
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSAR DE PRESĂ 
Premieră Somnambulism, 23 februarie 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Bucureștii vechi și noi 
din data de 09 Ianuarie 2017 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/01/somnambulism-un-nou-
spectacol-al-teatrului-nottara/ 
 

 
 

Somnambulism, un nou spectacol al Teatrului Nottara! 
 

 
Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean la început de 

an. Vorbim despre Somnambulism, o nouă producție Nottara care ne introduce 
într-un univers actual, foarte dinamic ce pendulează între bucurie și tristețe, între 
acele lucruri care ne compun viața și uneori ne-o ghidează. Această călăuză este 
cheia înțelegerii societății actuale pornind de la invidiul somnambul care orbecăie 



în căutarea unei rațiuni care să explice ceea se întâmplă cu el în prezent. Astfel 
avem o perspectivă de la orizontală spre verticală. 

 
  ”Somnambulismul ne-a făcut pe toți să ne ferim de niște lucruri la care nu 
am căutat niciodată răspuns și la care nici nu am încercat să ne punem 
întrebări”, povestește actorul Ion Grosu. 
 

”Somnambulism este o meditație asupra viselor noastre, care ne stau 
alături, ca niște spectre, în viața de zi cu zi și ne cheamă cu ele spre tărâmuri 
nebănuite”, declară Claudiu Sfirschi-Lăudat, secretar literar. 

 
Spectacolul este rezultatul ediţiei a V-a a proiectului Spectacolul începe 

cu o lectură, desfăşurat în luna iulie a anului 2016 la Teatrul Nottara. În 
cadrul acestuia, au fost prezentate, sub rubrica „Teatrul contemporan rus”, 
trei piese semnate de scriitoarea Iaroslava Pulinovici: Corul lui 
Caron, Janna şiSomnambulism. 
 
DESPRE SPECTACOL: 

”Adeseori, ne preumblăm prin viață cu ochii închiși, aidoma unor 
somnambuli, rătăcind printre umbre, ratându-ne menirea și ajungând, astfel, să ne 
amăgim pe noi înșine și pe ceilalți. Viața lui Slava, personajul principal al acestui 
vis în stare de veghe, este un șir de iluzii ce prind să se destrame odată cu moartea 
soției sale, Renata: a fost înșelat de aceasta, statutul său de tată este pusă la 
îndoială, iar adevărul său se dovedește a fi fost o minciună, fiindcă și el a ales 
calea înșelăciunii. Personajele acestei piese sunt atinse toate, fără excepție, de 
acest mal du siècle, care se așterne peste realitate, ocultându-o. Între vii și morți, 
între cei treji și cei adormiți nu mai există o graniță separatoare, fiindcă lumile 
comunică, se întrepătrund și fac imposibil de discernut iluzia de real”, declară 
Claudiu Sfirschi-Lăudat, secretar literar. 
  

 
Sursa: Bucureștii vechi și noi 

 



2. Yorick 
din data de 17 Ianuarie 2017 
http://yorick.ro/comic-versus-emotie-in-somnambulism/ 
 

 
 
  

Comic versus emoție în „Somnambulism” 

 

O minciună naște o altă minciună și fiecare se leagă între ele ca o verigă de 
o altă verigă până formează un lanț care te sufocă. Ce se întâmplă cu Slava care 
descoperă că valorile vieții lui – familia, iubirea, fericirea– nu au fost altceva decât 
o iluzie, o temelie fragilă care s-a surpat încă dinainte să apară adulterul, 
dezamăgirea și moartea? 

„Somnambulism”, textul tinerei scriitoare de origine rusă, Iaroslava 
Pulinovici, este ca un slalom printre obstacole emoționale și relaționale care se 



înșiră la nesfârșit, printre oameni a căror iubire nu mai poate fi împărtășită, printre 
propriile întrebări puse de conștiință, printre starea de veghe și cea de somn, care 
adeseori se confundă și se susțin reciproc. Textul în sine e o dramă emoționantă 
și pertinentă, o critică aspră la adresa nu numai a societății de astăzi, ci a societății 
din toate timpurile, care s-a clădit pe constructul intangibil, ca o statuetă sacră – 
familia. Iaroslava Pulinovici desființează ideea de familie și o pune sub semnul 
îndoielii, dându-i însă șansa de a fi salvată, repurificată, întrucât e pilonul central 
din viața omului, fără de care cei mai mulți ne-am prăbuși. „Somnambulism” e un 
text care are potențialul de a da naștere unui spectacol puternic, care poate nuanța 
drama prin mecanisme comice, atât timp cât povestea nu e diluată de interpretări 
actoricești slabe sau de divagări inutile de dragul de a crea ambiguitate sau o 
atmosferă stranie, neconstruită pe o minimă logică a ilogicului… 

Povestea lui Slava (Ion Grosu) este deopotrivă tragică și ironică. Trădat de 
soția sa, cu un copil care nu e al lui, trădează la rândul său ca un gest de rezistență 
și resemnare. E prins între Alla (Crenguța Hariton), amanta de patru ani, și Renata, 
soția care tocmai a murit în timp ce el era blocat în trafic, neputincios. Iaroslava 
Pulinovici adaugă ceva din dramatismul specific rus și din profunzimea 
întrebărilor existențiale pe care și le pun personajele în situații limită. 

După cea de-a V-a ediție a proiectului „Spectacolul începe cu o lectură”, la 
Teatrul Nottara, regizorul Alexandru Mâzgăreanu a montat acest text. 
„Somnambulism” se desfășoară într-un spațiu plurivalent creat de Rodica Știrbu 
– o trecere de pietoni (locul accidentului în urma căruia Renata moare), o casă, o 
redacție, un cimitir – în care Slava se pierde treptat pe sine în dulcea alinare din 
alcool și în presupusa stare de somnambulism, o metaforă pentru absența din 
propriul trup atunci când incertitudinea și suferința acaparează toate simțurile. 
Spectacolul promite la început exact drama puternică, calitate prin care se distinge 
textul, dar din momentul intrării lui Slava în cimitir, sensul și emoția se pierd în 
pretenții „ suprarealiste” și acțiuni ambigue, ca și cum ar începe un spectacol 
distinct. Slava sare și sparge suprafața unui ochi de mărimi considerabile, un fel 
de portal/hău din propria sa minte/viață/suflet, care se dovedește a fi, de fapt, un 
accident în șantier sau poate o tentativă de sinucidere, sugestie care nu e dusă până 
la capăt. Până la acel moment, un grup de prieteni, hipsteri, îl critică și îl compară 
cu Slava din tinerețe, un tânăr inteligent, cinstit, naiv care s-a pierdut în 
mecanismul minciunii în care l-a angrenat societatea. 

„Somnambulism” se încheie într-o notă comică, un happy-end amar, din 
care dispar cât ai clipi toată profunzimea și posibilele niveluri de înțelegere care 
se întrezăreau la început. O mare de baloane albe inundă scena, Slava nici nu se 
bucură că trăiește, nici nu pare să regrete că n-a murit, de parcă toată încărcătura 
emoțională s-a pierdut odată cu prăbușirea sa fizică. 



Actorii transmit emoția, chiar dacă printr-un trăirism ușor exagerat, până în 
momentul în care o înlocuiesc cu un comic facil, de dragul de a plăcea publicului. 
E un fals contrapunct și o falsă relaxare prin care spectacolul pierde din substanța 
textului, din profunzime, din sens, în detrimentul a câtorva zâmbete în locul cărora 
ar fi putut exista întrebări, gânduri. 

„Somnambulism” e un spectacol de la care ai putea pleca interogându-te 
„de ce îi mințim tocmai pe cei pe care ar trebui să-i iubim?”, dacă nu s-ar blaza 
dintr-odată exact aceia care până la un moment dat au încercat să te modifice 
măcar pentru o secundă. 

 
 
 
 
 

de: Oana Bogzaru 
  



3. B-Critic 
din data de 21 Ianuarie 2017 
https://www.b-critic.ro/spectacol/somnambulism-teatrul-nottara/ 
 

 
 

„Somnambulism”: Teatrul Nottara 

Spectacolul este rezultatul celei de-a V-a ediţii a proiectului Spectacolul 
începe cu o lectură, desfăşurat în luna iulie a anului 2015 la Teatrul Nottara. 
În cadrul acestuia, au fost prezentate, la rubrica „Teatrul contemporan rus”, 
trei piese semnate de scriitoarea Iaroslava Pulinovici: Corul lui 
Caron, Janna şi Somnambulism.  

SINOPSIS: 

Lui Slava îi moare soţia, Renata. După o vreme, el găseşte e-mailurile soţiei 
sale, din care reiese că, ani de-a lungul, Renata îl înşelase, paternitatea lui fiind, 
astfel, anulată. Oricât l-ar durea, el înţelege că nu are niciun drept s-o 
învinovăţească pe Renata, fiindcă şi el, de aproximativ patru ani, are o amantă. 
Tot gândindu-se la natura minciunii, Slava hotărăşte să nu mai mintă, să spună 
doar adevărul. Iar această hotărâre îi aduce noi suferinţe: el devine caraghios şi 
incomod pentru restul lumii. 

  



 
SOMNAMBULISM 
de Iaroslava Pulinovici 
Traducerea: Bogdan Budeş 
___ 
Distribuție: 
Slava: Ion GROSU 
Alla: Crenguța HARITON 
Dima: Karl BAKER 
Boris: Sorin COCIȘ 
O fată: Diana ROMAN 
Maksim: Iulian Mihai CRISTEA 
___ 
Regia: Alexandru MÂZGĂREANU 
Scenografia: Rodica ȘTIRBU 
Ilustraţia muzicală: Alexandru SUCIU 
Durata: 1h 40min (fără pauză) 
  
DESPRE SPECTACOL: 

Adeseori, ne preumblăm prin viață cu ochii închiși, aidoma unor 
somnambuli, rătăcind printre umbre, ratându-ne menirea și ajungând, astfel, să ne 
amăgim pe noi înșine și pe ceilalți. Viața lui Slava, personajul principal al acestui 
vis în stare de veghe, este un șir de iluzii ce încep să se destrame odată cu moartea 
soției sale, Renata: a fost înșelat de aceasta, statutul său de tată este pus la îndoială, 
iar adevărul său se dovedește a fi fost o minciună, fiindcă și el a ales calea 
înșelăciunii. 

Personajele piesei sunt atinse, fără excepție, de acest mal du siècle, care se 
așterne peste realitate, ocultându-o. Între vii și morți, între cei treji și cei adormiți 



nu mai există o graniță separatoare, fiindcă lumile comunică, se întrepătrund și 
fac imposibil de discernut iluzia de real. Somnambulism este o meditație asupra 
viselor noastre, care ne stau alături, ca niște spectre, în viața de zi cu zi, și ne 
cheamă cu ele spre tărâmuri nebănuite. 

Claudiu Sfirschi-Lăudat 
 

În piesa Iaroslavei Pulinovici este vorba despre minciună – o temă 
incomodă şi majoră a vremurilor pe care le trăim. Spectacolul meu merge mai 
departe şi vorbeşte despre un om care s-a pierdut la un moment dat în propria 
viaţă. Pentru eroul principal, Slavka, timpul s-a oprit. Acesta se uită cu atenţie şi 
disperare în jurul său şi caută un răspuns care să îl ajute să afle încotro trebuie să 
o apuce, pentru a da un nou sens vieţii sale. Întreg spectacolul este conceput ca un 
poem dramatic, o incursiune în lumea confuză a personajului principal. Atât light 
design-ul, cât şi universul sonor creează o atmosferă intimă care potenţează 
trăirile cele mai profunde ale personajelor. 

