
 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 

Premieră Funcționarul destinului, 21 Iunie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

1. DCNews 
din data de 17 iunie 2014, ora 15:07 

http://www.dcnews.ro/func-ionarul-destinului-in-premiera-la-nottara-o-piesa-

despre-casniciile-aflate-in-criza_446134.html 

 

 
 
"FUNCȚIONARUL DESTINULUI", în PREMIERĂ la Nottara. O piesă despre căsniciile 

aflate în criză 

 

 

FUNCȚIONARUL DESTINULUI, premieră la Teatrul Nottara. Teatrul 

Nottara prezintă sâmbătă, 21 iunie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin, 

http://www.dcnews.ro/func-ionarul-destinului-in-premiera-la-nottara-o-piesa-despre-casniciile-aflate-in-criza_446134.html
http://www.dcnews.ro/func-ionarul-destinului-in-premiera-la-nottara-o-piesa-despre-casniciile-aflate-in-criza_446134.html
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premiera pentru presă a producţiei Funcţionarul destinului de Horia Gârbea, un 

spectacol de Anca Maria Colţeanu.  

 

FUNCȚIONARUL DESTINULUI, premieră la Teatrul Nottara. Cu această 

ocazie, îi veţi reîntâlni pe Dani Popescu şi pe Dan Bordeianu şi o veţi descoperi, pentru 

prima dată la Nottara, pe Vali Pena. Este o comedie dulce-amăruie despre căsniciile aflate 

în criză și singurătatea în doi, transpusă într-un spectacol plin de vitalitate. 

FUNCȚIONARUL DESTINULUI, premieră la Teatrul Nottara. Povestea 

"FUNCȚIONARUL DESTINULUI" 

 

FUNCȚIONARUL DESTINULUI, premieră la Teatrul Nottara. Fred și Cleo 

sunt căsătoriți de ceva timp. Dar, dincolo de dragoste, în căsnicia lor au apărut rutina și 

lipsa de comunicare. S-au îndepărtat unul de celălalt, iar încercările pe care le fac pentru a 
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se redescoperi par să nu funcționeze. Fred se străduiește să își amintească de cuplul tânăr, 

pe care l-au format odată, iar Cleo încearcă să uite acea perioadă de început. 

FUNCȚIONARUL DESTINULUI, premieră la Teatrul Nottara. "Funcţionarul 

destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit ajuns la punctul culminant, 

alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în sine este semnul de 

întrebare pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care autorul îl numeşte 

funcţionar al destinului. Temerile individuale ale celor două personaje trimit spectatorul la 

o introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi asume propria proiecţie 

asupra partenerului de cuplu", a scris Anca Colțeanu. 

 

 

De Anca Murgoci  
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2. Orașul meu 
din data de 17 iunie 2014, ora 15:07 

http://www.orasulm.eu/evenimente/teatru/Functionarul_destinului__52180 

 

 
 

Functionarul destinului  

 

Distributie: Dani Popescu, Dan Bordeianu ,Vali Pena  

Gen piesa: Tragedie 

 

Fred si Cleo sunt casatoriti de ceva timp. Dar, dincolo de dragoste, in casnicia lor au 

aparut rutina si lipsa de comunicare. S-au indepartat unul de celalalt, iar incercarile pe care 

http://www.orasulm.eu/evenimente/teatru/Functionarul_destinului__52180
http://www.orasulm.eu/evenimente/teatru/Functionarul_destinului__52180
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le fac pentru a se redescoperi par sa nu functioneze. Fred se straduieste sa isi aminteasca de 

cuplul tanar, pe care l-au format odata, iar Cleo incearca sa uite acea perioada de inceput. 

„Functionarul destinului propune o rezolvare ideala a unui context nefericit ajuns la 

punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa in sine 

este semnul de intrebare pus pe interventia inexplicabila a unui personaj bizar, pe care 

autorul il numeste functionar al destinului. Temerile individuale ale celor doua personaje 

trimit spectatorul la o introspectie atenta, obligandu-l sa se priveasca in oglinda si sa-si 

asume propria proiectie asupra partenerului de cuplu.”(Anca Colteanu) 

 

 

 

de Maria Iancu 
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3. Ziarul Metropolis 
din data de 19 iunie 2014, ora 15:07 

http://www.ziarulmetropolis.ro/functionarul-destinului-o-noua-premiera-la-

teatrul-nottara/ 

 

 
 

,,Funcționarul destinului”, o nouă premieră la Teatrul Nottara 

 
Teatrul Nottara prezintă sâmbătă, 21 iunie, de la ora 19.30, la Sala George 

Constantin, premiera producţiei ,,Funcţionarul destinului” de Horia Gârbea, un spectacol 

de Anca Maria Colţeanu. Muzica originală este semnată de Ovidiu Savu Ioniţă.  

 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/functionarul-destinului-o-noua-premiera-la-teatrul-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/functionarul-destinului-o-noua-premiera-la-teatrul-nottara/
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Cu această ocazie, îi veţi reîntâlni pe Dani Popescu şi pe Dan Bordeianu şi o veţi 

descoperi, pentru prima dată la Nottara, pe Vali Pena. Sunteți invitați la o comedie dulce-

amăruie despre căsniciile aflate în criză și singurătatea în doi, transpusă într-un spectacol 

plin de vitalitate.  

