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Premiera la Nottara cu spectacolul Burlaci si burlacite 
 

 
Burlaci si burlacite 

Foto: Teatrul Notara 
 

  Piesa binecunoscutului autor israelian Hanoch Levin, Burlaci şi burlăciţe 
pusa in scena la Teatrul Nottara se va intalni cu publicul, in premiera, pe 17 
martie 2017, de la ora 19:30, in Sala George Constantin, informeaza institutia 
teatrala.     
 



  Laboratorul de Teatru Dens, atelierul experimental, condus de Oleg 
Loevski, regizor şi producător de teatru din Rusia a  început în vara lui 2016. 
Proiectul a reunit echipe de creaţie internaţionale, punând în scenă, ca works in 
progress, trei spectacole, contra cronometru, în condiţii de producţie 
improvizată. 
 
  In 2017 ele au intrat în repertoriul permanent al Teatrului Nottara. 
Spectacolul Iubirea la oameni a avut recent premiera pe scena Sălii George 
Constantin. 
 
  Acum e rândul celei de a doua producţii să se întâlnească cu publicul: 
piesa autorului israelian Hanoch Levin, Burlaci şi burlăciţe. Un scriitor care s-a 
lovit ades de limitările şi rigorile impuse de cenzura de stat. Un dramaturg ce nu 
a acceptat niciun tabu. Nu doar în textele sale politice, ci şi când a scris despre 
inflamările şi dezamăgirile unui ritual vechi de când lumea: căsătoria şi 
preambulurile ei erotice. 
 
 
  Iar regizoarea italiană Alessandra Giuntini, alături de trupa Teatrului 
Nottara, au imprimat spectacolului, nota de parodic, de burlesc, pe care textul 
acidului scriitor israelian o îndrituieşte. 

 
 

Distribuția: 
Znaiduh - Vlad Gălăţianu 
Pukiţa - Daniela Minoiu 

Gaunino - Alexandru Mike Gheorghiu 
Bulba - Corina Dragomir 

Oistwind - Sebastian Ghiţă 
 

 
 
 
 

de: D.S 
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Burlaci și burlăcițe la Nottara 

 

FOTO: Maria Ştefănescu 
Vineri 28 aprilie,  de la ora 19:30, va avea loc, la Sala George Constantin a 
Teatrului Nottara, premiera oficială a spectacolului Burlaci și burlăcițe, pe 
textul dramaturgului contemporan Hanoch Levin (traducerea: Bogdan 
Budeș),  în regia Alessandrei Giuntini. Decorul este conceput de Ștefan 
Caragiu și Alessandra Giuntini, iar costumele sunt semnate de Mihaela 
Popescu. 

Din distribuţie fac parte actorii: Daniela Minoiu, Vlad Gălățianu, 
Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, Sebastian Ghiță. 



Textul face parte din categoria acelora „pe care nu le poți ignora: fie îl 
iubești, fie îl urăști; indiferent, oricum, nu te lasă” după cum menționează însuși 
traducătorul. 

Respectând nota de burlesc, pe care textul acidului autor israelian o 
propune, regizoarea a creat o comedie fără inhibiții, în care parodia și caricatura 
se împletesc savuros cu umorul aspru și observația ironică. 

Un cuplu merge la culcare în seara de dinaintea nunții… dar emoțiile, 
frămîntările și îndoielile obișnuite se transformă treptat în întrebări existențiale! 
Eroii noștri au parte de o aventură onirică, în care drumurile li se întretaie pentru 
a ajunge iar… la somn! Sau totul este doar un vis? 

„Pentru mine a fost mereu interesant să găsesc limbajul scenic potrivit 
fiecărui text și pentru aceasta încerc să-mi folosesc toate cunoștințele, de la 
teatrul realismului psihologic, la commedia dell’arte și pînă la dansul 
contemporan. Am senzația că, împreună cu actorii, am construit atmosfera 
potrivită și că acest spectacol nu e doar o comedie la care să mori de râs; nu – 
aici spectatorul se va gândi puțin și la viața lui și va trebui să admită că în 
interiorul fiecăruia dintre noi e ascuns un clovn tragic și caraghios.” afirmă 
regizoarea. 

Spectacolul a fost prezentat iniţial în cadrul Laboratorului de teatru 
DENS, organizat de Teatrul Nottara, sub coordonarea lui Oleg Loevski, în vara 
anului 2016, succesul la public făcând ca acesta să intre în repertoriul curent al 
instituţiei. 

 
 

 
 
 

Sursa: LaPunkt 
  



5.  Bucureştii vechi şi noi   
din data de 19 Aprilie 2017 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/04/daniela-minoiu-despre-
spectacolul-burlaci-si-burlacite-o-comedie-fara-inhibitii-despre-
cosmarurile-barbatilor-si-visele-femeilor/ 
 

 
 

Daniela Minoiu despre spectacolul Burlaci şi Burlăciţe: „O comedie fără 
inhibiții, despre coșmarurile bărbaților și visele femeilor” 

 

Album FOTO: Maria Ştefănescu 



A iubi sau a nu iubi? A te-nsura sau a burlăci? Un cuplu merge la culcare 
în seara de dinaintea nunții… dar îndoielile obișnuite se transformă treptat în 
întrebări existențiale! Eroii noștri au parte de o aventură onirică, în care 
drumurile li se întretaie pentru a ajunge iar… la somn! Sau totul este doar un 
vis? 

„O comedie fără inhibiții, despre coșmarurile bărbaților și visele femeilor, 
în ceea ce privește perspectiva căsătoriei. O piesă în care fiecare se poate regăsi 
cu ceva: temeri, idealuri, aspirații, îndoieli. O comedie de vis”, declară Daniela 
Minoiu. 

 

Argumentul traducătorului:  

 „Textul lui Hanoch Levin face parte din categoria acelor texte pe care nu 
le poți ignora: fie îl iubești, fie îl urăști; indiferent, oricum, nu te lasă. Calitatea 
asta cred că i se trage de la sinceritatea absolută a privirii dramaturgului 
israelian. Situațiile imaginate de autor nu lasă loc sclifoselilor ipocrite. Teatrul 
adevărat se naște în vecinătatea unor texte incomode, care nu gâdilă înclinația 
noastră spre confort, care te scot din sărite, care te fac să-ți ieși din pepeni, să 
sari din papucii pufoși ai convenționalului iluzoriu. Așa este și textul ăsta al lui 
Hanoch Levin – „Burlaci și burlăcițe”. Chiar dacă este o comedie, textul (și 
spectacolul!) este străbătut, ca toate comediile bune, de un fir de amărăciune. 
Fiindcă doar dozajul corect dintre comic și tragic te face să râzi din tot sufletul, 
sub „amenințarea” nodului în gât.” Bogdan Budeș 

 



Argumentul regizoarei: 

„Pentru mine a fost mereu interesant să găsesc limbajul scenic potrivit 
fiecărui text și pentru aceasta încerc să-mi folosesc toate cunoștințele, de la 
teatrul realismului psihologic, la commedia dell’arte și pînă la dansul 
contemporan. Am senzația că, împreună cu actorii, am construit atmosfera 
potrivită și că acest spectacol nu e doar o comedie la care să mori de râs; nu, aici 
spectatorul se va gândi puțin și la viața lui și va trebui să admită că în interiorul 
fiecăruia dintre noi e ascuns un clovn tragic și caraghios”, afirmă regizorul 
Alessandra Giuntini. 