Alexandru Mâzgăreanu, regizor 
 
 
 
 
 
 

de: Claudiu Sfirschi-Lăudat 
 

 
 

 
 

 
 

  



4. Raftul cu idei 
din data de 14 Februarie 2017 
http://www.raftulcuidei.ro/cronica-teatru-somnambulism-spectacolul-
teatrului-nottara/ 
 

 
 

Cronica teatru: Somnambulism, spectacolul Teatrului Nottara 
   

 

Cronica teatru: Somnambulism, spectacolul Teatrului Nottara 

    Se spune ca nu trebuie sa trezesti niciodata un somnambul, mai ales daca 
se afla intr-o situatie periculoasa. Nu va intelege ce se intampla, se va panica si 
probabil totul se va sfarsi cum nu se poate mai rau. 



    Acelasi lucru este de asteptat si atunci cand cineva este trezit brusc din 
somnul gandirii. Sau al simtirii. 

    Un om sustras violent mediului si rutinei sale va incepe sa-si puna intrebari. 
Si nu se va opri nici daca procesul devine foarte dureros, pana cand nu-si va gasi 
raspunsurile. Chiar daca raspunsurile dor si mai tare. 

    Isi va aminti de vremurile in care ardea pentru un ideal, cand gandurile, 
valorile si etica sa erau mai importante decat o realitate imediata, oricat de 
confortabila. Si se va intreba cine este si unde, si mai ales cand s-a pierdut cel care 
a fost. Cel care ar fi vrut sa fie. 

    Va privi cu ochii deschisi toate minciunile si toate tradarile – ale altora, dar 
mai ales pe ale lui. Se va revolta impotriva celorlalti, a vietii, a lui insusi. Va 
incerca sa schimbe si sa se schimbe. Va lua decizii radicale si va rani pe oricine ii 
va sta in cale. 

    Va incerca sa iasa din minciuna perpetua in care i se pare ca a trait, spunand 
adevaruri dure. Poate ca el are nevoie de ele, dar ceilalti, adanciti in continuare in 
somnul lor, cu siguranta nu. Trairile lui sunt prea intese, la limita nebuniei. Vocea 
lui e prea stridenta. Intre revelatie si nebunie nu e decat un pas. Trezirea se poate 
confunda usor cu ratacirea. 

    Dupa o perioada mai lunga sau mai scurta de zbucium insa, cand o noua 
rutina se poate instala, cu ajutorul celorlalti, e posibil ca somnambulul sa intre din 
nou intr-un somn la fel de profund ca cel initial. 

    Pentru ca si atunci cand tu te trezesti, nu inseamna automat ca si ceilalti te 
vor urma. Nu ii vei trezi tu pe ei ci dimpotriva, ei iti vor face loc inapoi in patucul 
cu cearsafuri moi si parfumate, iti vor aduce cateva perne in plus, te vor mangaia 
si iti vor spune ca totul e bine, esti in siguranta: nu trebuie decat sa dormi… 
dormi… 

    Dar poate ca, in timp ce tu te pierzi din nou in somn, altcineva va incepe, 
pentru prima data, sa vegheze. 



                                                            *** 

    Aceasta este, din perspectiva mea, povestea tragica pe care o contureaza 
spectacolul Somnambulism – text de Iaroslava Pulinovici, in regia lui Alexandru 
Mazgareanu. 

    O poveste a blocajului si a neputintei. Povestea lui Slava (dar oare doar a 
lui?), personajul principal jucat impecabil de Ion Grosu. Impecabil pentru ca 
ajungi sa intelegi si sa traiesti alaturi de el, ca si cum ar fi ale tale: confuzia, 
fragilitatea, durerea si zbuciumul drumului sau circular, de la placiditate la revolta 
si inapoi. 

    Alaturi de el, intr-o distributie echilibrata si armonioasa, ii urmarim pe: Alla 
(Crenguta Hariton), Dima (Karl Baker, Boris (Sorin Cocis), Maksim (Iulian Mihai 
Cristea), necunoscuta (Diana Roman). 

    Nu in ultimul rand, potenteaza povestea scenografia inedita semnata de 
Rodica Der: minimalista, dar extrem de versatila in marcarea spatiilor cheie ale 
actiunii, oglinda cenusie si contorsionata a sufletului ravasit al lui Slava. 

 
 
 
 
 

de: Alina Gosa 
  



5. Blog Adevărul – Mircea Morariu 
din data de 09 Februarie 2017 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/un-noujurnal-premiere-
1_589c03fe5ab6550cb848aa94/index.html 
 

 
 

Somnambulism/aurea mediocritas 
 

Slava, personajul principal al piesei Somnambulism, scrisă de Iaroslava 
Pulinovici, este un om ca oricare alt cetăţean născut şi format în Raiul comunist.  
 

Obişnuit încă din copilărie una să facă, alta să spună, deşi a avut, la un 
moment dat, propriul lui moment de răzvrătire, Slava, de profesiune ziarist, şi-a 
conservat aceeaşi filosofie de viaţă dublă şi după ce comunismul s-a prăbuşit în 
patria lui mamă, Rusia. Era căsătorit cu Renata cu care avea un copil despre care 
tocmai aflase că nu e, de fapt, copilul lui, avea şi o amantă pe nume Alla, căreia 
îi tot făgăduia că îşi va părăsi nevasta în favoarea ei, mai trăgea şi câte o 
minciunică pe la ziar, graţie uneia dintre ele însuşindu-şi un aparat foto 
performant, de firmă, Cano!. Lui Slava îi mergea relativ bine căci, iată, tocmai 
izbutise să îşi cumpere o maşină bunicică.  

 
Numai că, dintr-o dată, totul în viaţa lui Slava ia o întorsătură nouă. Renata 

moare pe neaşteptate, iar vestea decesului îi parvine soţului tocmai când, prins în 
trafic, medita mai abitir cum să îi mărturisească şi că îi ştie secretul, şi că vrea să 
o părăsească. După acest moment dramatic, Slava este într-o continuă stare de 
mahmureală, nu se mai înţelege cu nimeni, nici cu cei de la serviciu (Dima. Boris), 



nici cu fiul Maksim, supraponderal care refuză şi el să mai meargă la şcoală, nici 
cu Alla. Trăieşte ca în transă, la fel ca somnambulii, cu observaţia că 
somnambulismul acesta îl ajută să ia decizia de a spune de acum încolo un nu 
definitiv minciunii. Demisionează, umblă aiurea, îşi încurajează fiul să îşi ia 
lumea în cap, iar umblă aiurea, se ia la harţă cu toată lumea, iar cu ocazia unei 
vizite la cimitir, la mormântul soţiei, se întâlneşte cu o fată, o necunoscută, care 
trăieşte ad litteram povestea lui.  

 
O neprevăzută, ciudată întâlnire cu vechii prieteni din copilărie se termină 

cu un picaj în gol. Cam la fel cum li se întâmplă somnambulilor ce se plimbă pe 
acoperişuri şi sunt strigaţi pe nume ieşind din starea aceea specială ce îi ajută să 
meargă drept. Slava este salvat la limită, iar doctorii îi promit că în jumătate de an 
se va reface. Iată însă că până la refacerea fizică promisă, Slava se întoarce alături 
de Alla, de Dima, de Maksim şi el revenit acasă, renunţând definitiv la atitudini 
mult prea categorice. Redevine aidoma lor. Aurea mediocritas. Criza a luat sfârşit.  

 
Aceasta e povestea, aceasta e şi metafora, aceasta e şi învăţătura, cum se 

spunea odinioară, piesei transformată în spectacol ca o concretizare scenică a 
proiectului Teatrului Nottara intitulat Spectacolul începe de la o lectură. 

 
 Spectacolul e bine, solid articulat, cu atent conturate momente de 

crescendo, cu meşteşug pus în scenă la Sala George Constantin de tânărul regizor 
Alexandru Mâzgăreanu. Care a făcut exact ceea ce trebuia să facă. A întocmit o 
foarte bună distribuţie, a lucrat cu actorii la nuanţe potenţate de muzica originală 
a lui Alexandru Suciu, a asigurat dreptul echilibru, totul într-o scenografie de bună 
calitate semnată de Rodica Der. 

 
 Ion Grosu, titularul rolului Slava, îşi face datoria cu prisosinţă, este în mod 

sigur pasionat de rol. Dacă Ion Grosu nu ar fi căzut în păcatul de a crede (iarăşi!) 
că atunci când joacă într-o piesă rusească este absolut necesar să dea tribut rostirii 
şi intonaţiei basarabene, lucrurile ar fi stat încă şi mai bine. Evoluţii atente, bine 
cumpănite, când calme, când temperamentale au Crenguţa Hariton (Alla), Karl 
Baker (Dima) şi Sorin Cociş (Boris). O trecere în scenă de doar câteva minute 
reconfirmă talentul şi sensibilitatea tinerei actriţe Diana Roman (O fată). În vreme 
ce evoluţia adolescentul Iulian Mihai Cristea (Maksim), elev la o clasă specială 
de actorie de la Liceul Dinu Lipatti, este absolut extraordinară.  

 
Teatrul Nottara din Bucureşti- SOMNAMBULISM de Iaroslava 

Pulinovici- Traducerea- Bogdan Budeş- Regia- Alexandru Mâzgăreanu – 
Scenografia- Rodica Der- Muzica- Alexandru Suciu- Cu- Ion Grosu, Crenguţa 
Hariton, Karl Baker, Sorin Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea- Data 
reprezentaţiei- 27 ianuarie 2017 

 



 
 
 

de: Mircea Morariu 
  



6. Yorick 
din data de 14 Februarie 2017 
http://yorick.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-la-nottara/ 
 

 
 

„Iubirea la oameni” și „Somnambulism” la Nottara 

 

Pe 22 şi 23 februarie, la ora 19.30, la Sala George Constantin a Teatrului 
Nottara vor avea loc două premiere: „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, 
în regia semnată de Evghenia Berkovici, şi „Somnambulism” de Iaroslava 
Pulinovici, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de dramaturgi 
contemporani ruşi, se vor juca în prezenţa autorilor. 



Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 
Rădulescu, face parte din „Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 – 
selecție de Claudia Domnicar. 

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. 

Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, 
Ion Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. 

Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina. 

Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 
dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care 
pleacă a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a câștigat 
Premiul Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de 
Aur” ale Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 

Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare a unui proiect iniţiat de 
Teatrul Nottara: a V-a ediţie a programului „Spectacolul începe cu o lectură”, 
dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 

Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton,Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der. 
Traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş. 

Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 
Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 
Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 

 
 
 

Sursa: Yorick.ro 
 



7. Bucureștii vechi și noi 
din data de 15 Februarie 2017 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/02/iubirea-la-oameni-si-
somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/ 
 

 
 

Iubirea la oameni şi Somnambulism, premiere-eveniment la 
Nottara 

 

 
  

Pe 22 şi 23 februarie vor avea loc la Teatrul Nottara două premiere: Iubirea 
la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia:  Evghenia Berkovici 
şi Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu. 



 
 Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de dramaturgi 

contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor. 
 
Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 

Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 – 
selecție de Claudia Domnicar. 

 
  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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina 
 

Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 
dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care 
pleacă a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit 
Premiul Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de 
Aur” ale Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 
 

 
Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 

de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton,Karl Baker, Sorin 



Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş. 

          
  Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 
Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 
Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 
 
 

 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
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Doua premiere din dramaturgia contemporana rusa la Teatrul Nottara 

 

 
 

Pe 22 şi 23 februarie 2017 vor avea loc la Teatrul Nottara două premiere: 
Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, in regia Evgheniei Berkovici şi 
Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, in regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 
Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de dramaturgi 
contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor, anunta institutia teatrala. 
 



 
  Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 
Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 – 
selecție de Claudia Domnicar. 
 
 
  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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina. 
 
  Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 
dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care pleacă 
a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit Premiul 
Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de Aur” ale 
Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 
 
  Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 
de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton,Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş.   
        