Fred și Cleo sunt căsătoriți de ceva timp. Dar, dincolo de dragoste, în căsnicia lor au 

apărut rutina și lipsa de comunicare. S-au îndepărtat unul de celălalt, iar încercările pe care 

le fac pentru a se redescoperi par să nu funcționeze. Fred se străduiește să își amintească de 

cuplul tânăr, pe care l-au format odată, iar Cleo încearcă să uite acea perioadă de început. 

Funcţionarul destinului a fost montată în teatrele din România, încă din anii ’90 şi a 

fost apreciată atât de public, cât şi de presa de specialitate. Horia Gârbea este scriitor şi 

publicist român, autor a peste 32 de volume de literatură. A debutat în anul 1982 cu 

poezie, apoi şi-a continuat cariera cu proză, teatru, critică literară şi teatrală, eseuri. Ca 

dramaturg a scris peste zece piese, care s-au concretizat scenic în peste 26 de spectacole, în 

țară și în străinătate. 

 „Funcţionarul destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit ajuns la 

punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în sine 

este semnul de întrebare pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care 

autorul îl numeşte funcţionar al destinului. Temerile individuale ale celor două personaje 

trimit spectatorul la o introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi 

asume propria proiecţie asupra partenerului de cuplu.” (Anca Colţeanu)  

 
„Am abordat problema perechii conjugale şi a triunghiului conjugal în mai multe 

dintre piese: Doamna Bovary sînt ceilalți, Divorț în direct, Cleopatra a șaptea, 

Funcționarul destinului. Dintre ele, Funcționarul destinului, scrisă în 1992, se referă cel 

mai direct la criza comunicării între parteneri și la uzura relației, la suspiciunea și 

nesiguranța ce înstrăinează doi soți, care își văd căsătoria din unghiuri foarte diferite. (…) 

Cine este „funcționarul destinului”, cei doi nu vor afla niciodată cu certitudine, dar 

întîmplarea aceasta bizară, de care își vor aminti mereu, îi va determina să se arate toleranți 

între ei și să rămână împreună. Piesa este o dramă a psihologiei cuplului contemporan și 
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etern, care caută soluția miraculoasă a continuării unei existențe împreună. Fiecare pereche 

are momentele ei de ruptură, comice cînd se văd dinafară, dar nu toate au șansa de a fi 

vizitate, la momentul oportun, de destin.” (Horia Gârbea)  

Ce se întâmplă atunci când doi soţi îşi văd căsnicia în moduri radical diferite, când 

aceştia uită de toleranţă şi când apare pericolul ca neînţelegerile lor să degenereze într-o 

fisură ireparabilă? Există o soluţie miraculoasă pentru a continua împreună? Numai 

Destinul ştie!  

 

 

Un articol de Liliana Matei  
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4. Fă-te auzit! 
din data de 23 iunie 2014, ora 14:32 

http://raluka-fa-teauzit.blogspot.ro/ 

 

 
 

Functionarul destinului 

de Horia Garbea 

 

Regia: Anca Maria Colteanu 

Distributia: Dani Popescu, Vali Pena, Dan Bordeianu 

Muzica: Ovidiu Savu Ionita 

 

  

http://raluka-fa-teauzit.blogspot.ro/
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Piesa Functionarul destinului vorbeste despre drama psihologica a 

cuplului. Functionarul destinului  este ingerul ce apare in momentul potrivit, in viata a doi 

oameni care nu se mai regasesc in povestea lor. Spectacolul este o comedie dulce-amara 

despre relatiile aflate in criza, despre singuratatea in doi, despre nesiguranta. 

Fiecare relatie are momentele ei de criza. Important este cum stiu partenerii sa se 

regaseasca, sa-si sudeze relatia sau sa primeasca un sfat, o motivatie din exterior. 

Fred si Cleo sunt casatoriti de cativa ani. Relatia lor s-a uzat, in viata lor a intervenit 

rutina. Desi impart aceeasi casa,  nu mai comunica si s-au indepartat unul de celalalt. Fred 

incearca sa-si aminteasca de frumosul lor inceput, de prima noapte impreuna, insa nimic 

nu pare sa functioneze. Cleo se simte ca o caprioara sfasiata de vanator. 

Au nevoie de o minune pentru a-si salva casnicia. Dar oare mai exista minuni? 

Da, exista! Iata ca un inger ii viziteaza la momentul potrivit. 

Pentru prima data pe scena Teatrului Nottara, o descoperim pe Vali Pena care 

interpreteaza impecabil. Cu mult talent si charisma, Vali Pena  ne prezinta o 

femeie ingandurata, trista, neimplinita. Cleo nu vrea sa lase relatia sa se degradeze 

complet, dar cina festiva pe care a pregatit-o parca mai mult ii indeparteaza, in loc sa ii 

apropie. 

Dani Popescu construieste un personaj viu, reuseste sa aduca pe scena barbatul din 

ziua de azi care este preocupat de cariera si uita sa mai traiasca alaturi de sotia sa. Mi-a dat 

ceva emotii in secventa cu debarasarea mesei, farfurie cu farfurie, pahar cu pahar. O scena 

reusita pe care nu am sa o uit vreodata. Felicitari! 

Pe Dan Bordeianu l-am vazut pana acum doar in filme. Misterios si simpatic, Dan 

Bordeianu este ingerul care le salveaza relatia. Nu toate cuplurile au norocul unui 

asemenea inger. 

Mi-a placut ca spectacolul a facut si o usoara trimitere la violenta domestica: “Azi o 

palma, maine .. un cutit.” 