 

Regizoarea Alessandra Giuntini s-a născut în anul 1982, în orașul Pistoia, 
din Italia. A studiat la Liceul de Artă Leon Battista Alberti și simultan s-a 
instruit la „La Limonaia” și „Mascarad” – două cunoscute studiouri de teatru din 
Florența. După absolvire, s-a mutat la Milano, unde a studiat la Teatrul Ariberto 
cu Vito Molinari, un important regizor italian de teatru și televiziune. A făcut 
parte din ultima promoție a grupului de teatru «Anima Nera» întemeiat de Aldo 
Cassano. Apoi și-a continuat drumul în teatru la Sankt Petersburg, unde a 
absolvit cu onoruri în 2011, Academia de Teatru, specializarea actorie și regie. 
A studiat cu Veniamin Filștinski, reputat profesor de actorie care a consolidat 
metoda și ideologia creativă a formării actorilor prin studiu individual – pe 
filiera Stanislavski. În cel de-al patrulea an de studii, tânăra creatoare a 
beneficiat de un stagiu de regie cu Lev Dodin, la piesa „Portret în ploaie”, 
montată la Teatrul Dramatic Maly (Teatru al Europei). În 2013, ea a fost 
acceptată de către Compania SITI din New York, într-un program intensiv. 
Acolo a studiat tehnica Suzuki de antrenament actoricesc și a lucrat de asemenea 
ca regizor sub îndrumarea Annei Bogart, una dintre cei trei director artistici ai 
SITI. Anne Bogart a fondat această companie în 1992, împreună cu regizorul 
japonez Tadashi Suzuki, cu scopul de a redefini și revitaliza teatrul contemporan 
din Statele Unite ale Americii, punând accentul pe schimburi culturale și 
colaborări. Începând cu 2013, Alessandra Giuntini a participat la mai multe 
laboratoare de regie în Rusia, unde a pus în scenă spectacole în diferite teatre 
regionale. Printre acestea enumerăm: Scrisori de dragoste de A. R. Gurney (la 
Teatrul de Stat din Magadan), Lumina de la capăt de S. Skologub, (la Teatrul de 



Stat din Omsk), Tiramisù de Joanna Ovsianko, (la Teatrul Tineretului din 
Rostov pe Don), Clasa noastră de Tadeusz Slobodzianek, (la Teatrul de Stat din 
Kemerovo) Camera albastră David Hare (la Scena Molot din Perm), Yat de K. 
Fedorov, (la Teatrul Alexandrinski din St. Petersburg. În 2016 a montat tot în 
Rusia: Bashmachkin de Y. Bogoslavski (la North Drama Norilsk), apoi Scorpia 
(spectacol inspirat de Îmblânzirea scorpiei de William Shakespeare, la Teatrul 
de Stat din Kurgan), Cafeneaua de Carlo Goldoni, (la Teatrul Kemerovo) și 
Pasărea verde de Carlo Gozzi (la Teatrul Tineretului din Krasnoiarsk). Fiind 
interesată de formule cât mai diverse de a face teatru, continuă să facă parte din 
grupul de lucru al lui Oleg Loevski, cu modalităţile sale de teatru experimental. 
Cea mai recentă producție care îi poartă semnatura este My Psyche, după 
Metamorfozele lui Apuleio, realizată chiar la începutul acestui an, la Teatrul de 
pe Acoperiș din Krasnoiarsk Spectacolul său Scorpia a intrat în Secţiunea off a 
prestigiosului Festival „Masca de aur” de la Moscova. Ea a și jucat în mai multe 
producții la „Teatrul Etyud.” Pentru interpretarea ei din Demonii, a fost 
nominalizată „Cea mai bună actriță”, la Premiile Breakthrough. La aceeași 
ceremonie a primit premiul juriului tânăr, pentru „Cea mai bună actriță tânără” 
și a fost, de asemenea, nominalizată pentru „Cel mai bun actor în teatru 
independent”, la Premiile de Aur Spotlight. 

 

 

Sursa: Bucureştii Vechi şi Noi   



6.  Yorick 
din data de 12 Martie 2017 
https://yorick.ro/burlaci-si-burlacite-in-curand-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

„Burlaci și burlăcițe”, în curând la Teatrul Nottara 

 

Spectacolul „Burlaci şi burlăciţe”, după o piesă scrisă de cunoscutul 
dramaturg israelian Hanoch Levin, va avea premiera pe 17 martie, de la ora 
19:30, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara. 

Regia îi aparține Alessandrei Giuntini. 



Distribuția este alcătuită din:  Vlad Gălățianu, Daniela Minoiu, Alexandru 
Mike Gheorghiu, Corina Dragomir și Seebastian Ghiță. 

Laboratorul de Teatru Dens, atelier experimental, condus de Oleg 
Loevski, regizor şi producător de teatru din Rusia, a  început în vara lui 2016. 
Proiectul a reunit echipe de creaţie internaţionale, punând în scenă, ca works in 
progress, trei spectacole în condiţii de producţie improvizată. 

În 2017 ele au intrat în repertoriul permanent al Teatrului Nottara. 
Spectacolul „Iubirea la oameni” a avut recent premiera la Sala George 
Constantin. 

A doua producţie urmează să se întâlnească în curând cu publicul: piesa 
autorului israelian Hanoch Levin, „Burlaci şi burlăciţe”. Un scriitor care s-a 
lovit ades de limitările şi rigorile impuse de cenzura de stat. Un dramaturg caree 
nu a acceptat niciun tabu. Nu doar în textele sale politice, ci şi când a scris 
despre inflamările şi dezamăgirile unui ritual vechi de când lumea: căsătoria şi 
preambulurile ei erotice. 

Iar regizoarea italiană Alessandra Giuntini, alături de trupa Teatrului Nottara, au 
imprimat spectacolului, nota de parodic, de burlesc, pe care textul acidului 
scriitor israelian o cere. 

 
 
 

Sursa: Yorick 
  



7.  B-CRITIC 
din data de 18 Martie 2017 
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Burlaci și burlăcițe 

Un cuplu. Ba nu, două cupluri. Și amândouă se gândesc la căsătorie. Dar 
căsătoria nu e treabă ușoară, așa că numai și gândul de a merge la Oficiul Stării 
Civile poate stârni coșmaruri. „A fi sau a nu fi. Aceasta e-ntrebarea”. Iar 
întrebarea se constituie într-un scenariul oniric al unei posibile căsătorii. 

Deși piesa este scrisă de un israelian, spectacolul Burlaci și burlăcițe este 
o autentică mostră de commedia dell’arte, fapt ușor de explicat dată fiind 
originea regizoarei Alessandra Giuntini. De fapt, imagistica întregului spectacol 
trimite la origini mai adânci, ajungând până la Aristofan. Machiajul puternic al 
actorilor, costumele care exagerează anumite părți ale corpului, pășirea până la 
limita grotescului, licențiozitatea limbajului, toate acestea, îmbinate cu oniricul 



situației imaginate de Hanoch Levin, creează o imagine umflată, deformată și 
deloc flatantă a umanului. 

Textul și spectacolul – sexiste, burlești, dar cu o adiere de poetic luat în 
răspăr – sunt un comentariu mușcător în jurul responsabilității umane, al 
angajamentului față de ceva „serios”, aruncând în aer stereotipurile și lăsând în 
urma lor un oftat – sau un... sforăit. Giuntini a stors totul din jocul actorilor, 
deveniți adevărate marionete de teatru, și le-a pus foarte bine în valoare 
calitățile. 