 
  Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 
Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 
Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 
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Doua premiere din dramaturgia contemporana rusa la Teatrul Nottara 

 

 
 

Pe 22 şi 23 februarie 2017 vor avea loc la Teatrul Nottara două premiere: 
Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, in regia Evgheniei Berkovici şi 
Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, in regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 
Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de dramaturgi 
contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor, anunta institutia teatrala. 
 
 
  Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 
Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-



lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 – 
selecție de Claudia Domnicar. 
 
 
  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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina. 
 
  Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 
dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care pleacă 
a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit Premiul 
Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de Aur” ale 
Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 
 
  Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 
de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton,Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş.   
        
 
  Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 
Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 
Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 

 
 
 
 
 

Sursa: HotNews 
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Doua premiere din dramaturgia contemporana rusa la Teatrul Nottara 

 

 
 

Pe 22 şi 23 februarie 2017 vor avea loc la Teatrul Nottara două premiere: 
Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, in regia Evgheniei Berkovici şi 
Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, in regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 
Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de dramaturgi 
contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor, anunta institutia teatrala. 
 
 
  Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 



Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 – 
selecție de Claudia Domnicar. 
 
 
  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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina. 
 
  Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 
dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care pleacă 
a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit Premiul 
Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de Aur” ale 
Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 
 
  Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 
de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton,Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş.   
        
 
  Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 
Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 
Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 

 
 
 
 
 

Sursa: HotNews 
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”Iubirea la oameni” şi ”Somnambulism”, premiere-eveniment la 

Nottara 
\ 

 
 

Pe 22 şi 23 februarie vor avea loc la Teatrul Nottara două  
premiere: Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia:  Evghenia 
Berkovici  şi Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru 



Mâzgăreanu. Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de 
dramaturgi contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor. 

 
Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 

Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 - 
selecție de Claudia Domnicar. 

 
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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina 

 
Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 

dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care 
pleacă a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit 
Premiul Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de 
Aur” ale Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 
  

 
  

Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 
de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton, Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş. 

 
Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 

Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 



Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 

 
Ambele producţii se vor juca la Sala George Constantin a 

Teatrului Nottara, de la ora 19:30. 
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”Iubirea la oameni” şi ”Somnambulism”, premiere-eveniment la 

Nottara 
\ 

 
 

Pe 22 şi 23 februarie vor avea loc la Teatrul Nottara două  
premiere: Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia:  Evghenia Berkovici  
şi Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu. 



Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de dramaturgi 
contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor. 

 
Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 

Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 - 
selecție de Claudia Domnicar. 

 
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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina 

 
Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 

dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care 
pleacă a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit 
Premiul Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de 
Aur” ale Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 
  

 
  

Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 
de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton, Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş. 

 
Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 

Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 



Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 

 
Ambele producţii se vor juca la Sala George Constantin a 

Teatrului Nottara, de la ora 19:30. 
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”Iubirea la oameni” şi ”Somnambulism”, premiere-eveniment la 

Nottara 
\ 

 
 

Pe 22 şi 23 februarie vor avea loc la Teatrul Nottara două  
premiere: Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia:  Evghenia 
Berkovici  şi Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru 



Mâzgăreanu. Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de 
dramaturgi contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor. 

 
Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 

Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 - 
selecție de Claudia Domnicar. 

 
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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina 

 
Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 

dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care 
pleacă a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit 
Premiul Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de 
Aur” ale Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 
  

 
  

Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 
de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton, Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş. 

 
Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 

Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 



Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 

 
Ambele producţii se vor juca la Sala George Constantin a 

Teatrului Nottara, de la ora 19:30. 
 
 

 
 
 

Sursa; DC NEWS 
  



14. Portal presă 
din data de 15 Februarie 2017 
http://portalpresa.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-
eveniment-la-nottara/ 
 

 
 
”Iubirea la oameni” şi ”Somnambulism”, premiere-eveniment la 

Nottara 
\ 

 
 

Pe 22 şi 23 februarie vor avea loc la Teatrul Nottara două  
premiere: Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia:  Evghenia 
Berkovici  şi Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru 



Mâzgăreanu. Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de 
dramaturgi contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor. 

 
Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 

Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 - 
selecție de Claudia Domnicar. 

 
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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina 

 
Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 

dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care 
pleacă a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit 
Premiul Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de 
Aur” ale Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 
  

 
  

Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 
de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton, Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş. 

 
Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 

Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 



Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 

 
Ambele producţii se vor juca la Sala George Constantin a 

Teatrului Nottara, de la ora 19:30. 
 
 

 
 
 

Sursa; DC NEWS 
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din data de 15 Februarie 2017 
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„Iubirea la oameni” şi „Somnambulism”, premiere-eveniment la 

Nottara 
 

 
Pe 22 şi 23 februarie vor avea loc la Teatrul Nottara două premiere: 



 Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia:  Evghenia Berkovici 
şi Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu. 
Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de dramaturgi 
contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor. 

Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 
Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 – 
selecție de Claudia Domnicar. 

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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina 

Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 
dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care 
pleacă a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit 
Premiul Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de 
Aur” ale Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 

Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 
de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton,Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş. 



 

Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 
Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. 

Textele ei sunt montate cu regularitate în Rusia şi Europa. Printre cele mai 
importante piese ale sale se numără: Janna, Profesorul de chimie, Visul Nataşei, 
Somnambulism, Corul lui Caron, Norul fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea 
Fenix se întoarce acasă. 

 
 

 
 
 
 
 

de: Andra Diaconescu 
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Iubirea la oameni si Somnambulism, premiere-eveniment la 
Nottara 

 
 

 

Comunicat de presă: Iubirea la oameni si Somnambulism, premiere-eveniment la 
Nottara 



   Pe 22 şi 23 februarie vor avea loc la Teatrul Nottara două premiere: Iubirea la 
oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berkovici şi Somnambulism de 
Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Ambele spectacole, având 
la bază texte puternice, scrise de dramaturgi contemporani ruşi, vor fi jucate în 
prezenţa autorilor. 

   Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 
Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 – 
selecție de Claudia Domnicar. 

   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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 
Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina 

   Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi dramaturg. 
În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” cu piesa Şi 
dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care pleacă a fost 
printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit Premiul 
Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de Aur” ale 
Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 

   Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat de 
Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului „Spectacolul 
începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. Distribuţia este 
formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton, Karl Baker, Sorin Cociş, Diana 
Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, iar traducerea a 
fost realizată de Bogdan Budeş. 

   Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 
Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 



Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 
Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 

   Ambele producţii se vor juca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, de 
la ora 19:30. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Raftul cu idei 
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Iubirea la oameni şi Somnambulism, premiere-eveniment la 
Nottara 

 

   Pe 22 şi 23 februarie vor avea loc la Teatrul Nottara două 
premiere: Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia:  Evghenia Berkovici 
şi Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu. 
Ambele spectacole, având la bază texte puternice, scrise de dramaturgi 
contemporani ruşi, vor fi jucate în prezenţa autorilor. 
 

Piesa Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavki, în traducerea Ralucăi 
Rădulescu, face parte din “Antologia pieselor prezentate în Secțunea Spectacole-
lectură din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015 – 
selecție de Claudia Domnicar. 

  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. 
Din distribuţie fac parte actorii Dani Popescu, Ada Navrot, Anca Bejenaru, Ion 



Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, Carmen 
Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Ksenia Sorokina 

Născut la Minsk în 1985, Dmitri Bogoslavski este actor, regizor şi 
dramaturg. În 2012 a intrat pe lista scurtă a concursului de dramaturgie „Eurasia” 
cu piesa Şi dacă mâine nu există?, iar piesa Răsunetul uşor al paşilor care 
pleacă a fost printre câştigătoarele concursului „Liubimovka”. În 2013 a primit 
Premiul Publicului la concursul „Noua piesa” al Premiilor Naţionale „Masca de 
Aur” ale Federaţiei Ruse şi locul al doilea la concursul „Eurasia”. 

 

Spectacolul Somnambulism s-a născut tot ca urmare al unui proiect iniţiat 
de Teatrul Nottara. Este vorba despre cea de-a V-a ediţie a programului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, dedicată dramaturgiei ruse contemporane. 
Distribuţia este formată din: Ion Grosu, Crenguţa Hariton,Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea, scenografia îi aparţine Rodicăi Der, 
iar traducerea a fost realizată de Bogdan Budeş. 

Iaroslava Pulinovici, autoarea piesei Somnambulism, s-a născut în 1987 la 
Omsk, în Rusia. A câştigat numeroase premii la concursuri naţionale şi 
internaţionale de dramaturgie. În 2006, a ajuns pe lista scurtă a Premiului pentru 
Debut, pe care l-a şi câştigat în 2008. Textele ei sunt montate cu regularitate în 
Rusia şi Europa. Printre cele mai importante piese ale sale se numără: Janna, 
Profesorul de chimie, Visul Nataşei, Somnambulism, Corul lui Caron, Norul 
fericirii, Un aprilie fără sfârşit, Pasărea Fenix se întoarce acasă. 

Ambele producţii se vor juca la Sala George Constantin a 
Teatrului Nottara, de la ora 19:30.  

 
 
 
 
 
 

Sursa: LaPunkt  
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din data de 22 Februarie 2017 
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sau/ 
 

 
 

Alexandru Mâzgăreanu: „O echipă se armonizează de la sine atunci 
când regizorul o seduce cu proiectul său” 

   
Pe 23 februarie, de la ora 19.30, la Teatrul Nottara se joacă premiera 

spectacolului “Somnambulism” de Iaroslava Pulinovici, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu. În interviul următor am vorbit despre preocupări şi descoperiri, 
despre echipă şi distribuţia ideală, despre prezent şi carieră. 
 

 
 



Dana Rotaru: Ce te preocupă zilele astea? 
 

Alexandru Mâzgăreanu: Un text pe care trebuie să încep să îl lucrez în 
curând... 
 
Cum îți alegi textele? 
  

Citesc destul de multe și mă opresc asupra acelor care mă interesează. Aleg 
întotdeauna texte cu care rezonez, care au și un anumit tip de poezie, un umor 
aparte. Se întâmplă să am și discuții cu directori de teatru care își exprimă dorința 
pentru o anumită zonă de dramaturgie. 
 
Ce te-a atras la Somnambulism? 
 

Piesa este de factură realistă, dezvoltată pe structura unui scenariu de film. 
Textul pune pe masă niște probleme foarte serioase: vorbește despre minciună, 
despre un bărbat la 40 de ani căruia îi moare soția lovită de o mașină pe trecerea 
de pietoni. Când s-a întâmplat asta, el era în mașina familiei, blocat în trafic, 
departe de locul în care soția și-a pierdut viața. O situație foarte frustrantă… După 
înmormântare se uită în arhiva de mail-uri a soției, acolo găsește o corespondență 
între ea și un bărbat și deduce că băiatul lui de 15 ani nu este, de fapt, al lui, ci al 
soției sale cu acel bărbat. Din acel moment are un șoc, începe să realizeze cât de 
multă minciună e în jurul lui, și, la rândul lui, cât de mult minte și a mințit, pentru 
că și el are o relație cu o altă femeie, relație ce durează deja de 4 ani. 
 

Asta e tema principală a piesei: minciuna. Apoi mai este vorba despre faptul 
că la 20 de ani ai niște visuri, niște idealuri… Cu timpul, se întâmplă ceva în viața 
noastră, ne ia valul și, fără să vrem, ne abatem de la drumul pe care ni l-am dorit 
inițial. Devenim altcineva. Ei bine, în spectacolul meu este vorba despre un bărbat 
care s-a rătăcit la un moment dat în viața lui. Șocul emoțional îi generează o criză 
existențială și este un hop pe care nu reușește să îl mai depășească. De aici și 
opțiunea pentru spațiul de joc – o șosea care se deformează. De fapt, ne aflăm în 
mintea lui. Asta mi-am propus, să încercăm o introspecție în universul lui Slavka. 
De aceea am apelat la amplificarea vocilor; am încercat să creez senzația asta 
că intri în sufletul omului… că poți să auzi gândurile personajelor. 
 