Functionarul destinului este un spectacol frumos,  cu continut, plin de vitalitate si 

emotie. Un spectacol in care te regasesti, un spectacol care iti da speranta. 

„Am abordat  problema perechii conjugale si a triunghiului conjugal în mai multe dintre 

piese:  Doamna Bovary sint ceilalti, Divort in direct, Cleopatra a saptea, Functionarul 

destinului. Dintre ele, Functionarul destinului, scrisa în 1992, se refera cel mai direct la 

criza comunicarii între parteneri ai la uzura relatiei, la suspiciunea si nesiguranta ce 

înstraineaza doi soti, care isi vad casatoria din unghiuri foarte diferite. Desi au, 

fiecare, justificarile lor, timpul a erodat intelegerea fata de viziunea celuilalt si lucrurile 
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ajung sa explodeze. Din fericire intervine chiar atunci, din afara, un „strain” misterios, care 

spune fiecaruia alta poveste si le provoaca o separatie brutala pentru ca, ulterior, sa le 

poata repara si „suda” la loc destinul comun. Cine este „functionarul destinului”, cei doi nu 

vor afla niciodata cu certitudine, dar intamplarea aceasta bizara, de care isi vor aminti 

mereu, ii va determina sa se arate toleranti intre ei si sa ramana impreuna. Piesa este o 

drama a psihologiei cuplului contemporan si etern, care cauta solutia miraculoasa a 

continuarii unei existente impreuna.  Fiecare pereche are momentele ei de ruptura, comice 

când se vad dinafara, dar nu toate au sansa de a fi vizitate, la momentul oportun, de 

destin.” Horia Garbea 

 

“Functionarul destinului propune o rezolvare ideala a unui context nefericit ajuns 

la punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa in 

sine este semnul de intrebare pus de interventia inexplicabila a unui personaj bizar, pe care 

autorul il numeste functionar al destinului. Temerile individuale ale celor doua personaje 

trimit spectatorul la o introspectie atenta, obligandu-l sa se priveasca in oglinda si sa-si 

asume propria proiectie asupra partenerului de cuplu.” regizor Anca Maria Colteanu 

  

 

Publicat de Raluca Uluiteanu  

https://plus.google.com/117897368896084694812
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5. DrinkFood 
din data de 19 iunie 2014, ora 14:32 

http://www.drinkfood.ro/2014/06/19/functionarul-destinului-la-nottara/ 

 

 
 

Funcţionarul destinului la Nottara 

 
 

Funcţionarul destinului la Nottara 

  

Teatrul Nottara prezintă sâmbătă, 21 iunie, de la ora 19.30, la Sala George 

Constantin, premiera pentru presă a producţiei Funcţionarul destinului de Horia Gârbea, 

http://www.drinkfood.ro/2014/06/19/functionarul-destinului-la-nottara/
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un spectacol de Anca Maria Colţeanu. Muzica originală este semnată de Ovidiu Savu 

Ioniţă.  
  

Cu această ocazie, îi veţi reîntâlni pe Dani Popescu şi pe Dan Bordeianu şi o veţi 

descoperi, pentru prima dată la Nottara, pe Vali Pena. Vă invităm la o comedie dulce-

amăruie despre căsniciile aflate în criză și singurătatea în doi, transpusă într-un spectacol 

plin de vitalitate. 

  

Fred și Cleo sunt căsătoriți de ceva timp. Dar, dincolo de dragoste, în căsnicia lor 

au apărut rutina și lipsa de comunicare. S-au îndepărtat unul de celălalt, iar încercările 

pe care le fac pentru a se redescoperi par să nu funcționeze. Fred se străduiește să își 

amintească de cuplul tânăr, pe care l-au format odată, iar Cleo încearcă să uite acea 

perioadă de început.  

  

Funcţionarul destinului a fost montată în teatrele din România, încă din anii ’90 şi 

a fost apreciată atât de public, cât şi de presa de specialitate. Horia Gârbea este scriitor şi 

publicist român, autor a peste 32 de volume de literatură. A debutat în anul 1982 cu 

poezie, apoi şi-a continuat cariera cu proză, teatru, critică literară şi teatrală, eseuri. Ca 

dramaturg a scris peste zece piese, care s-au concretizat scenic în mai mult de 25 de 

spectacole, în țară și în străinătate. 

  

„Funcţionarul destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit ajuns 

la punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în 

sine este semnul de întrebare pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care 

autorul îl numeşte funcţionar al destinului. Temerile individuale ale celor două personaje 

trimit spectatorul la o introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi 

asume propria proiecţie asupra partenerului de cuplu.” 

(Anca Colţeanu) 

  

„Am abordat  problema perechii conjugale şi a triunghiului conjugal în mai multe 

dintre piese:  Doamna Bovary sînt ceilalți, Divorț în direct, Cleopatra a șaptea, 

Funcționarul destinului. Dintre ele, Funcționarul destinului, scrisă în 1992, se referă cel 

mai direct la criza comunicării între parteneri și la uzura relației, la suspiciunea și 

nesiguranța ce înstrăinează doi soți, care își văd căsătoria din unghiuri foarte diferite. (…) 

Cine este „funcționarul destinului”, cei doi nu vor afla niciodată cu certitudine, dar 

întîmplarea aceasta bizară, de care își vor aminti mereu, îi va determina să se arate toleranți 

între ei și să rămână împreună. Piesa este o dramă a psihologiei cuplului contemporan și 

etern, care caută soluția miraculoasă a continuării unei existențe împreună.  Fiecare 

pereche are momentele ei de ruptură, comice cînd se văd dinafară, dar nu toate au șansa de 

a fi vizitate, la momentul oportun, de destin.” 