Nu e un spectacol pentru oricine, fiindcă grotescul poate fi copleșitor 
uneori. Dar jocul actorilor, deliciul și naivitatea bufonieriei pot să cucerească 
multe zâmbete, iar asta e destul pentru un spectacol. 

Sfatul nostru: nu mergeți dacă tocmai v-ați făcut planuri matrimoniale 
 

 
 
 

de: Claudiu Sfirschi-Lăudat 
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Spectacolul ”Burlaci şi burlăciţe”, realizat în Laboratorul DENS, va avea 
premiera vineri, la Teatrul Nottara 

 

 
Spectacolul ”Burlaci şi burlăciţe” (Foto: Teatrul Nottara) 

 
Spectacolul ”Burlaci şi burlăciţe”, realizat în Laboratorul DENS, în regia 

Alessandrei Giuntini, după textul dramaturgului contemporan Hanoch Levin, va 
avea premiera la Teatrul Nottara din Bucureşti, la Sala George Constantin, 
vineri, de la ora 19.30. 

Textul a fost tradus de Bogdan Budeş, decorul a fost conceput de Ştefan 
Caragiu şi Alessandra Giuntini, iar costumele au fost create de Mihaela Popescu. 



Distribuţia este alcătuită de actorii Daniela Minoiu, Vlad Gălăţianu, Alexandru 
Mike Gheorghiu, Corina Dragomir şi Sebastian Ghiţă, informează Teatrul 
Nottara. 

Respectând nota de burlesc pe care o propune textul autorului israelian, 
regizoarea a creat o comedie fără inhibiţii, în care parodia şi caricatura se 
împletesc cu umorul aspru şi observaţia ironică. 

Spectacolul prezintă un cuplu care merge la culcare în seara de dinaintea 
nunţii, dar emoţiile, frământările şi îndoielile se transformă treptat în întrebări 
existenţiale, personajele având parte de o aventură onirică. 

”Pentru mine a fost mereu interesant să găsesc limbajul scenic potrivit 
fiecărui text şi pentru aceasta încerc să-mi folosesc toate cunoştinţele, de la 
teatrul realismului psihologic, la commedia dell'arte şi până la dansul 
contemporan. Am senzaţia că, împreună cu actorii, am construit atmosfera 
potrivită şi că acest spectacol nu e doar o comedie la care să mori de râs; nu - 
aici spectatorul se va gândi puţin şi la viaţa lui şi va trebui să admită că în 
interiorul fiecăruia dintre noi e ascuns un clovn tragic şi caraghios”, a spus 
Alessandra Giuntini. 

Spectacolul a fost prezentat iniţial în cadrul Laboratorului de teatru 
DENS, organizat de Teatrul Nottara, sub coordonarea lui Oleg Loevski, în vara 
anului 2016, succesul la public făcând ca acesta să intre în repertoriul curent al 
instituţiei. 

Alessandra Giuntini este o regizoare de origine italiană. În 2011 a absolvit 
Academia de Teatru din St. Petersburg, unde a şi debutat în filmul ”Saint 
Petersburg”, iar în 2013 a fost acceptată în programul SITI din New York, unde 
a studiat cu regizoarea Anne Bogart. În prezent face parte din grupul de lucru al 
lui Oleg Loevski, cu formulele sale de teatru experimental.  

 
 

 
 
 

de: Ana Maria Anitoiu  
  



9.  US24 
din data de 28 Aprilie 2017 

https://www.us24.ro/comedia-burlaci-si-burlacite-in-premiera-la-
teatrul-nottara/ 
 

 
 

Comedia „Burlaci și burlăcițe”, în premieră la Teatrul Nottara 

  

 
 

Spectacolul "Burlaci și burlăcițe", pe textul dramaturgului contemporan 
Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, va fi prezentat, vineri, de la ora 
19,30, în premieră oficială, la sala George Constantin a Teatrului Nottara, au 
informat organizatorii printr-un comunicat transmis AGERPRES. 

Din distribuție fac parte Daniela Minoiu, Vlad Gălățianu, Alexandru Mike 
Gheorghiu, Corina Dragomir, Sebastian Ghiță. Decorul este conceput de Ștefan 
Caragiu și Alessandra Giuntini, iar costumele sunt semnate de Mihaela Popescu. 



Textul face parte din categoria acelora "pe care nu le poți ignora: fie îl 
iubești, fie îl urăști; indiferent, oricum, nu te lasă", precizează traducătorul. 

Conform comunicatului, respectând nota de burlesc, pe care textul 
acidului autor israelian o propune, regizoarea a creat o comedie fără inhibiții, în 
care parodia și caricatura se împletesc savuros cu umorul aspru și observația 
ironică. 

"Pentru mine a fost mereu interesant să găsesc limbajul scenic potrivit 
fiecărui text și pentru aceasta încerc să-mi folosesc toate cunoștințele, de la 
teatrul realismului psihologic, la commedia dell'arte și până la dansul 
contemporan. Am senzația că, împreună cu actorii, am construit atmosfera 
potrivită și că acest spectacol nu e doar o comedie la care să mori de râs; nu — 
aici spectatorul se va gândi puțin și la viața lui și va trebui să admită că în 
interiorul fiecăruia dintre noi e ascuns un clovn tragic și caraghios", potrivit 
regizoarei. 

Spectacolul a fost prezentat inițial în cadrul Laboratorului de teatru 
DENS, organizat de Teatrul Nottara, sub coordonarea lui Oleg Loevski, în vara 
anului 2016, succesul la public făcând ca acesta să intre în repertoriul curent al 
instituției. 

 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
  



10. EVZ 
din data de 23 Martie 2017 
http://evz.ro/interviu-actor-vlad-galatianu.html 
 

 
 

INTERVIU cu un ACTOR. Vlad Gălăţianu: „Cred cu tărie că forma, dacă 
e bună, dă naştere fondului” 

 
Pe Vlad Gălăţianu îl puteţi vedea în piesa Burlaci şi burlăciţe la Teatrul Nottara 

 
  
 

Viaţa este formată din multe şi neaşteptate provocări la tot pasul. 
Depinde de fiecare cum reuşeşte să se alieze cu nefericirea sa şi ce este 
dispus să compromită din substanţa sa pentru a supravieţui sau pentru a 
reuşi. De multe ori, conţinutul real al experienţelor, al acţiunilor noastre 
este ţinut departe de conştiinţă şi, cu timpul, devine ascuns şi ulterior 
intangibil. Aceasta este atmosfera din noul spectacol Burlaci şi burlăciţe al 
Teatrului Nottara. Împreună cu actorul Vlad Gălăţianu am încercat într-un 
interviu să surprindem această atmosferă. Gălăţianu are o fire 
contemplativă, boemă, care îl ajută să descopere în el noi resurse sufleteşti 



prin care să se surprindă pe sine. Jocul său actoricesc seamănă cu o 
continuă şi neobosită căutare lăuntrică. 

  
 
EVZ: Cum aţi reuşit să vă construiţi personajul şi ce rol au jucat imaginaţia, 
biografia, experienţele personale? 

Vlad Gălăţianu: Experienţele lui Znaiduh – personajul pe care îl interpretez – 
sunt unele pe care eu, în viaţa reală, nu le-am trăit. M-am regăsit în anumite 
reacţii, schimbări bruşte de atitudine, în imaginea visătorului „filosof” care îl 
caracterizează, dar aş spune că biografia mea nu a constituit un element 
principal în construcţia personajului. 