Asta a fost senzația pe care am avut-o când am citit piesa, spre exemplu. 
Totul era de film, foarte intim. Și am încercat să transpun asta în teatru. Pe de altă 
parte, în spectacol mai este vorba și despre faptul că nu poți să mai schimbi mare 
lucru, la un moment dat, în viața ta. Asta cred eu. Cel puțin acum… 

E o piesă de care m-am atașat destul de mult. Și asta nu e întotdeauna un 
avantaj, dintr-un anumit punct de vedere. 
 



În ce fel? 
 

Riști să faci lucruri care să rămână doar în capul tău, atunci când empatizezi 
mult prea mult cu povestea. La Somnambulism am reglat această distanță în 
timpul repetițiilor și spectacolul este curat. Întotdeauna încerc să mă distanțez ca 
să pot avea o abordare cât mai justă. Dacă nu ții cont de asta, riști să dezvolți ceva 
care nu mai e teatral, nu mai e artistic. Și nu mă refer la o abordare personală, ci 
la o implicare mult prea mare din partea regizorului. 
 
Care este diferența dintre abordare personală și implicare personală? 
 

Abordare personală e atunci când faci un spectacol așa cum simți tu că 
trebuie să-l faci (aici vorbim de sensibilitatea, gustul, stilul, cultura fiecărui 
regizor). Implicare personală înseamnă, după părerea mea, că empatizezi în exces 
cu povestea, cu personajele și desfaci atât de mult firul, te duci atât de adânc în 
poveste încât ajungi să îți pui, poate, niște probleme false și să vezi ceva ce nu 
există, de fapt, acolo. 
 
Ce propui cu spectacolele pe care le creezi? 
  

Mă interesează ca spectacolele mele să stârnească emoție. Indiferent că e 
vorba de râs sau de plâns. 
 

Dincolo de faptul că am plecat de la o pasiune pe care am transformat-o în 
meserie, există căutări de ordin estetic, teme care mă preocupă. Există o unitate 
din punct de vedere al temelor abordate, o evoluție din punct de vedere stilistic. 
Ce mă preocupă este să transmit, prin spectacol, tipul de emoție pe care eu am 
simțit-o atunci când am lecturat textul. 
 
Când citești o piesă, te și gândești la actori? 
 

Obligatoriu. Dacă nu ai actorii potriviți riști să nu îți iasă spectacolul. Sunt 
câteva piese pe care sunt dispus să le încep și mâine, dar ezit pentru că aștept locul 
ideal unde să se întâmple asta, cu distribuția cea mai bună și în condiții tehnice 
favorabile. 
 
Aștepți întotdeauna momentul potrivit pentru fiecare din spectacolele pe care îți 
propui să le montezi? 
 
  



Da. Mizantropul a fost un spectacol pe care l-am avut în minte mai bine de 
un an de zile. Nu e o regulă, dar se mai întâmplă. 
 
Cum sunt primite spectacolele tale? Care este relația ta cu publicul și cu critica? 
 

Eu mă situez undeva la mijloc în această relație. Știu și accept că vor fi 
întotdeauna cei cărora le va plăcea și cei cărora nu le va plăcea propunerea mea 
spectaculară. E perfect normal așa, nu cred că trebuie să fii pe placul tuturor. De 
fapt, cred că trebuie să fii așa cum ești tu, cu fiecare spectacol scos la public. 
  
Cum îți alegi actorii cu care lucrezi? 
 

Greu… Sunt actori care îmi plac și cu care îmi doresc să mai lucrez pentru 
că avem ceva de spus împreună; sunt actori cu care nu am lucrat și mi-ar plăcea 
să lucrez pentru că îi admir și cred că împreună am putea crea ceva important. E 
un lucru foarte subiectiv și delicat. 
 

Contează foarte mult ce decizii iei când te hotărăști să montezi un spectacol: 
în ce teatru, cu ce echipă de actori, cine e scenograful, etc. Dacă nu iei cele mai 
bune decizii, după aceea e prea târziu: e neplăcut să ajungi în punctul în care 
trebuie să schimbi unactor sau să ai în distribuție oameni care nu empatizează cu 
proiectul sau unul cu altul și care generează o energie neprielnică spectacolului. 
Contează foarte mult energiile pe care le atragi în jurul proiectului. 
 
Cum armonizezi actorii cu care lucrezi? 
 

Cred că o echipă se armonizează de la sine atunci când regizorul îi seduce 
pe actori cu proiectul său. Oamenii se adună în jurul unei idei. Bineînțeles sunt și 
niște lucruri pe care le impun, cum ar fi disciplină, profesionalism, lucruri de bun 
simț, dar pe care nu le întâlnești nepărat peste tot. Cred că este esențială atmosfera 
repetițiilor și energiile pe care le aduni în jurul tău în perioada respectivă. E una 
din calitățile esențiale ale unui regizor. 
 
Există actori cu care lucrezi constant? 
 

Și da și nu. Eu sunt de părere că lucrurile, la un moment dat, se și erodează. 
Sau pot apărea pauze de ani de zile… Și eu am actori cu care am lucrat la mai 
multe spectacole și am realizat chestii faine împreună. Dar încerc să nu mă fixez 
foarte tare pe lucrul asta, deoarece poți lua o decizie pe fond afectiv care să nu fie 
în folosul spectacolului și, implicit, nici al actorului. Aș tinde să spun că mă incită 
mai mult o „întâlnire” după o lungă „despărțire”. Relațiile de genul ăsta sunt fertile 
atâta timp cât avem ceva de spus împreună. Dacă lucrăm din obișnuință, nu mai e 
atât de grozav. Cred în cupluri în relația profesională dintre un regizor și un 



scenograf, între un regizor și un compozitor, în relația dintre un regizor și un actor. 
Inevitabil se creează aceste echipe. Cred că împreună, atâta vreme cât există o 
energie bună, aceștia pot face lucruri pe care într-un alt context nu le-ar fi putut 
realiza. Oricum, mi se pare esențial pentru un regizor să își păstreze o doză de 
obiectivitate în tot ceea ce face, inclusiv în ceea ce privește zona asta. 
 
Obișnuiești să revezi spectacolele tale? 
 

Da. Mă duc o perioadă la început – înainte eram obsedat să mă duc la fiecare 
reprezentație – acum m-am mai debarasat de ideea asta. Mi-am dat seama că asta 
îi stresează pe actori; apoi, am realizat că fiecare spectacol trebuie să își urmeze 
cursul și că regizorul poate să controleze lucrurile până într-un anumit punct. 
 

Câteodată mă cheamă actorii, când mai apar derapaje. Altădată, merg la 
spectacolele mele și văd că oamenii nu se mai întâlnesc unii cu alții pe scenă, se 
instalează un soi de formalism între actori; dacă se pierde energia aia comună care 
duce mesajul spectacolului catre public, atunci ce se petrece pe scenă devine 
plicticos, după părerea mea. 

 

 
 

 
 

de: Dana Rotaru 
  



19. Mihaela Ivan 
din data de 20 Februarie 2017 
http://www.mihaelaivan.ro/eveniment-2/somnambulism-te-trezeste-la-
realitate/ 
 

 
 

SOMNAMBULISM TE TREZEȘTE LA REALITATE 

  
Tu mă minți pe mine, eu te mint pe tine. El ne minte pe noi, noi îl mințim 

pe el. 

Și tot așa, ne mințim cu ochii deschiși, de parcă am fi somnambuli. 

Dar ce se întâmplă, când te lovește soarta și brusc te hotărăști să zici doar 
adevărul. Să fii un om liber! 

Asta face Slava. Cum care Slava? 

Pe Slava l-am cunoscut în sala de jos a teatrului Nottara. Sala aia fără net, 
care te condamnă la atenție, te izolează de tot, chiar și de gândurile tale, iar ăsta-i 
un lucru minunat, în zilele noastre. 

Era căzut acolo-n sală, înainte de a începe piesa de teatru. Ne-am uitat cu 
toții la el, fără să ne apropiem, să vedem ce are. Exact ca-n viață. Vezi un om picat 
pe stradă și ai impresia că așa-i filmu', că nu-i treaba ta să te duci să vezi, dacă-i 
mort sau viu. Somnambuli prin viață. 



 

Am aflat apoi că Slava era căzut de durere, pentru că i-a murit soţia, Renata. 

După o vreme, a găsit în e-mailurile ei, dovezi că îl înşelase. 

Oricât l-a durut, înţelege că nu are niciun drept s-o învinovăţească, deoarece 
şi el, de aproximativ 4 ani, are o amantă. 

Astfel, Slava se hotărăște să nu mai mintă, să spună doar adevărul. Însă, 
această hotărâre îi aduce noi suferinţe. 

--- 

Asta-i piesa Somnambulism. O piesă care mi-a dat peste cap Top 3 piese 
de teatru preferate. Somnambulism te trezește la realitate, te scutură și te pune pe 
gânduri. 

Adeseori, ne preumblăm prin viață cu ochii închiși, aidoma unor 
somnambuli, rătăcind printre umbre, ratându-ne menirea și ajungând, astfel, să 
ne amăgim pe noi înșine și pe ceilalți. Viața lui Slava, personajul principal al 
acestui vis în stare de veghe, este un șir de iluzii ce încep să se destrame odată cu 
moartea soției sale (...)  Somnambulism este o meditație asupra viselor noastre, 
care ne stau alături, ca niște spectre, în viața de zi cu zi, și ne cheamă cu ele spre 
tărâmuri nebănuite. Claudiu Sfirschi-Lăudat, secretar literar 
 

Dincolo de jocul actorilor care atinge perfecțiunea, sunetul te duce-n piesă, 
te aruncă într-un hău și simți căderea liberă a personajului principal. 

 



...și uneori râzi. Răzi de fapt de tine, pentru că te regăsești. 

În piesa Iaroslavei Pulinovici este vorba despre minciună – o temă 
incomodă şi majoră a vremurilor pe care le trăim. Spectacolul meu merge mai 
departe şi vorbeşte despre un om care s-a pierdut la un moment dat în propria 
viaţă.- Alexandru MÂZGĂREANU, regizor 
 

Personajul principal, Slava este jucat de Ion Grosu. Actorul se face una cu 
personajul, intră-n el cu forță și îi simți durerea, când țipă, când șterge cu mâinile, 
creta de pe ,,trotuar”, când tace și mai ales când cere adevărul. 

„Somnambulismul acesta ne-a făcut pe toți să ne ferim de o serie de 
adevăruri nechestionate.”- Ion Grosu 
 

De nicăieri, apare O Fată. Rănită și ea de minciună, cu nevoia de a fi iubită 
și mințită. Apare brusc și dispare la fel. Cu toate că este un personaj episodic, 
actrița Diana Roman reușește să facă din O Fată, o emoție. 

 

Toți, toți actorii ( Ion Grosu, Crenguţa Hariton, Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea ) sunt o voce. 

Poate și vocea din capul tău. 

Îi spuneam și Paulei Varga că mie mi-a atras atenția Iulian Mihai Cristea. 
Adică, actorul care l-a jucat pe Maksim, fiul lui Slava. Acesta aduce piesa de 
teatru în prezent sau este primul care o face, prin „jocurile video”. Joacă 
personajul cu lejeritate și este o ancoră pentru personajul principal. 

 

Hai că v-am zăpăcit! Mergeți la piesa asta de teatru- Somnambulism. 



Următoarea reprezentație este în 23 februarie de la 19:30 și în 1 martie.   

 

„Despre asta-i și vorba... Că nimeni. De minciună. De trădare. De moarte. 
Nimeni nu-i obligat să-ți spună adevărul, nimeni nu-i obligat să trăiască de dragu’ 
tău. Toate astea singur ți le bagi în cap.”- text  

...Oricum, mai bine caraghios și liber, decât somnambul! 