(Horia Gârbea) 
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Ce se întâmplă atunci când doi soţi îşi văd căsnicia în moduri radical diferite, când 

aceştia uită de toleranţă şi când apare pericolul ca neînţelegerile lor să degenereze într-o 

fisură ireparabilă? Există o soluţie miraculoasă pentru a continua împreună? Numai 

Destinul ştie! 

 

 

Author: Mihail Galatanu 

http://www.drinkfood.ro/author/mihail-galatanu/
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6. România Liberă 
din data de 17 iunie 2014, ora 14:32 

http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/foto--functionarul-destinului--in-

premiera-la-teatrul-nottara--339465 

 

 
 

Funcţionarul destinului, în premieră la Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara prezintă, sâmbătă, premiera piesei „Funcţionarul destinului”, o 

comedie dulce-amăruie despre căsniciile aflate în criză, în care joacă actorii Dani 

Popescu, Dan Bordeianu şi pe Vali Pena. 

http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/foto--functionarul-destinului--in-premiera-la-teatrul-nottara--339465
http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/foto--functionarul-destinului--in-premiera-la-teatrul-nottara--339465
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Personajele principale, Fred și Cleo, sunt căsătoriți de ceva timp. În căsnicia lor au 

apărut rutina și lipsa de comunicare. S-au îndepărtat unul de celălalt, iar încercările pe care 

le fac pentru a se redescoperi par să nu funcționeze. Fred se străduiește să își amintească de 

cuplul tânăr, pe care l-au format odată, iar Cleo încearcă să uite acea perioadă de început. 

Piesa „Funcţionarul destinului” este scrisă de Horia Gârbea, scriitor şi publicist 

român, autor a peste 32 de volume de literatură. A debutat în anul 1982 cu poezie, apoi şi-a 

continuat cariera cu proză, teatru, critică literară şi teatrală, eseuri. Ca dramaturg a scris 

peste zece piese, care s-au concretizat scenic în peste 26 de spectacole, în țară și în 

străinătate. 

„Am abordat  problema perechii conjugale şi a triunghiului conjugal în mai multe dintre 

piese: Doamna Bovary sînt ceilalți, Divorț în direct, Cleopatra a șaptea, Funcționarul 

destinului. Dintre ele, Funcționarul destinului, scrisă în 1992, se referă cel mai direct la 

criza comunicării între parteneri și la uzura relației, la suspiciunea și nesiguranța ce 

înstrăinează doi soți, care își văd căsătoria din unghiuri foarte diferite. (…) Cine este 

„funcționarul destinului”, cei doi nu vor afla niciodată cu certitudine, dar întîmplarea 

aceasta bizară, de care își vor aminti mereu, îi va determina să se arate toleranți între ei și 

să rămână împreună. Piesa este o dramă a psihologiei cuplului contemporan și etern, care 

caută soluția miraculoasă a continuării unei existențe împreună.  Fiecare pereche are 

momentele ei de ruptură, comice cînd se văd dinafară, dar nu toate au șansa de a fi vizitate, 

la momentul oportun, de destin”, povestește Horia Gârbea. 

Piesa scrisă de Horia Gârbea este transpusă într-un spectacol plin de vitalitate de 

Anca Maria Colţeanu. Muzica originală este semnată de Ovidiu Savu Ioniţă. 

„Funcţionarul destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit ajuns la 

punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în sine 

este semnul de întrebare pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care 

autorul îl numeşte funcţionar al destinului. Temerile individuale ale celor două personaje 

trimit spectatorul la o introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi 

asume propria proiecţie asupra partenerului de cuplu”, spune Anca Colţeanu. 

Piesa „Funcţionarul destinului” a fost montată în teatrele din România, încă din anii 

'90 şi a fost apreciată atât de public, cât şi de presa de specialitate.  

 

de Andra Dumitru  

http://www.romanialibera.ro/autor/andra-dumitru-869
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7. Yorick.ro 
Revistă săptămânală de teatru. Numărul 220, 24 – 30 iunie  

din data de 20 iunie 2014, ora 14:32 

http://yorick.ro/despre-destin-si-toanele-lui-la-teatrul-nottara/ 

 

 

Despre destin și toanele lui, la Teatrul Nottara 

 

http://yorick.ro/despre-destin-si-toanele-lui-la-teatrul-nottara/
http://yorick.ro/despre-destin-si-toanele-lui-la-teatrul-nottara/
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Sâmbătă, 21 iunie, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin, va avea loc, de la ora 

19.30, premiera spectacolului „Funcţionarul destinului” de Horia Gârbea, în regia Ancăi 

Maria Colţeanu. Muzica originală este semnată de Ovidiu Savu Ioniţă. 