Mai degrabă, l-am lăsat să se nască punându-mă în diversele situaţii prin care el 
trece, folosindu-mi imaginaţia şi absorbind atmosfera generală creată de 
regizoare. Cred cu tărie că forma, dacă e bună, dă naştere fondului. 

Meyerhold spunea: „dacă vrei să ţi se facă frică pe scenă, fugi”. Ei bine, o astfel 
de abordare, dinspre exterior către interior, fără un exces de intelectualizare, am 
avut în construcţia lui Znaiduh. 

EVZ: Care este mesajul central al spectacolului? Vorbim despre un vis 
deformat, caricaturizat, sau despre o caricatură modernă, uşor onirică? 

Vlad Gălăţianu: Într-o notă tragicomică, spectacolul invită la reflexie asupra 
iubirii, căsătoriei, singurătăţii, fricii de necunoscut... Tuşele sunt groase. 
Personajele, asemenea unor clovni care râd cu un ochi şi plâng cu celălalt. Într-
adevăr, totul se petrece într-un vis, unde trăirile, acţiunile personajelor sunt 
hiperbolizate, dar şi caricaturizate. Atmosfera aminteşte, întrucâtva, de filmele 
lui Federico Fellini. Îmi vine în minte un episod din Amarcord, care e foarte 
apropiat, ca imagine, de spectacolul nostru: un bărbat, cocoţat într-un copac, 
strigă din toate puterile: Voglio una donna! Personajul meu, Znaiduh, exclamă la 
un moment dat, exasperat: „Ce nebunie!”. Păstrând ghilimelele de rigoare, pot să 
folosesc exclamaţia în legătură cu Burlaci şi burlăciţe. „Nebunia” din spectacol 
e însă justificată de faptul că, în vis, totul e posibil. 

EVZ: Burlaci şi burlăciţe poate fi interpretat într-un registru al grotescului, al 
dorinţelor perverse, ascunse de multe ori, care ne îndepărteză de sensul şi rostul 
unui cuplu, al unei iubiri autentice? 

Vlad Gălăţianu: Da. Sigur. Grotescul e, probabil, principala categorie estetică 
în acest spectacol. În ceea ce priveşte dorinţele perverse ale personajelor, ele pot 
fi şocante pentru un ochi conservator, dar sunt pe deplin justificate scenic. Pot fi 
privite ca ceva ce ne îndepărtează de curăţenia iubirii, de autenticitatea ei, 
mergând până la a distruge definitiv un cuplu. De asemenea, ne putem gândi la 
anumite dorinţe refulate, ce îşi caută împlinirea în vis. Este una dintre 
interpretările posibile. 



EVZ: Burlaci şi burlăciţe exprimă veşnica fugă de singurătate a individului care 
se transpune social în ideea de cuplu, de legătură sufletească? 

Vlad Gălăţianu: Cred că frica de singurătate este motorul acţiunilor lui 
Znaiduh. Se teme de nuntă, de necunoscutul care se află dincolo de ea. Totodată, 
ideea de a rămâne singur îl înspăimântă. Există un zbucium interior, o 
nehotărâre a personajului, un hamletian „a fi sau a nu fi?”. Evitarea nunţii 
înseamnă însă singurătate. Cred că întrebarea de mai sus constituie, de fapt, 
tema spectacolului. 

EVZ: În ce măsură putem vorbi în acest spectacol de burlaci şi burlăciţe şi nu de 
indivizi care ar face orice pentru fericire, fie ea şi un surogat? 

Vlad Gălăţianu: Glumind, aş zice că putem vorbi despre burlaci şi burlăciţe 
care ar face orice pentru fericire, fie ea şi un surogat. Tema nunţii este centrală. 
Personajele sunt necăsătorite. Deci, avem de-a face cu burlaci şi burlăciţe. Felul 
în care ele caută fericirea are, inevitabil, legătură cu statutul lor social. Nunta le 
poate satisface anumite dorinţe şi, prin urmare, îi poate face mai fericiţi. 

Burlaci şi burlăciţe 

Spectacolul Burlaci şi burlăciţe, după o piesă scrisă de cunoscutul dramaturg 
israelian Hanoch Levin, este regizat de Alessandra Giuntini, cu Bogdan Budeş 
ca asistent de regie. 

Distribuţia este alcătuită din actorii: Vlad Gălăţianu, Daniela Minoiu, Alexandru 
Mike Gheorghiu, Corina Dragomir şi Sebastian Ghiţă. 

Burlaci şi burlăciţe este o producţie inspirată din Laboratorul de Teatru DENS, 
atelier experimental început în vara lui 2016 şi condus de Oleg Loevski, regizor 
şi producător de teatru din Rusia. Proiectul a reunit echipe de creaţie 
internaţionale, punând în scenă trei spectacole în condiţii de producţie 
improvizată. 

Vlad Gălăţianu 

În 2008 a absolvit Secţia „Arta Actorului” din cadrul Facultăţii de Teatru a 
Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” 
Bucureşti, la clasa profesorului Florin Zamfirescu. Prieten apropiat al Teatrului 
Nottara, Vlad Gălăţianu a fost distribuit în producţiile: Mult zgomot pentru 
nimic de William Shakespeare, regia Diana Lupescu (2013), Titanic Vals de 
Tudor Muşatescu, regia Dinu Cernescu (2012), Umor, amor fior de dor... în 
Bucureşti, regia Diana Lupescu (2012), Opera de trei parale de Bertolt Brecht, 
regia: Diana Lupescu (2009), Rinocerul îndrăgostit de Liao Yimei, regia: Mihai 
Lungeanu (2008). 

În perioada studenţiei, a interpretat, pe scena Studioului „Cassandra”, rolurile 
Lisander, din Un vis… în noaptea miezului de vară, după William Shakespeare, 



şi Georges, din Gaiţele de Alexandru Kiriţescu, ambele în regia lui Florin 
Zamfirescu. 

A experimentat şi opera, în spectacolul Lucia di Lamermoor de G. Donizetti, în 
regia lui Ognian Draganov, pe scena Operei Naţionale din Bucureşti. 

În stagiunea actuală, vă puteţi întâlni cu personajele pe care le joacă în 
spectacolele: Mult zgomot pentru nimic (Balthazar), Titanic Vals de Tudor 
Muşatescu, regia Dinu Cernescu (Rădulescu Nercea), Provocări inocente (O 
poveste foarte simplă) de Maria Lado, regia: Ljupcho Gyorgievski (Alexei) 
şi Burlaci şi burlăciţe (Znaiduh) de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini. 

 
 

 
 

de: Andrei Vișan 
  



11. AGERPRES  
din data de 28 Aprilie 2017 
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/04/28/comedia-burlaci-si-
burlacite-in-premiera-la-teatrul-nottara-08-31-18 
 

 
 

Comedia "Burlaci și burlăcițe", în premieră la Teatrul Nottara 

Spectacolul "Burlaci și burlăcițe", pe textul dramaturgului contemporan 
Hanoch Levin, în regia Alessandrei Giuntini, va fi prezentat, vineri, de la ora 
19,30, în premieră oficială, la sala George Constantin a Teatrului Nottara, au 
informat organizatorii printr-un comunicat transmis AGERPRES. 