 

 

 

 

 
de: Mihaela Ivan 

  



20. 2am.eu 
din data de 23 Februarie 2017 
http://www.2am.eu/spectacol-despre-lucrurile-care-ne-compun-viata-
la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Spectacol despre lucrurile care ne compun viaţa, la Teatrul Nottara 

 

„Somnambulism”, de Iaroslava Pulinovici, o nouă producţie Nottara, 
în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, va fi prezentat, în această seară, de la 
ora 19.30, pe scena Sălii „George Constantin”. Traducerea textului este 
semnată de Bogdan Budeş. 

  
  Piesa introduce spectatorul într-un univers actual, foarte dinamic ce 
pendulează între bucurie şi tristeţe, între acele lucruri care ne compun viaţa şi 
uneori ne-o ghidează. Această călăuză este cheia înţelegerii societăţii actuale, 



pornind de la invidiul somnambul care orbecăie în căutarea unei raţiuni care să 
explice ceea se întâmplă cu el în prezent. Astfel, avem o perspectivă de la 
orizontală spre verticală. 

 
  Această nouă montare este rezultatul ediţiei a V-a a proiectului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, desfăşurat în luna iulie a anului 2015 la Teatrul 
Nottara. În cadrul acestuia, au fost prezentate, sub rubrica „Teatrul contemporan 
rus”, trei piese semnate de scriitoarea Iaroslava Pulinovici: „Corul lui Caron”, 
„Janna” şi „Somnambulism”. 

 
  „Piesa este de factură realistă, dezvoltată pe structura unui scenariu de film. 
Textul pune pe masă nişte probleme foarte serioase: vorbeşte despre minciună, 
despre un bărbat la 40 de ani (personajul Slava – n.n.) căruia îi moare soţia lovită, 
de o maşină pe trecerea de pietoni. Când s-a întâmplat asta, el era în maşina 
familiei, blocat în trafic, departe de locul în care soţia şi-a pierdut viaţa. O situaţie 
foarte frustrantă. După înmormântare, se uită în arhiva de mail-uri a soţiei. Acolo, 
găseşte o corespondenţă între ea şi un bărbat şi deduce că băiatul lor, de 15 ani, 
nu este, de fapt, al lui, ci al soţiei sale cu acel bărbat. Din acel moment, are un şoc, 
începe să realizeze cât de multă minciună e în jurul lui, şi, la rândul lui, cât de 
mult minte şi a minţit, pentru că şi el are o relaţie cu o altă femeie, relaţie ce 
durează deja de 4 ani. Asta e tema principală a piesei: minciuna. Apoi, mai este 
vorba despre faptul că, la 20 de ani, ai nişte visuri, nişte idealuri. Cu timpul, se 
întâmplă ceva în viaţa noastră, ne ia valul şi, fără să vrem, ne abatem de la drumul 
pe care ni l-am dorit iniţial. Devenim altcineva. Ei bine, în spectacolul meu este 
vorba despre un bărbat care s-a rătăcit la un moment dat în viaţa lui. Șocul 
emoţional îi generează o criză existenţială şi este un hop pe care nu reuşeşte să îl 
mai depăşească. De aici şi opţiunea pentru spaţiul de joc – o şosea care se 
deformează. De fapt, ne aflăm în mintea lui. Asta mi-am propus, să încercăm o 
introspecţie în universul lui Slava. De aceea am apelat la amplificarea vocilor; am 
încercat să creez senzaţia asta că intri în sufletul omului, că poţi să auzi gândurile 
personajelor. Asta a fost senzaţia pe care am avut-o când am citit piesa, spre 
exemplu. Totul era de film, foarte intim. Și am încercat să transpun asta în teatru. 
Pe de altă parte, în spectacol mai este vorba şi despre faptul că nu poţi să mai 
schimbi mare lucru, la un moment dat, în viaţa ta. Asta cred eu. Cel puţin acum.”, 
spune regizorul Alexandru Mâzgăreanu despre noua sa montare, într-un interviu 
acordat ziarului „Metropolis”.  
Din distribuţia piesei fac parte actorii Ion Grosu, Crenguţa Hariton, Karl Baker, 
Sorin Cociş, Diana Roman şi Iulian Mihai Cristea. Scenografia este semnată de 
Rodica Der, iar ilustraţia muzicală de Alexandru Suciu. 

Sursa: e Azi 



21. e Azi 
din data de 23 Februarie 2017 
http://www.eazi.ro/timp-liber/spectacol-despre-lucrurile-care-ne-
compun-viata-la-teatrul-nottara 
 

 
 

Spectacol despre lucrurile care ne compun viaţa, la Teatrul Nottara 

 

  „Somnambulism”, de Iaroslava Pulinovici, o nouă producţie Nottara, 
în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, va fi prezentat, în această seară, de la 
ora 19.30, pe scena Sălii „George Constantin”. Traducerea textului este 
semnată de Bogdan Budeş. 

  
  Piesa introduce spectatorul într-un univers actual, foarte dinamic ce 
pendulează între bucurie şi tristeţe, între acele lucruri care ne compun viaţa şi 
uneori ne-o ghidează. Această călăuză este cheia înţelegerii societăţii actuale, 



pornind de la invidiul somnambul care orbecăie în căutarea unei raţiuni care să 
explice ceea se întâmplă cu el în prezent. Astfel, avem o perspectivă de la 
orizontală spre verticală. 

 
  Această nouă montare este rezultatul ediţiei a V-a a proiectului 
„Spectacolul începe cu o lectură”, desfăşurat în luna iulie a anului 2015 la Teatrul 
Nottara. În cadrul acestuia, au fost prezentate, sub rubrica „Teatrul contemporan 
rus”, trei piese semnate de scriitoarea Iaroslava Pulinovici: „Corul lui Caron”, 
„Janna” şi „Somnambulism”. 

 
  „Piesa este de factură realistă, dezvoltată pe structura unui scenariu de film. 
Textul pune pe masă nişte probleme foarte serioase: vorbeşte despre minciună, 
despre un bărbat la 40 de ani (personajul Slava – n.n.) căruia îi moare soţia lovită, 
de o maşină pe trecerea de pietoni. Când s-a întâmplat asta, el era în maşina 
familiei, blocat în trafic, departe de locul în care soţia şi-a pierdut viaţa. O situaţie 
foarte frustrantă. După înmormântare, se uită în arhiva de mail-uri a soţiei. Acolo, 
găseşte o corespondenţă între ea şi un bărbat şi deduce că băiatul lor, de 15 ani, 
nu este, de fapt, al lui, ci al soţiei sale cu acel bărbat. Din acel moment, are un şoc, 
începe să realizeze cât de multă minciună e în jurul lui, şi, la rândul lui, cât de 
mult minte şi a minţit, pentru că şi el are o relaţie cu o altă femeie, relaţie ce 
durează deja de 4 ani. Asta e tema principală a piesei: minciuna. Apoi, mai este 
vorba despre faptul că, la 20 de ani, ai nişte visuri, nişte idealuri. Cu timpul, se 
întâmplă ceva în viaţa noastră, ne ia valul şi, fără să vrem, ne abatem de la drumul 
pe care ni l-am dorit iniţial. Devenim altcineva. Ei bine, în spectacolul meu este 
vorba despre un bărbat care s-a rătăcit la un moment dat în viaţa lui. Șocul 
emoţional îi generează o criză existenţială şi este un hop pe care nu reuşeşte să îl 
mai depăşească. De aici şi opţiunea pentru spaţiul de joc – o şosea care se 
deformează. De fapt, ne aflăm în mintea lui. Asta mi-am propus, să încercăm o 
introspecţie în universul lui Slava. De aceea am apelat la amplificarea vocilor; am 
încercat să creez senzaţia asta că intri în sufletul omului, că poţi să auzi gândurile 
personajelor. Asta a fost senzaţia pe care am avut-o când am citit piesa, spre 
exemplu. Totul era de film, foarte intim. Și am încercat să transpun asta în teatru. 
Pe de altă parte, în spectacol mai este vorba şi despre faptul că nu poţi să mai 
schimbi mare lucru, la un moment dat, în viaţa ta. Asta cred eu. Cel puţin acum.”, 
spune regizorul Alexandru Mâzgăreanu despre noua sa montare, într-un interviu 
acordat ziarului „Metropolis”.  
Din distribuţia piesei fac parte actorii Ion Grosu, Crenguţa Hariton, Karl Baker, 
Sorin Cociş, Diana Roman şi Iulian Mihai Cristea. Scenografia este semnată de 
Rodica Der, iar ilustraţia muzicală de Alexandru Suciu. 

Sursa: e Azi  



22. Către tine 
din data de 24 Februarie 2017 
https://catretine.com/2017/02/24/somnambulism/ 
 

 
 

Somnambulism 
 

Într-o lume plină de minciuni, câți dintre noi alegem să (ne) spunem 
adevărul? 
 

Ne trezim dimineața mințindu-ne că astăzi începem o cură de slăbire, că ne 
apucăm de citit sau de yoga ori de meditație. Ne promitem fără succes că vom 
depune CV-ul pentru un job nu neapărat mai bun, dar mai aproape de ce și cine 
suntem. Mințim. Ne mințim. Amânăm. Uităm. Rămânem în zona de confort 
pentru beneficii simple, dar atât de familiare. Mințim. Că suntem bine. Că suntem 
ok. Suntem politicoși forțat și ne pedepsim pentru că refuzăm să spunem adevărul. 
Față de noi înșine. Îi mințim și pe alții, pe care uneori îi agresăm tocmai că mințim. 
Să nu suferim. Să nu sufere ei. Cine mai știe? Mințim. Plecăm de la job cu gândul 
de a face ceva bun pentru noi și aterizăm în aceleași bine cunoscute porții de 
mâncare nesănătoasă, activități și relații toxice. Pentru că ne spunem că astăzi e 
ultima dată. De mâine vom schimba ceva. False angajamente. Curaj blocat. 
Resurse captive. Fericire blocată și ea. Pentru că nu avem puterea de a spune 
adevărul că ne doare, că nu suntem bine, că avem nevoie de altceva. Pentru că nu 
avem curajul să renunțăm și să o luăm de la capăt. Pentru că alții nu ne lasă. Pentru 
că le dăm voie să nu ne lase. Alegem să fugim. De noi. Pentru că suntem 
vulnerabili. Iar alteori doar comozi sau neîncrezători. Pentru că există psihologi 



și mulți îi credem un moft sau un serviciu pentru cei nesănătoși. Pentru că nu avem 
educația de a ne accepta vulnerabilitățile și de a solicita sprijin atunci când arde. 
Sau o facem abia atunci când costurile durerii, separării, pierderii sunt cele mai 
mari. Pentru că cerem prea des permisiunea în exterior pentru a fi și nu ne dăm 
noi voie. Să fim. Cum dorim și cum avem nevoie. Alege să trăiești. Așa cum îți 
place. Cum îți trebuie. Alege-te pe tine. În orice direcție ai lua-o și indiferent de 
pierderi. Nimic nu poate cumpăra apropierea față de tine, adevăratele nevoi și 
fericirea ta. Alege să spui adevărul. Ție. Pentru că și-așa ești contaminat de false 
adevăruri… la radio minciuni, în ziare minciuni, la TV minciuni… Alege să fii 
sincer. Cu tine. Chiar dacă nu-i ușor, chiar dacă doare. Lucrurile se așază în timp 
și te vei simți la un moment dat ca și cum te-ai trezit dintr-un somn lung și că abia 
acum începi să trăiești. Cu adevărat. Să te trăiești! Pe tine, da! Fii un trăitor, nu un 
somnambul! Nu te îmbăta cu apă rece. Fă-o cu trăiri autentice, cu activități pe 
placul tău și înconjoară-te de oameni care-ți încălzesc sufletul. Fii sincer cu tine, 
râmai fidel propriei făpturi, fii uman și bun. Iar dacă vreodată îți vine să fugi, fă-
o! Dar numai către tine! 
 