„Funcţionarul destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit ajuns la 

punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în sine 

este semnul de întrebare pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care 

autorul îl numeşte funcţionar al destinului. Temerile individuale ale celor două personaje 

trimit spectatorul la o introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi 

asume propria proiecţie asupra partenerului de cuplu”, declară Anca Maria Colţeanu. 

 comedie dulce-amăruie despre căsniciile aflate în criză și singurătatea în doi, 

transpusă într-un spectacol plin de vitalitate… în care îi veți întâlni pe Dani Popescu, Dan 

Bordeianu şi Vali Pena… 

 

Postat de Yorick 

 

http://yorick.ro/author/yorick/
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 8. Blog 
din data de 20 iunie 2014, ora 14:32 

http://blog.adrianvoicu.ro/index.php/2014/06/01/destinul-a-la-horia-garbea/ 

 

Destinul á la Horia Gârbea 

În această seară, în sala „George Constantin” a teatrului Nottara, am fost martorii 

unui super-spectacol după textul maestrului Horia Gârbea, “dirijat” de Anca Maria 

Colţeanu pe excelenta muzică aleasă de Ovidiu Savu Ioniţă.  

Vali Pena a fost Cleo, o soţie casnică şi clasică sau invers, cu destule neîmpliniri în viaţa 

conjugală şi ceva chestii reprimate din trecutul comun cu Fred, soţul respectiv. 

http://blog.adrianvoicu.ro/index.php/2014/06/01/destinul-a-la-horia-garbea/
http://blog.adrianvoicu.ro/index.php/2014/06/01/destinul-a-la-horia-garbea/
http://horiagarbea.blogspot.ro/2014/05/functionarul-destinului-sau-ziua-care.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anca_Maria_Colteanu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anca_Maria_Colteanu
https://www.facebook.com/vali.pena?fref=ts
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Dani Popescu a rupt scena cu Fred, un tip poate prea muncitor, puţin confuz, puţin coleric 

şi puţin degrabă împărţitor de palme nevestei. Delicioasă a fost scena în care Fred, beat 

fiind, strânge masa. 

 

Dan Bordeianu a fost un Străin elegant, boem, calm, cu un dezvoltat simţ al umorului şi 

care le-a demonstrat atât celor doi soţi, cât şi nouă, cât de uşor este să bagi fitile. 

 

Cei care doriţi să fiţi martorii replicilor când pline de umor, când pline de alcool, 

lacrimi sau disperare, ori să vă delectaţi vizual şi auditiv, ori să vă desfătaţi sufleteşte, veţi 

avea ocazia şi sâmbăta viitoare, pe 7 iunie, de la ora 19:30, tot la sala “George 

Constantin” de la Nottara. 

Mulţumiri maestrului Horia Gârbea pentru încununarea acestui sfârşit de weekend 

doldora de evenimente care mai de care mai culturale, mulţumiri Ancăi Maria Colţeanu, 

Ovidiu Savu Ioniţă şi nu în ultimul rând, actorilor Vali Pena, Dani Popescu şi Dan 

Bordeianu, care nu numai că sunt super-de-gaşcă şi au fost de acord cu selfiuri, dar dau şi 

bine-n poză cu noi, he-he! Plecăciuni, dragilor! 

PS: De notat măiestria lui Dan Bordeianu când ne-a executat selfie. 

Posted by Neliniştitu'   

Published in Evadări în/din Bucureşti 

https://www.facebook.com/dani.popescu.96?fref=ts&ref=br_tf
https://www.facebook.com/danbordeianu?fref=ts
http://horiagarbea.blogspot.ro/2014/05/prima-reprezentatie-cu-functionarul.html
http://blog.adrianvoicu.ro/index.php/author/admin/
http://blog.adrianvoicu.ro/index.php/category/evadari-in-din-bucuresti/
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9. PresaOnline 
din data de 17 iunie 2014, ora 08:22 

http://www.presaonline.com/stiri/cultura/foto-functionarul-destinului-in-

premiera-la-teatrul-nottara-2924471.html 

 

 
 

Funcţionarul destinului, în premieră la Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara prezintă, sâmbătă, premiera piesei „Funcţionarul destinului”, o 

comedie dulce-amăruie despre căsniciile aflate în criză, în care joacă actorii Dani 

Popescu, Dan Bordeianu şi pe Vali Pena. 

http://www.presaonline.com/stiri/cultura/foto-functionarul-destinului-in-premiera-la-teatrul-nottara-2924471.html
http://www.presaonline.com/stiri/cultura/foto-functionarul-destinului-in-premiera-la-teatrul-nottara-2924471.html
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Personajele principale, Fred și Cleo, sunt căsătoriți de ceva timp. În căsnicia lor au 

apărut rutina și lipsa de comunicare. S-au îndepărtat unul de celălalt, iar încercările pe care 

le fac pentru a se redescoperi par să nu funcționeze. Fred se străduiește să își amintească de 

cuplul tânăr, pe care l-au format odată, iar Cleo încearcă să uite acea perioadă de început. 

Piesa „Funcţionarul destinului” este scrisă de Horia Gârbea, scriitor şi publicist 

român, autor a peste 32 de volume de literatură. A debutat în anul 1982 cu poezie, apoi şi-a 

continuat cariera cu proză, teatru, critică literară şi teatrală, eseuri. Ca dramaturg a scris 

peste zece piese, care s-au concretizat scenic în peste 26 de spectacole, în țară și în 

străinătate.  