 

Din distribuție fac parte Daniela Minoiu, Vlad Gălățianu, Alexandru Mike 
Gheorghiu, Corina Dragomir, Sebastian Ghiță. Decorul este conceput de Ștefan 
Caragiu și Alessandra Giuntini, iar costumele sunt semnate de Mihaela Popescu. 

Textul face parte din categoria acelora "pe care nu le poți ignora: fie îl 
iubești, fie îl urăști; indiferent, oricum, nu te lasă", precizează traducătorul. 



Conform comunicatului, respectând nota de burlesc, pe care textul 
acidului autor israelian o propune, regizoarea a creat o comedie fără inhibiții, în 
care parodia și caricatura se împletesc savuros cu umorul aspru și observația 
ironică. 

"Pentru mine a fost mereu interesant să găsesc limbajul scenic potrivit 
fiecărui text și pentru aceasta încerc să-mi folosesc toate cunoștințele, de la 
teatrul realismului psihologic, la commedia dell'arte și până la dansul 
contemporan. Am senzația că, împreună cu actorii, am construit atmosfera 
potrivită și că acest spectacol nu e doar o comedie la care să mori de râs; nu — 
aici spectatorul se va gândi puțin și la viața lui și va trebui să admită că în 
interiorul fiecăruia dintre noi e ascuns un clovn tragic și caraghios", potrivit 
regizoarei. 

Spectacolul a fost prezentat inițial în cadrul Laboratorului de teatru 
DENS, organizat de Teatrul Nottara, sub coordonarea lui Oleg Loevski, în vara 
anului 2016, succesul la public făcând ca acesta să intre în repertoriul curent al 
instituției. 

 
 
 
 
 

de: Petronius Craiu  
 

 



12. ArtOut   
din data de 28 Aprilie 2017 
http://artout.ro/reviste/blog/burlaci-si-burlacite/ 
 

 
 

Burlaci și Burlăcițe 

Burlaci și burlăcițe este o piesă despre frustrările și temerile pe care le 
experimentează indivizii atunci când vine vorba de a a face marele pas. Îi avem 
în rolurile principale pe Znaiduh, interpretat de Vlad Gălățianu și pe logodnica 
acestuia Pukița interpretată de Daniela Minoiu. Aceștia par a se iubi foarte mult 
dacă ar fi săjudecăm după cum începe piesa; Pukița gemând de fericirea cauzată 
deZnaiduh. Însă ni se expune repede că Znaiduh nu atinge același nivel de 
fericire precum Pukița vocea lui interioară spunând doar cât de tare ar vrea să 
doarmă. 

 

Pukița este femeia îndrăgostită până peste cap de Znaiduh și care, din 
dragoste, abia așteaptă să se mărite. Znaiduh este bărbatul căruia în general îi 
place să fie într-o relație și spune da tuturor pregătirilor de nuntă dar dă înapoi 
repede când realizează că ziua de care se temea a venit. Astfel se desparte de 



Pukița. Aceasta nu pierde timpul aruncându-se în brațele lui Gaunino, interpretat 
de Alexandru Mike Gheorghiu, un cuceritor romantic. 

Znaiduh încearcă să o recucerească pe Pukița după ce într-un moment de 
rătăcire încearcă o relație cu Bulba, jucată de Corina Dragomir, care este 
expunerea stereotipurilor fetei bătrâne. Acesta chiar spune că în maxim doi ani 
trebuie să își găsească bărbat înainte ca „lava urâțeniei să iasă la suprafață”. 
Trebuie menționat că Bulba îl are pe Oistwind, jucat de Sebastian Ghiță, care 
pare să fie rezerva acesteia atunci când vine vorba de căsătorie.Ei bine asta 
continuă pentru o bună parte din piesă, Znaiduh încearcă să o recucerească pe 
Pukița, aceasta îl refuză, se întoarce la Bulba dar se sperie de obiceiurile sexuale 
ciudate ale acesteia. Bulba voia să îi introducă degetul în dosul lui Znaiduh„până 
când o să îiplacă”. Aflăm că Gaunino este la fel ca Znaiduh numai puțin mai 
viclean. Și el se teme de căsătorie însă ocolește mai bine subiectul cu Pukița. 

La final Pukița și Gaunino se căsătoresc, Bulba se căsătorește cu Oistwind 
iar Znaiduh cel nehotărât ajunge singur. 

Cu toate că actorii au interpretat exemplar stereotipurile expunându-le 
până la nivelul ridicolului pentru a le accentua toate aceste expuneri pe aceeași 
scenă dădeau impresia unui haos. Haosul ar fi putut sugera angoasa 
personajelor, însă era dificil de umărit și de înțeles dacă acel haos are vreun 
înțeles sau pur și simplu interpretările nu se armonizau. 

Puncte tari ale piesei ar fi momentele comice, care nu sunt prea multe, și 
anume lupta dintre Gaunino și Znaiduh precum și momentul în care Bulba îi 
expune lui Znaiduh cum arată o noapte perfectă pentru ea, o noapte cu multe 
mângâieri, mult sex și ceva degete vârâte prin alte părți. 

Puncte slabe sunt mult mai multe decât cele tari. Znaiduh părea să 
iubească somnul și uitarea mai mult decât orice, somn ce îi lipsea cu Pukița. Însă 
nu e clar dacă acest element e important deoarece acesta ajunge să tânjească 
după hărmălaia logodnicei lui. Întreg firul poveștii este previzibil însă în același 
timp obositor de urmărit. 

Dacă piesa prin frământările lui Znaiduh voia să spună „Rău cu rău dar 
mai rău fără rău” a reușit într-o oarecare măsură. Dacă voia și să expună temerile 
și frustrările unor burlaci respectiv burlăcițe legate de căsătorie le-a expus. Însă 
cele menționate au fost expuse într-o formă greu de urmărit, fadă cu momente 
ocazionale de umor. 

de: Stanciu Remus Daniel și Vlad Roată 

  



13. ArtOut   
din data de 28 Aprilie 2017 
http://artout.ro/reviste/blog/burlaci-si-burlacite-la-nottara/ 
 

 
 

 
Burlaci și burlăcițe la Nottara 

 

Textul face parte din categoria acelora „pe care nu le poți ignora: fie îl 
iubești, fie îl urăști; indiferent, oricum, nu te lasă” după cum menționează însuși 
traducătorul. 



Respectând nota de burlesc, pe care textul acidului autor israelian o 
propune, regizoarea a creat o comedie fără inhibiții, în care parodia și caricatura 
se împletesc savuros cu umorul aspru și observația ironică. 

Un cuplu merge la culcare în seara de dinaintea nunții… dar emoțiile, 
frămîntările și îndoielile obișnuite se transformă treptat în întrebări existențiale! 
Eroii noștri au parte de o aventură onirică, în care drumurile li se întretaie pentru 
a ajunge iar… la somn! Sau totul este doar un vis? 

„Pentru mine a fost mereu interesant să găsesc limbajul scenic potrivit 
fiecărui text și pentru aceasta încerc să-mi folosesc toate cunoștințele, de la 
teatrul realismului psihologic, la commedia dell’arte și pînă la dansul 
contemporan. Am senzația că, împreună cu actorii, am construit atmosfera 
potrivită și că acest spectacol nu e doar o comedie la care să mori de râs; nu – 
aici spectatorul se va gândi puțin și la viața lui și va trebui să admită că în 
interiorul fiecăruia dintre noi e ascuns un clovn tragic și caraghios.” afirmă 
regizoarea. 

