
cu scenele ei picturale si pline de poezie. 

    Abordarea m-a impresionat atat de mult incat am simtit nevoia sa 
investighez si sa o compar si cu alte puneri in scena (piesa se joaca in intreaga 
lume). Si indraznesc sa spun ca varianta “noastra”, cea romaneasca, este cea mai 
creativa si expresiva. Si absolut memorabila. 

    Iarna este tipul de spectacol–concept in care fiecare “detaliu” conteaza, in 
care totul trebuie sa se lege si sa fie perfect: scenografia (Adrian Damian), 
luminile (Cristian Simon, Andrei Florea), sunetul (Vladimir Ivanov), jocul 
actorilor si coregrafia (Andrea Gavriliu). Si, daca se intampla, rezultatul este 
absolut spectaculos. 

    Povestea este simpla. Asa sunt povestile universale, cele care transcend 
timpul si spatiul. Simple, si cu atat mai puternice. Doar patru scene. Doar EL si 
EA. 

http://www.raftulcuidei.ro/iarna-spectacolul-teatrului-nottara/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2016/12/Screen-Shot-2016-12-14-at-18.14.34.png
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    Andi Vasluianu si Catrinel Dumitrescu sunt cei care dau voce textului 
(tradus de Carmen Vioreanu) scris de unul dintre cei mai apreciati si “jucati” 
dramaturgi contemporani: norvegianul Jon Fosse. 

    Ei ne “spun” eterna poveste a iubirii. A alegerii, pasiunii, disperarii, 
cautarii, regasirii, despartirii. Dar cuvintele sunt de multe ori calculate. Pot fi 
inselatoare, pot spune doar jumatati de adevar. Tacerile vorbesc si ele. Iar 
gesturile, mult mai dificil de cenzurat, reflecta mai bine ceea ce gandim si 
simtim cu adevarat. De aceea, pe scena ii avem in permanenta pe cei doi actori, 
dublati de versiunile lor “emotionale”, dansatorii Stefan Lupu si Andrea 
Gavriliu. Aparenta si esenta. 

    Pentru ca momentele in care toate mastile cad, iar ceea ce facem/ spunem 
este identic cu ceea ce gandim si simtim sunt rare. Cele foarte importante, de o 
intensitate emotionala dusa la paroxism, mai des in cazul marilor dureri, decat in 
cel al marilor bucurii. 

    Orice spectacol este o imersiune intr-o poveste aflata in desfasurare. Si 
presupune implicit, cel putin initial, un anumit grad de ambiguitate. In cazul 
Iernii, atat textul eliptic cat si ordinea in care se joaca cele patru scene contribuie 
la mentinerea ambiguitatii, provocand spectatorii sa isi gaseasca singuri 
explicatiile si sa completeze spatiile libere. Nu stiu daca succesiunea scenelor 
(intentionat nu vreau sa divulg mai mult de atat) reprezinta alegerea regizorului 
sau asa era “programata” din textul piesei, dar mi s-a parut, oricum ar fi, o idee 
excelenta. 

    Cum excelent am considerat, de altfel, intregul spectacol. O metafora 
vizuala de o poezie si de o eleganta aparte. Un spectacol care iti va ramane 
intiparit pe retina si in minte. De care iti vei aminti si peste ani, in zilele 
friguroase de iarna inzapezita. 

 
 
 

 
de: Alina Gosa 
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	„Iarna”, gratis, la Nottara
	Premiera piesei "Iarna", în regia lui Mihai Măniuţiu, un spectacol atipic pentru Teatrul Nottara, joi, în cadrul Festivalului FEST(IN) pe Bulevard
	Iarna de Jon Fosse – Teatrul Nottara
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