„Am abordat  problema perechii conjugale şi a triunghiului conjugal în mai multe dintre 

piese: Doamna Bovary sînt ceilalți, Divorț în direct, Cleopatra a șaptea, Funcționarul 

destinului. Dintre ele, Funcționarul destinului, scrisă în 1992, se referă cel mai direct la 

criza comunicării între parteneri și la uzura relației, la suspiciunea și nesiguranța ce 

înstrăinează doi soți, care își văd căsătoria din unghiuri foarte diferite. (…) Cine este 

„funcționarul destinului”, cei doi nu vor afla niciodată cu certitudine, dar întîmplarea 

aceasta bizară, de care își vor aminti mereu, îi va determina să se arate toleranți între ei și 

să rămână împreună. Piesa este o dramă a psihologiei cuplului contemporan și etern, care 

caută soluția miraculoasă a continuării unei existențe împreună.  Fiecare pereche are 

momentele ei de ruptură, comice cînd se văd dinafară, dar nu toate au șansa de a fi vizitate, 

la momentul oportun, de destin”, povestește Horia Gârbea. 
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Piesa scrisă de Horia Gârbea este transpusă într-un spectacol plin de vitalitate de 

Anca Maria Colţeanu. Muzica originală este semnată de Ovidiu Savu Ioniţă. 

„Funcţionarul destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit ajuns la 

punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în sine 

este semnul de întrebare pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care 

autorul îl numeşte funcţionar al destinului. Temerile individuale ale celor două personaje 

trimit spectatorul la o introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi 

asume propria proiecţie asupra partenerului de cuplu”, spune Anca Colţeanu. 

Piesa „Funcţionarul destinului” a fost montată în teatrele din România, încă din anii 

'90 şi a fost apreciată atât de public, cât şi de presa de specialitate.  

 

 

de Andra Dumitru , 

http://www.romanialibera.ro/autor/andra-dumitru-869
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10. Studenție.ro 
din data de 17 iunie 2014, ora 08:22 

http://www.studentie.ro/campus/functionarul_destinului/c-179-a-198971 

 

 
 

Functionarul destinului 

 
Distributie: 
scenografie: Catalin Stanciu 

muzica: Ovidiu Savu Ionita 

actor: Daniel Popescu, Dan Bordeianu, Valentina Pena 

regizor: Anca Maria Colteanu 

 

Reprezentatie la Teatrul Nottara – Bucuresti 

Data: 21 Iun 2014, 19:30 

http://www.studentie.ro/campus/functionarul_destinului/c-179-a-198971
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11. Jurnalul Bucureștiului 
din data de 18 iunie 2014, ora 08:22 

http://www.jurnalulbucurestiului.ro/actorii-vali-pena-dan-bordeianu-si-dani-

popescu-aduc-pe-scena-functionarul-destinului/ 

 

 
 

Actorii Vali Pena, Dan Bordeianu și Dani Popescu aduc pe scenă ”Funcționarul 

destinului” 

 

 

”Funcţionarul destinului” este o piesă montată în teatrele din România încă din anii 

’90 şi a fost apreciată atât de public, cât şi de presa de specialitate. În varianta scriitorului 

http://www.jurnalulbucurestiului.ro/actorii-vali-pena-dan-bordeianu-si-dani-popescu-aduc-pe-scena-functionarul-destinului/
http://www.jurnalulbucurestiului.ro/actorii-vali-pena-dan-bordeianu-si-dani-popescu-aduc-pe-scena-functionarul-destinului/
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și publicistului Horia Gârbea, piesa se va juca la Teatrul Nottara, sâmbătă, 21 iunie, 

începând cu ora 19.30, la Sala George Constantin. Aceasta va fi premiera pentru presă a 

producţiei care relevă o comedie dulce-amăruie despre căsniciile aflate în criză și 

singurătatea în doi. 

În ”Funcţionarul destinului” este vorba despre un cuplu cu o căsătorie îndelungată în 

care, pe lângă dragoste, au apărut elemente precum rutina și lipsa de comunicare. Pe tot 

parcursul reprezentației, cei doi fac încercări pentru a se redescoperi și a readuce în 

actualitate simțămintele de la începutul relației. 

Dacă vor fi toleranți până la final ori dacă va apărea o fisură ireparabilă, vom putea 

vedea în spectacolul de teatru în cadrul căruia culisele familiei vor fi aduse pe scenă de 

actorii Vali Pena, aflată pentru prima dată la Nottara, Dan Bordeianu și Dani Popescu. 

Spectacolul, care se anunță a fi plin de vitalitate, aparține Ancăi Maria Colţeanu, iar 

muzica originală este semnată de Ovidiu Savu Ioniţă. 

 

de Monica Vasilescu 
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12. Ziare.ro 
din data de 18 iunie 2014, ora 08:22 

http://i-ziare.ro/ziarul-romania-libera/timp-liber/foto-functionarul-destinului-in-

premiera-la-teatrul-nottara-1039298 

 

 
 

Functionarul destinului, in premiera la Teatrul Nottara 1039298 

 

 
 

Teatrul Nottara prezinta, sambata, premiera piesei ,,Functionarul destinului", o 

comedie dulce-amaruie despre casniciile aflate in criza, in care joaca actorii Dani Popescu, 

Dan Bordeianu si pe Vali Pena. ... 

http://i-ziare.ro/ziarul-romania-libera/timp-liber/foto-functionarul-destinului-in-premiera-la-teatrul-nottara-1039298
http://i-ziare.ro/ziarul-romania-libera/timp-liber/foto-functionarul-destinului-in-premiera-la-teatrul-nottara-1039298
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13. Horia Gârbea 
din data de 18 iunie 2014, ora 6:28 

http://horiagarbea.blogspot.ro/2014/06/functionarul-destinului-la-nottara.html 

 

 
 

Funcţionarul destinului la Nottara 

 

 
Teatrul Nottara prezintă sâmbătă, 21 iunie, de la ora 19.30, la Sala George 

Constantin, premiera pentru presă a producţiei Funcţionarul destinului de Horia Gârbea, 

un spectacol de Anca Maria Colţeanu. Muzica originală este semnată de Ovidiu Savu 

http://horiagarbea.blogspot.ro/2014/06/functionarul-destinului-la-nottara.html
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Ioniţă. Cu această ocazie, îi veţi reîntâlni pe Dani Popescu şi pe Dan Bordeianu şi o veţi 

descoperi, pentru prima dată la Nottara, pe Vali Pena. Vă invităm la o comedie dulce-

amăruie despre căsniciile aflate în criză și singurătatea în doi, transpusă într-un spectacol.  