Spectacolul a fost prezentat iniţial în cadrul Laboratorului de teatru 
DENS, organizat de Teatrul Nottara, sub coordonarea lui Oleg Loevski, în vara 
anului 2016, succesul la public făcând ca acesta să intre în repertoriul curent al 
instituţiei. 

 
 
 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi  
  



14. DC NEWS 
din data de 24 Aprilie 2017 
https://www.dcnews.ro/burlaci-i-burlaci-e-la-nottara_540719.html 
 

 
 

Burlaci și burlăcițe la Nottara 

 

 
 

Vineri 28 aprilie,  de la ora 19:30, va avea loc, la Sala George Constantin a 
Teatrului Nottara, premiera oficială a spectacolului Burlaci și burlăcițe,pe textul 
dramaturgului contemporan Hanoch Levin(traducerea: Bogdan Budeș), în 
regia Alessandrei Giuntini.  
  

Decorul este conceput de Ștefan Caragiu și Alessandra Giuntini, iar 
costumele sunt semnate de Mihaela Popescu. 
 

Din distribuţie fac parte actorii: Daniela Minoiu, Vlad Gălățianu, 
Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, Sebastian Ghiță.  



  

 
  

Textul face parte din categoria acelora „pe care nu le poți ignora: fie îl 
iubești, fie îl urăști; indiferent, oricum, nu te lasă” după cum menționează însuși 
traducătorul. 

Respectând nota de burlesc, pe care textul acidului autor israelian o 
propune, regizoarea a creat o comedie fără inhibiții, în care parodia și caricatura 
se împletesc savuros cu umorul aspru și observația ironică. 

Un cuplu merge la culcare în seara de dinaintea nunții... dar emoțiile, 
frămîntările și îndoielile obișnuite se transformă treptat în întrebări existențiale! 
Eroii noștri au parte de o aventură onirică, în care drumurile li se întretaie pentru 
a ajunge iar... la somn! Sau totul este doar un vis?  

„Pentru mine a fost mereu interesant să găsesc limbajul scenic potrivit 
fiecărui text și pentru aceasta încerc să-mi folosesc toate cunoștințele, de la 
teatrul realismului psihologic, la commedia dell'arte și pînă la dansul 
contemporan. Am senzația că, împreună cu actorii, am construit atmosfera 
potrivită și că acest spectacol nu e doar o comedie la care să mori de râs; nu - 
aici spectatorul se va gândi puțin și la viața lui și va trebui să admită că în 
interiorul fiecăruia dintre noi e ascuns un clovn tragic și caraghios.” afirmă 
regizoarea. 

 
Spectacolul a fost prezentat iniţial în cadrul Laboratorului de teatru 

DENS, organizat de Teatrul Nottara, sub coordonarea lui Oleg Loevski,în vara 
anului 2016, succesul la public făcând ca acesta să intre în repertoriul curent al 
instituţiei. 

  
Vă așteptăm alături de noi, să descoperiți în ce măsură rezonați cu această 

reflecţie asupra iubirii, căsătoriei, singurătăţii...  

 
 

 
de: Magdalena Popa Buluc 



15. eazi 
din data de 24 Aprilie 2017 
http://www.eazi.ro/in-cultura/burlaci-si-burlacite-pe-scena-teatrului-
nottara 
 

 

Burlaci şi burlăciţe, pe scena Teatrului Nottara 

 

PREMIERĂ NAŢIONALĂ. Piesa binecunoscutului autor israelian 
Hanoch Levin, „Burlaci şi burlăciţe”, pusă în scenă la Teatrul Nottara, se 
va întâlni cu publicul, în premieră, azi, de la ora 19.30, în Sala „George 
Constantin”. 

  Piesa este  cea de-a doua producţie din cadrul „Laboratorului de Teatru 
Dens”,  care vede luminile rampei. Laboratorul este un atelier experimental, 
condus de Oleg Loevski, regizor şi producător de teatru din Rusia, şi a  început 
în vara lui 2016. Proiectul a reunit echipe de creaţie internaţionale, punând în 
scenă, ca works in progress, trei spectacole, contra cronometru, în condiţii de 
producţie improvizată. Anul acesta, ele au intrat în repertoriul permanent al 



Teatrului Nottara. Spectacolul „Iubirea la oameni” a avut recent premiera pe 
scena Sălii „George Constantin”. 

  Acum este rândul celei de a doua producţii, „Burlaci şi burlăciţe” să se 
întâlnească cu publicul.  

  A iubi sau a nu iubi? A te-nsura sau a burlăci? Un cuplu merge la culcare 
în seara de dinaintea nunţii... dar îndoielile obişnuite se transformă treptat în 
întrebări existenţiale! Eroii noştri au parte de o aventură onirică, în care 
drumurile li se întretaie pentru a ajunge iar... la somn! Sau totul este doar un vis? 

  Scriitorul Hanoch Levin s-a lovit adesea de limitările şi rigorile impuse de 
cenzura de stat, dar este un dramaturg care nu a acceptat niciun tabu. Nu doar în 
textele sale politice, ci şi când a scris despre inflamările şi dezamăgirile unui 
ritual vechi de când lumea: căsătoria şi preambulurile ei erotice. Regizoarea 
italiană Alessandra Giuntini şi  trupa Teatrului Nottara au imprimat 
spectacolului nota de parodic, de burlesc, pe care textul acidului scriitor israelian 
o îndrituieşte. 

 
  Distribuţia este următoarea: Znaiduh - Vlad Gălăţianu, Pukiţa - Daniela 
Minoiu, Gaunino - Alexandru Mike Gheorghiu, Bulba - Corina Dragomir şI 
Oistwind - Sebastian Ghiţă.  

 

 

 

Sursa: eAzi 

  



16. Happy TV  
din data de 28 Aprilie 2017 

http://tvhappy.ro/alte-stiri/recomandari-de-weekend-in-bucureti-
id215471.html 
 

 
 

WEEK-END plin de evenimente în Capitală! Ce poți face dacă rămâi în București 

 
  Tot vineri, de la ora 19.30, spectacolul ”Burlaci şi burlăciţe”, realizat 
în Laboratorul DENS, în regia Alessandrei Giuntini, după textul 
dramaturgului contemporan Hanoch Levin, va avea premiera la Teatrul 
Nottara din Bucureşti, la Sala George Constantin. 
 

 

 

Sursa: Happy TV 

  



17. Wherevent   
din data de 24 Aprilie 2017 

http://www.wherevent.com/detail/Teatrul-Nottara-Burlaci-si-
burlacite 
 

 
 

Burlaci și burlăcițe  
 

"O comedie fără inhibiții, despre coșmarurile bărbaților și visele 
femeilor, în ceea ce privește perspectiva căsătoriei. O piesă în care fiecare se 
poate regăsi cu ceva: temeri, idealuri, aspirații, îndoieli. O comedie de vis”, 
declară actriţa Daniela Minoiu. 
 
 

Sursa: Teatrul Nottara 

 

  



18. Radio România București  fm 
din data de 28 Aprilie 2017 

http://bucurestifm.ro/2017/04/28/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-
28-aprilie-2017/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București – 28 aprilie 2017 

 
Spectacole de teatru cu Daniela Minoiu și Alexandru Mike Gheorghiu, la 
Nottara 
 

”Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin, spectacol în cadrul programului 
Laboratorul de Teatru Dens, regia: Alessandra Giuntini, cu: Vlad Gălăţianu, 
Daniela Minoiu, Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, Sebastian Ghiţă, 
la Sala George Constantin a Teatrului Nottara. 
 