 (Text inspirat de spectacolul „Somnambulism”, de la Teatrul „Nottara”) 

 
 
 
 
 
 

de; Sorina Dumitrache 
 

  



23. Bucureștii vechi și noi 
din data de 26 Februarie 2017 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/02/spectacolul-
somnambulism-prin-lentilele-realitatii/ 
 

 
 

Spectacolul Somnambulism prin lentilele realității 
 

 
 

  Teatrul Nottara a pregătit o surpriză publicului bucureștean la început de 
an. Vorbim despre Somnambulism, o nouă producție Nottara care ne introduce 
într-un univers actual, foarte dinamic ce pendulează între bucurie și tristețe, între 
acele lucruri care ne compun viața și uneori ne-o ghidează. 



  Spectacolul este rezultatul ediţiei a V-a a proiectului Spectacolul începe cu 
o lectură, desfăşurat în luna iulie a anului 2016 la Teatrul Nottara. În cadrul 
acestuia, au fost prezentate, sub rubrica „Teatrul contemporan rus”, trei piese 
semnate de Iaroslava Pulinovici: Corul lui Caron, Janna și  Somnambulism. 
 
  Directorul Teatrului Nottara a subliniat joi, 23 februarie, în cadrul 
premierei acestui spectacol că :”premiera în sine este o premieră atât națională cât 
și mondială deoarece acest text al Iaroslavei Pulinovici nu a mai fost montat până 
în prezent nicăieri”. ”Iaroslava este foarte cunoscută în Federația Rusă pentru 
piesele sale. Textele sale sunt de mare actualitate și această actualitate care derivă 
din piesă, dublată de senzația de ambiguitate inserată în anumite frgamente, 
pasaje, oferă publicul modalități de a interpreta finalul într-o cheie personală, după 
bunul plac metafizic al fiecăruia”, declară Marinela Țepuș. 
 

Iaroslava Pulinovici a menționat că experiența la Nottara, în România, 
experiența în sine cu piesa sa montată în premieră mondială a fost una puternică, 
vividă și deosebit de interesantă. ”Pentru mine totul a fost o experiență extrem de 
interesantă. Mi-a plăcut ce a montat Alexandru Măzgăreanu cu toate că a fost 
atipică montarea. Sunt multe elemente care descriu un univers care vorbește 
despre mistică și absurd. Ieri am făcut cunoștință și cu distribuția din 
Somnambulism. Am senzația ca trupa Nottara este foarte bună. Aici actorii joacă 
foarte bine. Nu în ultimul rând, mă bucur să mă aflu în Romania și aici 
la Nottara”, a mai precizat Iaroslava Pulinovici. 
 

Există o plurivalență a interpretării finalului din spectacol care face ca 
această producție să intre în moara dezbaterilor interminabile, dar fertile. Cheia 
ambivalentă sau plurivalentă a finalului a iscat în publicul prezent la premieră o 
polemică despre partea metafizică a vieții, despre ”trezirea” personajului principal 
și despre căderea bruscă și plină de umor în realitatea imediată. 

Registrul interpretărilor rămâne deschis publicului ce va dori să pășească 
la Nottara să vadă acest spectacol nou!  
		

de: Andrei Slavuteanul 



24. Dilema veche  
din data de 09 Martie 2017 
http://dilemaveche.ro/sectiune/arte-performative/articol/barbati-in-
pragul-crizei-de-nervi 
 

 
 

Bărbați în pragul crizei de nervi 
 

	

 Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, traducerea: Bogdan Budeş, 
regia: Alexandru Mâzgăreanu, scenografia: Rodica Der, ilustraţia muzicală: 
Alexandru Suciu. Cu: Ion Grosu, Crenguța Hariton, Karl Baker, Sorin 
Cociş, Diana Roman, Iulian Mihai Cristea. Teatrul Nottara.  



Rezultat în urma ediţiei a V-a a proiectului „Spectacolul începe cu o 
lectură“, desfăşurat în 2015 la Teatrul Nottara, Somnambulism, în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu, reprezintă premiera mondială a textului Iaroslavei 
Pulinovici, o tînără scriitoare din Rusia, formată la Institutul Dramatic din 
Ekaterinburg, unde l-a avut profesor pe excentricul Nikolai Koliada (regizorul 
unui Hamlet tribal, văzut în România în 2012). Piesa combină realism psihologic, 
grotesc, suprarealism, misticism în povestea unui bărbat care descoperă că şi-a 
trăit viaţa în derizoriu, cu o căsnicie şi un job dominate de minciuni şi alcool. O 
tragedie a avut loc înainte de începerea poveştii, iar personajul Slava este deja în 
colaps, într-un moment de renegare a sistemului social care împinge indivizii la 
tipare existenţiale vicioase. 

Acest început abrupt particularizează textul: nu este un proces de intrare în 
criză, ci unul de parcurgere a acesteia. La fel se întîmpla în Viaţa cu un 
idiot, spectacolul lui Andriy Zholdak după Victor Erofeev la Teatrul Naţional 
„Radu Stanca“ din Sibiu, unde criza, conjugală şi existenţială, era declanşată deja 
în prima scenă. Personajele din ambele producţii, Slava la Bucureşti (Ion Grosu), 
respectiv Soţia la Sibiu (Cristina Flutur), sînt nevrotice, încep spectacolele la 
tensiuni înalte şi continuă la acelaşi nivel, un lucru dificil pentru actori. Aici este 
şi una din reuşitele importante ale spectacolului lui Mâzgăreanu, în vibraţia înaltă 
a personajului principal, susţinut febril, cu fineţe şi echilibru, de actorul Ion 
Grosu. Spaţiul este reconfigurat de scenografa Rodica Der ca scenă a unui 
accident rutier (imaginea multiperspectivată a unei şosele, cu desenul de cretă al 
victimei), nu cel enunţat în text, ci unul simbolic, al lui Slava însuşi. Căci 
personajul suferă în urma tragediei un violent impact cu propria conştiinţă şi 
devine o „victimă“ a trezirii din rutina socială (simte enorm şi vede monstruos, ca 
să-l citez pe Caragiale), cerînd sieşi şi celorlalţi onestitate. Dar Slava are dificultăţi 
în a instaura etica în societate şi chiar în propria viaţă. Nu reuşeşte să provoace o 
revoluţie a moralităţii, ci doar să intre într-un nou tipar, casnic şi profesional, 
căruia ar putea să nu-i mai permită erori. Dar textul – şi spectacolul – se opresc 
înainte de (in)succesul său, refuzînd să încheie, fericit sau dramatic, parcursul 
acestui om dureros de lucid. Căci miza este criza, nu deznodămîntul trezirii, iar 
Mâzgăreanu conduce sigur traseul lui Slava prin acest colaps existenţial, în 
condiţiile în care în text nu există o acumulare şi o descărcare de tensiune, ci doar 
nivelul maxim. 

Dorian şi Slava trăiesc, în mod diferit, sfîrşitul lumii subiective care îi 
afectează psihologic, unul devine introspectiv-letargic, celălalt febril-isteric. 

 
 
 

de: Oana Stoica 



25. DC NEWS 
din data de 24 Martie 2017 
https://www.dcnews.ro/ru-ii-au-cucerit-teatrul-nottara_537166.html 
 

 
 

Rușii au cucerit Teatrul Nottara! 
 
 
  La început de primăvară, Teatrul Nottara a înmugurit într-o explozie de 
premiere. S-a lăsat “cucerit” de ruși și bine a făcut! A adus în atenția publicului 
bucureştean, doi dramaturgi ruși contemporani (Dmitri Bogoslavski, Iaroslava 
Pulinovici), două texte puternice (Somnambulism, Iubirea la oameni) o 
regizoare din țara lui Gogol  (Evghenia Berkovici) și un regizor român 
(Alexandru Mâzgăreanu), doi traducători excelenţi (Bogdan Budeş, Raluca 
Rădulescu) și o parte din talentata trupă a teatrului, dar și actori colaboratori. Pe 
scurt, o încântare artistică, culturală, un exercițiu de cunoaştere și iubire.   
 
Neliniştea de a fi viu 
 

Textul tinerei autoare Iaroslava Pulinovici, Somnambulism, a fost 
prezentat prima oară pe scena Teatrului Nottara în urmă cu trei ani, în cadrul 
proiectului Spectacolul începe cu o lectură. Și iată că, în actuala stagiune, 
are  premiera în regia tânărului și ambiţiosului regizor Alexandru Mâzgăreanu, 
care a lucrat alături de scenografa Rodica Der și  muzicianul Alexandru 
Suciu.  Subiectul ne privește în mod direct, oriunde am fi și oriunde am 
trăi,  banal, la prima vedere, trădarea din relația de cuplu, cine pe cine înșeală, 



subiect căruia nici psihologii și nici psihanaliştii nu au reușit să-i găsească toate 
motivaţiile, dedesubturile. 
 

Slava, personajul principal, un bărbat aflat în plină maturitate, se confruntă 
cu moartea soției sale, Renata, și descoperă cu uimire prin e-mailurile ei, că avea 
un amant. Numai că de mai bine de patru ani, la rândul lui, o înșeală pe Renata. 
Acesta-i momentul care-i răstoarnă complet modul de abordare a relațiilor sale cu 
cei din jur și, totodată, reconsiderarea principiilor sale de viață. Moartea Renatei 
și aflarea adevărului îi dau un timp de răgaz doar pentru sine, pentru  a se regăsi. 
Brusc, își dă seama că viața lui a fost cea a unui somnambul, confuz, evaziv, 
alunecos, pentru care omisiunea din propria viață a fost singurul reper. Omisiunea 
de a fi soț, omisiunea de a fi părinte, omisiunea de a fi, pur și simplu. Încearcă să 
iasă din starea de somnambulism în care a trăit fără să știe, ca mulți dintre noi, 
și  se hotărăşte să nu mai mintă niciodată. Doar că adevărul, după ce o viață 
întreagă a mințit, este o himeră, nimeni nu are cum să înțeleagă ce vrea să spună, 
mai ales că majoritatea a ales  calea somnambulismului. E mai simplu să întorci 
spatele, să te uiţi în altă parte, decât să te confrunți cu ceea ce nu s-a schimbat 
nicicând: împăratul e gol!  

Ion Grosu intră perfect în sufletul lui Slava.  Este genul de actor pe care 
orice regizor și l-ar dori. L-am remarcat pe Ion Grosu încă de la prima sa apariţie 
pe scena Teatrului Nottara, în 2001, și am fost convinsă ca va fi una dintre 
personalităţile de marcă ale scenei româneşti. Pune amprenta personală, cea a 
creativităţii și originalităţii, pe orice personaj care-i este încredințat.  

Un rol deosebit alcătuieşte și Crenguţa Hariton, în Alla, amanta lui Slava, 
care nu-și dorește altceva, decât să fie iubită. 

O apariţie surprinzătoare este cea a elevului în clasa a X-a, Iulian Mihai 
Cristea, în rolul Maksim (băiatul lui Slava) care exprimă atât de natural drama 
adolescentului neînţeles de părinți, neînţeles de societate, în căutarea propriei 
identităţi. Diana Roman deși doar trece prin scenă, într-un personaj enigmatic, O 
fată, reușește să reţină atenția spectatorului, iar Sorin Cociş în Boris, își face corect 
temele. Prietenul lui Slava, Dima, cu un Karl Baker în mare formă, reprezintă 
vocea societății, grăbită, care nu are cum să-şi încurce viața cu adevăruri 
minore,  cu dileme morale.  Un cuvânt special pentru talentul lui Bogdan Budeş, 
care nu se mărgineşte doar la rolul de traducător, ci de fiecare dată, reinterpretează 
textele pe care le aduce la lumină. 