 

Funcţionarul destinului a fost montată în teatrele din România, încă din anii '90 şi 

a fost apreciată atât de public, cât şi de presa de specialitate. Horia Gârbea este scriitor şi 

publicist român, autor a peste 32 de volume de literatură. A debutat în anul 1982 cu 

poezie, apoi şi-a continuat cariera cu proză, teatru, critică literară şi teatrală, eseuri. Ca 

dramaturg a scris peste zeci de piese, care s-au concretizat scenic în mai mult de 25 de 

spectacole, în țară și în străinătate. 

 

„Funcţionarul destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit ajuns la 

punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în sine 

este semnul de întrebare pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care 

autorul îl numeşte funcţionar al destinului. Temerile individuale ale celor două personaje 

trimit spectatorul la o introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi 

asume propria proiecţie asupra partenerului de cuplu.” (Anca-Maria Colțeanu) 

„Am abordat problema perechii conjugale şi a triunghiului conjugal în mai multe dintre 

piese: Doamna Bovary sînt ceilalți, Divorț în direct, Cleopatra a șaptea, Funcționarul 

destinului. Dintre ele, Funcționarul destinului, scrisă în 1992, se referă cel mai direct la 

criza comunicării între parteneri și la uzura relației, la suspiciunea și nesiguranța ce 

înstrăinează doi soți, care își văd căsătoria din unghiuri foarte diferite. (...) Cine este 

„funcționarul destinului”, cei doi nu vor afla niciodată cu certitudine, dar întîmplarea 

aceasta bizară, de care își vor aminti mereu, îi va determina să se arate toleranți între ei și 

să rămână împreună.” (Horia Gârbea)  

 

 
 

Piesa este o dramă a psihologiei cuplului contemporan și etern, care caută soluția 

miraculoasă a continuării unei existențe împreună. Fiecare pereche are momentele ei de 
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ruptură, comice cînd se văd dinafară, dar nu toate au șansa de a fi vizitate, la momentul 

potrivit de „Funcționarul destinului”  

Ce se întâmplă atunci când doi soţi îşi văd căsnicia în moduri radical diferite, când aceştia 

uită de toleranţă şi când apare pericolul ca neînţelegerile lor să degenereze într-o fisură 

ireparabilă? Există o soluţie miraculoasă pentru a continua împreună? Numai Destinul ştie! 

 

Parteneri media: Radio România, Radio România Cultural, Radio România 

Bucureşti FM, RFI România, AGERPRES, Academia Caţavencu, România Liberă, 

Observatorul Cultural.Parteneri media online: Sensotv.ro, Yorick.ro, PORT.ro, 

ZiarulMetropolis.ro, TheEpochTimes.ro, Nonguvernamental.org, BIGCITYLIFE.ro 

 

Pentru spectacolul din 21 iunie se vor pune în vînzare și bilete la agenția teatrului. 
 

Publicat de Horia Gârbea   

http://www.blogger.com/profile/01840004557320829547
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14. eȘtirea Zilei 
din data de 17 iunie 2014, ora 8:22 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=12361642&titlu=FOTO-Functionarul-

destinului-in-premiera-la-Teatrul-Nottara- 

 

 
 

Functionarul destinului, in premiera la Teatrul Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara prezinta, sambata, premiera piesei „Functionarul destinului”, o 

comedie dulce-amaruie despre casniciile aflate in criza, in care joaca actorii Dani Popescu, 

Dan Bordeianu si pe Vali Pena. 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=12361642&titlu=FOTO-Functionarul-destinului-in-premiera-la-Teatrul-Nottara-
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=12361642&titlu=FOTO-Functionarul-destinului-in-premiera-la-Teatrul-Nottara-
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Personajele principale, Fred și Cleo, sunt căsătoriți de ceva timp. În căsnicia lor au 

apărut rutina și lipsa de comunicare. S-au îndepărtat unul de celălalt, iar încercările pe care 

le fac pentru a se redescoperi par să nu funcționeze. Fred se străduiește să își amintească de 

cuplul tânăr, pe care l-au format odată, iar Cleo încearcă să uite acea perioadă de început. 

Piesa „Funcţionarul destinului” este scrisă de Horia Gârbea, scriitor şi publicist 

român, autor a peste 32 de volume de literatură. A debutat în anul 1982 cu poezie, apoi şi-a 

continuat cariera cu proză, teatru, critică literară şi teatrală, eseuri. Ca dramaturg a scris 

peste zece piese, care s-au concretizat scenic în peste 26 de spectacole, în țară și în 

străinătate. 