 
 
 

de: Andreia Bârsan 
 

 



19. LiveOut  
din data de 17 Martie 2017 

https://www.liveout.ro/events/detalii/68794-Burlaci-si-burlacite 
 

 
 

Burlaci si burlacite 

O comedie de Hanoch Levin. 

A fi sau a nu fi.... casatorit? Aceasta-i inrrebarea. 

 
 

 
 

Sursa; LiveOut  
  



20. Revista Blogurilor  
din data de 24 Aprilie 2017 

http://revistablogurilor.ro/burlaci-si-burlacite-la-nottara/ 
 

 
 

Burlaci și burlăcițe la Nottara 

 

 
 

Vineri 28 aprilie,  de la ora 19:30, va avea loc, la Sala George Constantin a 
Teatrului Nottara, premiera oficială a spectacolului Burlaci și burlăcițe,pe textul 
dramaturgului contemporan Hanoch Levin(traducerea: Bogdan Budeș), în 
regia Alessandrei Giuntini.  
  

Decorul este conceput de Ștefan Caragiu și Alessandra Giuntini, iar 
costumele sunt semnate de Mihaela Popescu. 
 



Din distribuţie fac parte actorii: Daniela Minoiu, Vlad Gălățianu, 
Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, Sebastian Ghiță.  
  

 
  

Textul face parte din categoria acelora „pe care nu le poți ignora: fie îl 
iubești, fie îl urăști; indiferent, oricum, nu te lasă” după cum menționează însuși 
traducătorul. 

Respectând nota de burlesc, pe care textul acidului autor israelian o 
propune, regizoarea a creat o comedie fără inhibiții, în care parodia și caricatura 
se împletesc savuros cu umorul aspru și observația ironică. 

Un cuplu merge la culcare în seara de dinaintea nunții... dar emoțiile, 
frămîntările și îndoielile obișnuite se transformă treptat în întrebări existențiale! 
Eroii noștri au parte de o aventură onirică, în care drumurile li se întretaie pentru 
a ajunge iar... la somn! Sau totul este doar un vis?  

„Pentru mine a fost mereu interesant să găsesc limbajul scenic potrivit 
fiecărui text și pentru aceasta încerc să-mi folosesc toate cunoștințele, de la 
teatrul realismului psihologic, la commedia dell'arte și pînă la dansul 
contemporan. Am senzația că, împreună cu actorii, am construit atmosfera 
potrivită și că acest spectacol nu e doar o comedie la care să mori de râs; nu - 
aici spectatorul se va gândi puțin și la viața lui și va trebui să admită că în 
interiorul fiecăruia dintre noi e ascuns un clovn tragic și caraghios.” afirmă 
regizoarea. 

 
Spectacolul a fost prezentat iniţial în cadrul Laboratorului de teatru 

DENS, organizat de Teatrul Nottara, sub coordonarea lui Oleg Loevski,în vara 
anului 2016, succesul la public făcând ca acesta să intre în repertoriul curent al 
instituţiei. 

  
Vă așteptăm alături de noi, să descoperiți în ce măsură rezonați cu această 

reflecţie asupra iubirii, căsătoriei, singurătăţii...  

 
Sursa: ArtOut 



21. CorectNews 
din data de 28 Aprilie 2017 

http://www.corectnews.com/arts/stage/comedia-burlaci-i-burl-ci-e-
n-premier-la-teatrul-nottara 
 

 
 

Comedia "Burlaci și burlăcițe", în premieră la Teatrul Nottara 
 

Spectacolul "Burlaci și burlăcițe", pe textul dramaturgului contemporan Hanoch 
Levin, în regia Alessandrei Giuntini, va fi prezentat, vineri, de la ora 19,30, în 
premieră oficială, la sala George Constantin a Teatrului Nottara, au informat 
organizatorii printr-un comunicat, scrie Agerpres. 
 
 

 
Sursa imagine: rfi.ro 



Din distribuție fac parte Daniela Minoiu, Vlad Gălățianu, Alexandru Mike 
Gheorghiu, Corina Dragomir, Sebastian Ghiță. Decorul este conceput de Ștefan 
Caragiu și Alessandra Giuntini, iar costumele sunt semnate de Mihaela Popescu. 

Textul face parte din categoria acelora "pe care nu le poți ignora: fie îl iubești, 
fie îl urăști; indiferent, oricum, nu te lasă", precizează traducătorul. 

Conform comunicatului, respectând nota de burlesc, pe care textul acidului autor 
israelian o propune, regizoarea a creat o comedie fără inhibiții, în care parodia și 
caricatura se împletesc savuros cu umorul aspru și observația ironică. 

"Pentru mine a fost mereu interesant să găsesc limbajul scenic potrivit fiecărui 
text și pentru aceasta încerc să-mi folosesc toate cunoștințele, de la teatrul 
realismului psihologic, la commedia dell'arte și până la dansul contemporan. Am 
senzația că, împreună cu actorii, am construit atmosfera potrivită și că acest 
spectacol nu e doar o comedie la care să mori de râs; nu — aici spectatorul se va 
gândi puțin și la viața lui și va trebui să admită că în interiorul fiecăruia dintre 
noi e ascuns un clovn tragic și caraghios", potrivit regizoarei. 

Spectacolul a fost prezentat inițial în cadrul Laboratorului de teatru DENS, 
organizat de Teatrul Nottara, sub coordonarea lui Oleg Loevski, în vara anului 
2016, succesul la public făcând ca acesta să intre în repertoriul curent al 
instituției. 

 
 

 
 
 

Sursa: CorectNews.com 
  



22. Happy TV 
din data de 25 Octombrie 2017 

http://tvhappy.ro/happy-day-happy-night/happy-night-teatrul-
nottara-burlaci-si-burlacite-id261234.html 
 

 

De ce le este bărbaților frică să se căsătorească? ”Burlaci și Burlăcițe” 

	
foto:	hepta.ro	

Cum este văzută căsătoria? Dar burlăcia? Cum pot fi cele două abordate cu 
umor? De ce le e frică bărbaților să se căsătorească? Toate astea le alfați în 
această ediție a emisiunii ”Happy night”, difuzată de Happy Channel, de 
luni până vineri, de la 22.30. 

Despre toate astea se vorbește în piesa binecunoscutului autor israelian Hanoch 
Levin, ”Burlaci şi burlăciţe”, pusă în scenă la Teatrul Nottara. 

 
Sursa: Happy TV 



23. Adevărul 
din data de 29 Octombrie 2017, ora 11:31 

http://adevarul.ro/locale/calarasi/spectacole-teatrul-nottara-malul-
borcei-burlaci-burlacite-joaca-6-noiembrie-
1_59f41f9e5ab6550cb8901d5d/index.html 
 

 
 

Spectacole de la Teatrul Nottara, pe malul Borcei. "Burlaci şi 
Burlăciţe" se joacă pe 6 noiembrie 

 
Centrul Judeţean de Cultură şi Creaţie aduce pe scena teatrului din 

Călăraşţi 4, în luna noiembrie, piese de teatru ce aparţin Teatrului Nottara 
din Bucureşti: Burlaci şi burlăciţe (6 noiembrie), Totul e relativ (14 
noiembrie), Vizitatorul (21 noiembrie) şi Tango, monsieur? (27 noiembrie).  