 

 

 

 



 
Ion Grosu și elevul în clasa a X-a, Iulian Cristea Mihai, o surpriză extrem de 

placută 
 

Când în cuplu dispare încrederea, totul se năruie. Despre această dureroasă 
pierdere ne vorbește Iaroslava Pulinovici, despre neliniştea de a fi viu, într-o 
lume din ce în ce mai somnambulă, care și-a pierdut principiile, direcția de 
conștiință. 
 
 
 

 
de: Irina Budeanu 

  



26. Observator Cultural  
din data de 17 Martie 2017 
http://www.observatorcultural.ro/articol/cit-adevar-atita-drama/ 
 

 

Cît adevăr, atîta dramă 

	

Minciuna ca stil de viață, minciuna asumată ca o falsă plasă de siguranță în 
fața durității vieții, a unei existențe condamnate, în final, la resemnare, la 
acceptarea limitelor este tema centrală din piesa dramaturgei ruse Iaroslava 
Pulinovici, montată la Teatrul Nottara, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. Fără 
să conțină o notă auctorială moralizatoare, nici în piesă, nici în spectacol, 
Somnambulism este o meditație asupra condiției umane supuse, inevitabil, 
îndoielilor și cel mai mult slăbiciunilor de caracter ce fac imposibilă păstrarea 
unei direcții a corectitudinii absolute. Există nuanțe inclusiv în noțiunea de adevăr, 
iar minciuna cea mai mare este cea pe care ne-o servim nouă înșine. 

Conceput, la un prim strat, ca o dramă de familie, spectacolul înaintează 
către un nivel al dramei de idei, în care conflictul personajului principal cu 
celelalte alunecă în plan secund pentru a fi înlocuit de un dureros proces de 
conștiință, un rechizitoriu aspru împotriva propriilor greșeli din trecut. Slava (Ion 
Grosu) își vede existența zguduită după moartea soției într-un stupid accident de 



mașină, dar acest eveniment tragic nu este decît declanșatorul altor nebănuite 
întîmplări și revelații dureroase. Slava începe un proces dur de curățare, de 
eliminare din viața sa a tot ceea ce consideră că nu se încadrează criteriului 
adevărului (un fel de Gelu Ruscanu, dar fără stăpînirea și răceala acestuia, ci cu 
trăirea expansivă, extremă a celui împins la limita nebuniei). 

Punctul de greutate al spectacolului este felul în care Ion Grosu reușește să 
păstreze o intensitate febrilă a gesturilor și acțiunilor personajului său – Slava este 
furibund și aproape înnebunit de durere și neputință și atunci cînd vorbește cu 
Maksim, fiul său adolescent (Iulian Mihai Cristea, de remarcat rolul dificil, bine 
susținut, în dialogurile solicitante cu Ion Grosu), și atunci cînd încearcă să-i facă 
dreptate post-mortem soției, într-un gest la fel de inutil ca toate celelalte, dar 
încărcat simbolic, despărțindu-se de amantă, Alla (Crenguța Hariton), și cînd 
dorește să răscumpere mici nereguli pe care le-a făcut în trecut, în raport cu 
prietenii și colegii (Karl Baker, Sorin Cociș). Obsesia adevărului presupune însă 
o luptă inegală, căci oricît ar încerca Slava să o ia de la capăt, fantoșele trecutului 
nu au cum să fie șterse, trecutul devine, la modul grotesc, un monstru care așteaptă 
la fiecare colț al destinului personajului pentru a-i reaminti că, de fapt, schimbarea 
nu este altceva decît încă o iluzie. 

Somnambulism-ul lui Alexandru Mâzgăreanu inserează, subtil, și o notă 
filozofică ce merge în siajul alegoriei Viața e vis a lui Calderón de la Barca. În 
această nouă meditație asupra raportului dintre liber-arbitru și predestinare, dintre 
iluzie și adevăr, regizorul își lasă personajul suspendat între două realități ce se 
anulează reciproc. Atunci cînd Slava întreabă „Acesta este iadul?“, adică o viață 
ce riscă să se prăbușească în același conformism de care fugise cu disperare pînă 
atunci, o face pentru prima oară fără îndîrjire, fără disperare, aproape cu 
înțelepciune, ca și cum ar fi înțeles, în sfîrșit, că infernul sînt ceilalți în sensul în 
care decăderea lor, înfrîngerea lor reflectă aceeași destrămare în el însuși, pe care 
nu are cum să o oprească. 

Nivelul oniric al poveștii este marcat atît prin acțiunea împinsă de multe ori 
la granița dintre real și închipuire/amintire (flashbackuri dintr-un trecut nostalgic, 
ce exploda a tinerețe și a speranță, dar și un prezent ce poate fi foarte bine un 
coșmar), cît și prin întreg eșafodajul teatral, de la muzică (Alexandru Suciu) pînă 
la un decor (marca Rodica Der) ce lasă adesea impresia de suprarealism, de 
distorsiune a concretului, o redimensionare a normalului. În atmosfera aceasta, a 
acelui „nu se știe cum“ pirandellian, au loc cele mai adînci drame și cele mai 
puternice revelații. Adevărul nu înseamnă doar a nu-i minți pe ceilalți, ci, în 
primul rînd, a reuși să fii onest cu tine însuți, chiar dacă asta presupune să accepți 
înfrîngerea – adică realitatea, în toată neputința și limitarea ei. 

 

de: Silvia Dumitrache 
 



27. Actoru’ cu masca 
din data de 01 Aprilie 2017 
https://actorucumasca.ro/2017/04/01/ce-inseamna-cu-adevarat-
somnambulism/ 

 
 

 
Ce înseamnă, cu adevărat, „Somnambulism”? 

 

Somnambulism” înseamnă, oare, o tulburare a somnului? Sau este 
chiar viața noastră de zi cu zi, plină de rutină și automatisme, de activități pe 
care le repetăm iar și iar, până când devenim prea obosiți sau prea bătrâni 
pentru a mai schimba ceva? Și dacă includem în viața asta trădarea și 
minciuna, perpetuându-le zi, după zi, după zi, până când devin mai reale 
decât însuși adevărul? Și care este, până la urmă, momentul care produce 
„explozia” unui om care trăiește o astfel de viață, o „explozie” ce-l determină 
să renunțe, într-o singură zi, la o viață de monotonie, măști și minciuni? 



Sunt întrebări la care găsim răspunsuri la Teatrul Nottara, vizionând 
piesa „Somnambulism” de Iaroslava Pulinovici, cu Ion Grosu și Crenguța 
Hariton în rolurile principale. 

Piesa ni-l arată pe Slava (Ion Grosu), un om simplu care se confruntă cu 
decesul neprevăzut al soției sale, Renata și cu minciunile pe care aceasta le-a lăsat 
în urma ei. Măcinat de întrebări, de posibile răspunsuri și motive, el încearcă să 
renunțe la viața plină de minciuni pe care o ducea alături de ea. Această încercare 
se izbește, însă, de tipare și de monotonia care, odată cu trecerea timpului, devine 
parte din oameni, aceștia fiind reticenți în privința schimbării lui Slava și a dorinței 
sale de a spune doar adevărul. 

Ion Grosu face un joc excepțional, starea sa sufletească accentuându-se, pe 
parcursul piesei, împreună cu cea a lui Slava. La început, Slava apare calm, 
aproape resemnat cu decesul și trădările soției sale, încercând să o discuple pentru 
simpul motiv că și el a trădat-o în același fel. Spre final Slava devine lipsit de 
orice rațiune, cerând soției sale să-i explice de ce l-a trădat. Întrebările sale se 
lovesc de piatra rece a mormântului Renatei, unde și ațipește până la sosirea 
necunoscutei (Diana Roman). 

Crenguța Hariton o întruchipează pe Alla, amanta lui Slava, femeia care 
iubește fără să fie iubită. Ea a renunțat la orice urmă de mândrie pentru a fi 
împreună cu Slava, însă, acesta nu a considerat-o niciodată altceva mai mult decât 
o amantă. De fiecare dată când este respinsă de Slava, ea devine disperată, cerșind, 
practic, dragostea lui. 

Un aspect psihologic și intrigant al piesei mi s-a părut legătura sufletească 
ce poate fi creată, în timp, de minciună, o legătură mai puternică decât însăși 
minciuna, pe care o face sa pară atât de lipsită de importanță. Este vorba despre 
legătura dintre Slava și Maksim (Iulian Mihai Cristea), fiul său. 

Piesa merită văzută și sunt convins că vă veți regăsi, într-un fel sau altul, în 
personajele întruchipate atât de bine de către actori. 

O singură întrebare mi-a rămas, totuși, la final: Merită, până la urmă, 
să spui adevărul atunci când viața ta e formată numai din minciuni? 

 
 

Sursa: Actoru’ cu Mască 
 



28. Bucureștii vechi și noi  
din data de 20 Aprilie 2017 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/04/spectacolul-
somnambulism-al-teatrului-nottara-pleaca-in-rusia/ 
 

 
 

Spectacolul „Somnambulism” este invitat în Rusia la prestigiosul Festival 
Internațional de Dramaturgie Contemporană „Kolyada-Plays” 

 

 
Spectacolul Somnambulism al Teatrului Nottara, în regia lui Alexandru 

Mâzgăreanu, după un text de Iaroslava Pulinovici, este rezultatul ediţiei a V-a a 
proiectului Spectacolul începe cu o lectură, desfăşurat în luna iulie a anului 2015, 
la Teatrul Nottara. După ce a avut premiera pe 14 ianuarie 2017, spectacolul a 
intrat în repertoriul curent al teatrului. 



În data de 23 iunie 2017, va fi reprezentat în orașul Ekaterinburg (Rusia), 
ca urmare a invitației făcute de Festivalul Internațional de Dramaturgie 
Contemporană „Kolyada-Plays”. 

Iaroslava Pulinovici a menționat că experiența la Nottara, în România, 
experiența în sine cu piesa sa montată în premieră mondială a fost una puternică, 
vividă și deosebit de interesantă. ”Pentru mine totul a fost o experiență extrem de 
interesantă. Mi-a plăcut ce a montat Alexandru Măzgăreanu cu toate că a fost 
atipică montarea. Sunt multe elemente care descriu un univers care vorbește 
despre mistică și absurd. Ieri am făcut cunoștință și cu distribuția din 
Somnambulism. Am senzația ca trupa Nottaraeste foarte bună. Aici actorii joacă 
foarte bine. Nu în ultimul rând, mă bucur să mă aflu în Romania și aici 
la Nottara”, a mai precizat Iaroslava Pulinovici. 

 
Spectacolul este rezultatul ediţiei a V-a a proiectului Spectacolul începe cu 

o lectură, desfăşurat în luna iulie a anului 2016 la Teatrul Nottara. În cadrul 
acestuia, au fost prezentate, sub rubrica „Teatrul contemporan rus”, trei piese 
semnate de scriitoarea Iaroslava Pulinovici: Corul lui 
Caron, Janna şi Somnambulism. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
  



29. Ziarul Metropolis  
din data de 04 Aprilie 2017 
http://www.ziarulmetropolis.ro/ion-grosu-sunt-intr-o-etapa-in-care-nu-
mai-stiu-cum-se-face-teatru-ca-sa-pot-face-teatru-in-continuare/ 
 

 
 

Ion Grosu: „Sunt într-o etapă în care nu mai știu cum se face teatru ca să 
pot face teatru în continuare” 

   
Actor de teatru şi film aflat în plină forţă, Ion Grosu crede în întâlnirile care 
modifică oamenii, luptă cu limitele, păşind cu bucurie în faţa publicului său. 
 

 
 

Este actor al Teatrului Nottara, îl puteți vedea zilele acestea în Slava din 
„Somnambulism” de Iaroslava Pulinovici, în Serghei din „Iubirea la oameni” de 
Dmitri Bogoslavski, în Christian din „Aniversarea” de T. Vinterberg și M. Rukov, 
în Vecinul din „Provocări inocente” de Maria Lado, dar și la Teatrul Bulandra în 
Dolan din „Coada” de Israel Horovitz. 