„Am abordat  problema perechii conjugale şi a triunghiului conjugal în mai multe dintre 

piese: Doamna Bovary sînt ceilalți, Divorț în direct, Cleopatra a șaptea, Funcționarul 

destinului. Dintre ele, Funcționarul destinului, scrisă în 1992, se referă cel mai direct la 

criza comunicării între parteneri și la uzura relației, la suspiciunea și nesiguranța ce 

înstrăinează doi soți, care își văd căsătoria din unghiuri foarte diferite. (…) Cine este 

„funcționarul destinului”, cei doi nu vor afla niciodată cu certitudine, dar întîmplarea 

aceasta bizară, de care își vor aminti mereu, îi va determina să se arate toleranți între ei și 

să rămână împreună. Piesa este o dramă a psihologiei cuplului contemporan și etern, care 

caută soluția miraculoasă a continuării unei existențe împreună.  Fiecare pereche are 

momentele ei de ruptură, comice cînd se văd dinafară, dar nu toate au șansa de a fi vizitate, 

la momentul oportun, de destin”, povestește Horia Gârbea. 

Piesa scrisă de Horia Gârbea este transpusă într-un spectacol plin de vitalitate de 

Anca Maria Colţeanu. Muzica originală este semnată de Ovidiu Savu Ioniţă. 

„Funcţionarul destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit ajuns la 

punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în sine 

este semnul de întrebare pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care 

autorul îl numeşte funcţionar al destinului. Temerile individuale ale celor două personaje 

trimit spectatorul la o introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi 

asume propria proiecţie asupra partenerului de cuplu”, spune Anca Colţeanu. 

Piesa „Funcţionarul destinului” a fost montată în teatrele din România, încă din anii 

'90 şi a fost apreciată atât de public, cât şi de presa de specialitate.  

de Andra Dumitru , 

http://www.romanialibera.ro/index.php/autor/andra-dumitru-869
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15. Antena.ro 
din data de 17 iunie 2014,  

http://www.antena.ro/stiri/foto-functionarul-destinului-in-premiera-la-teatrul-

nottara 

 

 
 

Funcţionarul destinului, în premieră la Teatrul Nottara 

 

Teatrul Nottara prezintă, sâmbătă, premiera piesei „Funcţionarul destinului”, o 

comedie dulce-amăruie despre căsniciile aflate în criză, în care joacă actorii Dani 

Popescu, Dan Bordeianu şi pe Vali Pena. 

http://www.antena.ro/stiri/foto-functionarul-destinului-in-premiera-la-teatrul-nottara
http://www.antena.ro/stiri/foto-functionarul-destinului-in-premiera-la-teatrul-nottara
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Personajele principale, Fred și Cleo, sunt căsătoriți de ceva timp. În căsnicia lor au 

apărut rutina și lipsa de comunicare. S-au îndepărtat unul de celălalt, iar încercările pe care 

le fac pentru a se redescoperi par să nu funcționeze. Fred se străduiește să își amintească de 

cuplul tânăr, pe care l-au format odată, iar Cleo încearcă să uite acea perioadă de început. 

Piesa „Funcţionarul destinului” este scrisă de Horia Gârbea, scriitor şi publicist 

român, autor a peste 32 de volume de literatură. A debutat în anul 1982 cu poezie, apoi şi-a 

continuat cariera cu proză, teatru, critică literară şi teatrală, eseuri. Ca dramaturg a scris 

peste zece piese, care s-au concretizat scenic în peste 26 de spectacole, în țară și în 

străinătate. 

„Am abordat  problema perechii conjugale şi a triunghiului conjugal în mai multe dintre 

piese: Doamna Bovary sînt ceilalți, Divorț în direct, Cleopatra a șaptea, Funcționarul 

destinului. Dintre ele, Funcționarul destinului, scrisă în 1992, se referă cel mai direct la 

criza comunicării între parteneri și la uzura relației, la suspiciunea și nesiguranța ce 

înstrăinează doi soți, care își văd căsătoria din unghiuri foarte diferite. (…) Cine este 

„funcționarul destinului”, cei doi nu vor afla niciodată cu certitudine, dar întîmplarea 

aceasta bizară, de care își vor aminti mereu, îi va determina să se arate toleranți între ei și 

să rămână împreună. Piesa este o dramă a psihologiei cuplului contemporan și etern, care 

caută soluția miraculoasă a continuării unei existențe împreună.  Fiecare pereche are 

momentele ei de ruptură, comice cînd se văd dinafară, dar nu toate au șansa de a fi vizitate, 

la momentul oportun, de destin”, povestește Horia Gârbea. 

Piesa scrisă de Horia Gârbea este transpusă într-un spectacol plin de vitalitate de 

Anca Maria Colţeanu. Muzica originală este semnată de Ovidiu Savu Ioniţă. 

„Funcţionarul destinului propune o rezolvare ideală a unui context nefericit ajuns la 

punctul culminant, alimentat fiind de autoizolarea partenerilor dintr-un cuplu. Piesa în sine 

este semnul de întrebare pus pe intervenţia inexplicabilă a unui personaj bizar, pe care 

autorul îl numeşte funcţionar al destinului. Temerile individuale ale celor două personaje 

trimit spectatorul la o introspecţie atentă, obligându-l să se privească în oglindă şi să-şi 

asume propria proiecţie asupra partenerului de cuplu”, spune Anca Colţeanu. 

Piesa „Funcţionarul destinului” a fost montată în teatrele din România, încă din anii 

'90 şi a fost apreciată atât de public, cât şi de presa de specialitate.  
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