 
Piesele încep la ora 19.00 şi au loc la sala de spectacole Barbu Ştirbei. 

Deşi piesa este scrisă de un israelian, spectacolul “Burlaci şi burlăciţe” este 
o autentică mostră de commedia dell’arte, fapt uşor de explicat dată fiind 
originea regizoarei Alessandra Giuntini. De fapt, imagistica întregului 
spectacol trimite la origini mai adânci, ajungând până la Aristofan. 
Machiajul puternic al actorilor, costumele care exagerează anumite părţi ale 
corpului, păşirea până la limita grotescului, picanteria limbajului, toate 
acestea, îmbinate cu oniricul situaţiei imaginate de Hanoch Levin, creează o 
imagine umflată, deformată şi deloc flatantă a umanului, dar care rămâne în 
limitele unei comedii inteligent scrise şi excepţional interpretate.  



 
Regia: Alessandra Giuntini  
Distribuţia: Znaiduh – Vlad Gălăţianu 
Pukiţa – Daniela Minoiu  
Gaunino – Alexandru Mike Gheorghiu  
Bulba – Corina Dragomir  
Oistwind – Sebastian Ghiţă  
Voce Znaiduh – Bogdan Budeş  
 
Costumele: Mihaela Popescu  
Traducerea: Bogdan Budeş  
Decorul: Ştefan Caragiu, Alessandra Giuntini  
Asistenţa de regie: Bogdan Budeş 

 
 
 

de: Ionela Stănilă 
 

 
 

  



24. Teatrul Nottara 
din data de 24 Octombrie 2017 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=244 
 

 
Încă un succes 

        extra muros! 

Pe 6 noiembrie, echipele tehnică şi artistică 
ale producţiei Burlaci şi burlăciţe au luat 
drumul Călăraşiului, pentru deschiderea 
ministagiunii Teatrului Nottara pe scena 
elegantului Centru Judeţean de Cultură şi 
Creaţie, în cadrul programului Nottara 70. 

A fost începutul de succes al prezentării de 
spectacole „tari” din repertoriul nostru, în 
faţa publicului călărăşean, care a umplut 
până la refuz sala Centrului, interesat de 
această comedie plină de ritm şi lipsită de 
inhibiţii. 

Echipa de organizatori ai evenimentului 
aniversar, condusă de Mihaela Petrovici, 
managerul Centrului, şi Ştefan Niţu, 
regizorul trupei de teatru „Trepte” a 

Centrului de Cultură, au avut grijă ca informaţia legată de sărbătoarea de 70 de 



ani a instituţiei teatrale bucureştene să ajungă la public direct de la directoarea 
Teatrului, Marinela Ţepuş, pe cea mai avizată cale: mass-media locale. 

Cu prilejul acestei conferinţe de presă, ce a precedat reprezentaţia, s-a vorbit 
despre istoria şi prezentul creativ al Teatrului de pe Bulevard, în generosul 
foaier al Centrului, amenajat pentru a primi un număr semnificativ de persoane, 
curioase a afla mai multe despre activitatea Teatrului Nottara şi cele patru 
spectacole prezentate la Călăraşi. 

Şi fiindcă o aniversare înseamnă şi un gând pios pentru înaintaşi, în foaierul 
Centrului poate fi vizitată expoziţia fotografică In memoriam, dedicată marilor 
actori care au făcut renumele Teatrului Nottara, urmând ca, începând cu 14 
noiembrie, să le ia locul fotografiile dedicate trupei care clădeşte prezentul 
artistic al instituţiei. 

Seara de 6 noiembrie reprezintă începutul unei colaborări de durată, cu dublu 
sens, fiindcă ea presupune şi viitoarea prezenţă pe scena bucureşteană a actorilor 
trupei „Trepte”, ce îşi urmează pasiunea pentru teatru, în cadrul Centrului 
Judeţean de Cultură şi Creaţie Călăraşi. 

Spectacolul Burlaci şi burlăciţe, scris cu vigoare de autorul israelian de succes 
Hanoch Levin, regizat cu îndrăzneală de Alessandra Giuntini şi interpretat 
exploziv de cei cinci tineri actori ai Teatrului, a stârnit râsul pe tot parcursul 
reprezentaţiei şi aplauze prelungite la final. 

Putem spune că a fost un început de schimburi culturale nu doar fructuos, ci şi 
plin de efuziune. Un semn bun pentru viitor! 

 

de: Sanda Vişan 

 

 

 

 

 

 

 



25. Radio România București FM 
din data de 18 Ianuarie 2017 

http://bucurestifm.ro/2018/01/18/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-
18-ianuarie-2/ 
 

 

Spectacole de teatru în București,  18 ianuarie 

19:30 
 ”Burlaci şi burlăciţe” de Hanoch Levin, spectacol în cadrul programului 
Laboratorul de Teatru Dens, regia: Alessandra Giuntini, cu: Vlad Gălăţianu, 
Daniela Minoiu, Alexandru Mike Gheorghiu, Corina Dragomir, Sebastian Ghiţă, 
la Sala George Constantin a Teatrului Nottara. 
 

 
 

de: Andreia Bârsan 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. LiveOut 
din data de 18 Ianuarie 2017 
https://www.liveout.ro/events/detalii/163762-Burlaci-%C5%9Fi-
burl%C4%83ci%C5%A3e 
 

 

Burlaci şi burlăciţe 

A iubi sau a nu iubi? A te-nsura sau a burlăci? Un cuplu merge la culcare în 
seara de dinaintea nunții... dar îndoielile obișnuite se transformă treptat în 
întrebări existențiale! Drumurile li se întretaie în vis, pentru a ajunge iar... la 
somn! E real sau totul este oniric?  

Deși piesa este scrisă de un israelian, spectacolul Burlaci și burlăcițe este o 
autentică mostră de commedia dell’arte, fapt ușor de explicat dată fiind originea 
regizoarei Alessandra Giuntini. De fapt, imagistica întregului spectacol trimite la 
origini mai adânci, ajungând până la Aristofan. Machiajul puternic al actorilor, 
costumele care exagerează anumite părți ale corpului, pășirea până la limita 
grotescului, picanteria limbajului, toate acestea, îmbinate cu oniricul situației 
imaginate de Hanoch Levin, creează o imagine umflată, deformată și deloc 
flatantă a umanului, dar care rămâne în limitele unei comedii inteligent scrise și 
excepțional interpretate.  

Textul și spectacolul – sexiste, burlești, dar cu o adiere de poetic luat în răspăr – 
sunt un comentariu mușcător în jurul responsabilității umane, al angajamentului 
față de ceva „serios”, aruncând în aer stereotipurile și lăsând în urma lor un oftat 
sau un chicot. O comedie care eliberează și, totodată, pune pe gânduri.  



Regia: Alessandra Giuntini  

Distribuția:  

Znaiduh - Vlad Gălăţianu  
Pukiţa - Daniela Minoiu  
Gaunino – Alexandru Mike Gheorghiu  
Bulba - Corina Dragomir  
Oistwind - Sebastian Ghiţă  
Voce Znaiduh - Bogdan Budeş  
 
Costumele: Mihaela Popescu  
Traducerea: Bogdan Budeş  
Decorul: Ştefan Caragiu, Alessandra Giuntini  
Asistenţa de regie: Bogdan Budeş  

Nerecomandat sub 16 ani 

 

Sursa:liveout.ro 

 