Dana Rotaru: Ion, vorbește-ne de începuturi! 
 

Ion Grosu: Am copilărit în Chișinău, într-un cartier de lângă gară. Nu 
aveam eu tangențe cu scena pe atunci. Până într-o zi, când m-am dus cu niște 
prieteni la teatru. Întâmplarea face să fi nimerit la două spectacole mari ale unei 
generații de aur a teatrului moldovenesc (vorbesc despre generația lui Ion Sapdaru 
– ei au făcut școala de teatru la Moscova, la Institutul de Artă Teatrală B. Sciukin): 
„Așteptându-l pe Godot” și „Rinocerii”. Aceste spectacole m-au marcat. “Aha – 
mi-am zis atunci – cam așa se face teatru!”…Azi știu că am văzut ceva de mare 
calitate. 
 
Cum ai ajuns la București? 
 

Am fost selectat la Chișinău de regizorul Dan Micu. La una dintre probe, 
dumnealui mi-a dat o monedă de 5 lei și mi-a cerut să-i găsesc alte cinci 
întrebuințări posibile. Nu mai știu ce am improvizat eu acolo, am făcut un nasture, 
un ceas…și mi-a zis – eram încă în concurs: „Sper să îți poarte noroc moneda asta, 
să fii admis în România și să faci meserie”. Și uite că așa a fost! Soarta a făcut ca, 
după mulți ani, să fiu angajat la Teatrul Nottara și să văd că pe ușa sălii de lectură 
scrie Sala Dan Micu…Fantastice coincidențe! 
 
Ai intrat la UNATC în 1991 la clasa profesor Sanda Manu. Ce a însemnat 
pentru tine  această întâlnire? 
 

Ce altceva poate să însemne întâlnirea cu un mare profesor decât un mare 
noroc? Doamna Manu ne spunea: “Nu pot să vă ajut după ce terminați școala, dar 
pot să vă ajut acum. Vă îndrum acum, fie că vă place, fie că nu vă place, dar mai 
apoi veți sta pe picioarele voastre”. Școala m-a întărit pentru tot ce a urmat. 
Antrenamentul cu dumneaei ne-a folosit: Vlad Ivanov, Dorina Chiriac, Lia 
Bugnar, Mariana Dănescu, Ada Navrot – și amintesc doar câțiva – mi-au fost 
colegi de clasă. Am învățat unii de la alții. Eu eram cel mai mic, am intrat la 17 
ani. (La Chișinău școala e structurată altfel decât aici, se fac 10 clase după care 
poți da examen la facultate). Am învățat multe de la colegii mei și ei mi-au spus 
că au învățat din naivitatea mea. Pe urmă, m-am stricat și eu! (zâmbește) Cam ăsta 
a fost traseul meu de început. 
 

După terminarea facultății mi-am zis: „Hop, ce fac acuma?”. Am aflat că 
se dădea concurs la Theatrum Mundi (actualul Metropolis), în comisie erau 
Alexandru Tocilescu, Cătălina Buzoianu; s-au înscris la concurs vreo 300 de 
actori. Am avut noroc și de data asta că Ion Cocora, directorul Teatrului la vremea 
aceea, mă văzuse la Casandra (într-o producție a lui Gavriil Pinte, „Billy 
mincinosul”) și mă voia în teatrul lui. Am luat concursul și am stat la Mundi vreo 
doi ani. În timpul ăsta nu s-a prea întâmplat mare lucru. Am avut noroc, în cele 



din urmă, că a venit Alexandru Tocilescu și a pus în scenă un text al lui Gellu 
Naum, „Poate Eleonora”. Ne-a zis domnul Tocilescu atunci: “Mă, ăștia de lucrați 
acuma cu mine, o să aveți viață lungă în meseria asta!”. Asta a fost o întâlnire care 
mi-a dat încredere, m-a bucurat. Eram la vârsta la care voiam să joc, să fiu pe 
scenă, să fiu în acest fenomen. Voiam mai mult. Și-atunci, împreună cu colegul 
meu de generație Vasile Toma ne-am zis: “Hai să facem ceva!”. La vremea aceea 
nu se făcea mult teatru independent. Așa că ne-am apucat singuri să tăiem niște 
scânduri, să facem o fântână din care să scoatem câinele lui Vișniec și, timp de 
doi ani, am jucat “Buzunarul cu pâine” peste tot unde găseam spațiu: fie la 
Institutul Francez, fie la Teatrul Podul, am participat și la câteva festivaluri. Îmi 
amintesc că într-o seară jucam spectacolul la Teatrul Union și în sală era chiar 
autorul. Domnul Vișniec ne-a felicitat și ne-a spus că dintre toate montările de 
„Buzunarul cu pâine”, a noastră i s-a părut cea mai interesantă. Experiența 
teatrului independent ne-a făcut să continuăm această călătorie în paralel cu 
activitatea noastră de la teatru. La un moment dat am început și o colaborare cu 
Teatrul Evreiesc. 
 
Ce a însemnat experiența Teatrului Evreiesc pentru tine? 
 

A fost o provocare. Jucam în idiș, așa că a fost o experiență foarte 
interesantă. Acolo am jucat într-un muzical montat de Harry Eliad, „Scripcarul pe 
acoperiș”, cu Dan Tufaru. A fost chiar ultimul lui rol și a fost foarte bun. Am fost 
impresionat de ce a făcut el acolo. 
 
Vorbește-mi și despre „Un bărbat și mai multe femei”, un alt proiect 
independent care s-a jucat mult și bine. 
 

„Un bărbat și mai multe femei” după Leonid Zorin, pus în scenă de Vasile 
Toma, e un spectacol drag mie. Întâmplarea a făcut să jucăm câteva reprezentații 
și la Teatrul Nottara. Mircea Diaconu – directorul de atunci – a venit să ne vadă 
și, după spectacol, ne-a felicitat și mi-a propus să rămân la Nottara, să joc aici. Mi 
s-a încredințat rolul principal din muzicalul „Miresele căpitanului”, pus în scenă 
de Petre Bokor. Aceasta a fost pentru mine o încercare în urma căreia Florica 
Ichim a scris că “am trecut de la speranță la certitudine”. În viața asta 
profesională tot timpul îți pui întrebări: Voi putea să fac asta? Sigur am toate 
datele necesare ca să pot construi rolul ăsta și să îl duc la bun sfârșit? 
 
De fiecare dată, cu fiecare rol o iei de la capăt? 
 

Da, cumva o iei de la capăt. La Nottara am avut șansa de a mă redescoperi 
cu fiecare rol jucat: am făcut Arcadi în „Pădurea” lui Ostrovki, în regia domnului 
Mărăscu, apoi Dolohov în „Război și pace”, în regia lui Petre Bokor, apoi l-am 



cunoscut pe Vlad Massaci. A pus în scenă „Aniversarea”. Aici am văzut că pot să 
depășesc niște limite în meseria asta. 
 
Ce înseamnă limite? 
 

Vine un moment când devii meseriaș și ai o zonă de confort; atunci nu mai 
cauți, îți zici că așa se face teatru, limitându-te. Apoi, un regizor îți zice: „Uite, 
eu vreau să încerci și așa!”. Atunci ești norocos, atunci împingi limitele. Repet, în 
meseria asta sunt foarte importante întâlnirile. Și mai e important să se întâmple 
acele întâlniri de care ai nevoie în acel moment al vieții tale. Al vieții tale, pentru 
că teatrul și filmul au legătură cu viața. Alexandr Kaleaghin – marele actor rus – 
vorbea despre faptul că viața are o legătură foarte strânsă cu teatrul și dacă tu apuci 
să joci niște roluri la vârsta experienței tale de viață, ăsta e un mare noroc, e un 
dar… 
Cu toate astea, te-am văzut la Casandra, în 1995, în “Billy mincinosul” și acolo 
făceai compoziție. Făceai un tată și erai extraordinar! 
 

Mulțumesc! (zâmbește cald) Îți spun, experiența de viață îmbunătățește, 
îmbogățește întotdeauna rolul la care lucrezi. Școala de teatru e una, iar școala 
vieții e altă. Actorul are nevoie de amândouă pentru a-și rafina arta. Eu sunt genul 
de actor căruia îi place să se întâlnească cu un rol cu care să spună ceva. Dacă mi 
se întâmplă asta, pentru mine e ca o binecuvântare. 
 
Rolul din “Somnambulism” este un astfel de rol. Vorbește-ne despre asta! 
 

Când am citit prima oară textul autoarei Iaroslava Pulinovici, m-am și 
conectat la el. Am fost atât de uimit și de încântat de text și de rolul în care mă 
vedea deja Alex Mâzgăreanu. Cel mai mult m-a uimit că era ceva ce îmi doream 
să joc, fără să știu că există un dramaturg care să fi scris despre asta. Era ceva ce 
voiam să exprim acum, apropo de nevoia și dorința mea de a spune ceva cu fiecare 
rol pe care îl joc. „Somnambulism” e o poveste care mă atinge. Rezonez cu 
povestea lui Slava. Sunt roluri cu care rezonez și roluri pe care nu le înțeleg până 
la capăt…Adică, le înțeleg la nivel de meșteșug actoricesc, dar nu pot să mă duc 
dincolo de ele și atunci joc teatru. În „Somnambulism” pot să mă duc dincolo de 
rol. Mă simt împlinit și neîmplinit, în același timp. Sunt seri în care îmi zic: “Nu 
m-am simțit bine deloc!”. Atunci vine Alex și îmi zice: „Acum a fost bine!”. 

Sunt într-o etapă în care nu mai știu cum se face teatru ca să pot face teatru 
în continuare. Dacă ar exista o rețetă, ar fi simplu: intri pe accentul ăla, faci o 
tumbă și gata! Ta-daaam! Asta e teatru! (râde). Dar nu, nu există o asemenea 
rețetă. Și ce bine că e așa! 

Pentru mine rolul din „Somnambulism” a fost un pahar de vodcă rece care 
m-a uns la trup și la suflet în același timp. 
 



“Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski este un alt spectacol eveniment al 
stagiunii 2016-2017 a Teatrului Nottara. Cum a fost colaborarea ta cu 
regizoarea Evghenia Berkovici? 
 

“Iubirea la oameni” este rezultatul laboratorului desfășurat la Nottara, în 
vara lui 2016. Regizoarea m-a cooptat în distribuție. Apropo de limite, îmi 
amintesc că am întrebat-o dacă chiar crede că eu sunt potrivit pentru rolul oferit. 
Ea, ca o rusoaică adevărată, mi-a răspuns: “Tu nu ai altă ieșire! Tu trebuie să faci 
asta!”. Hotărârea ei m-a determinat și pe mine. Am înțeles că, uneori, e nevoie de 
pură determinare pentru a-ți ieși lucrurile și de încredere reciprocă. Perioada de 
repetiții a fost foarte scurtă, dar foarte intensă. 
 
Colaborezi și cu Teatrul Bulandra. Ce te-a adus în Bulandra? 
 

Spectacolul „Coada” de Israel Horovitz, în regia Iarinei Demian. Aici m-
am întâlnit pe scenă cu Tudor Chirilă, Mariana Dănescu, Nicodim Ungureanu și 
Cristian Crețu. Suntem actori din aceeași generație, am apucat să vorbim aceeași 
limbă, împreună facem echipă bună și meritul Iarinei Demian este acela de a ne fi 
reunit pe aceeași scenă. Spectacolul se joacă deja de trei ani și mă bucură fiecare 
întâlnire cu acești minunați colegi. 
Ai în palmares și câteva roluri în film: “Poziția copilului”, „Sunt o babă 
comunistă”, „Despre oameni și melci”, „Umilința” sunt doar câteva dintre 
filmele în care ai jucat. Care e diferența specifică între actoria de teatru și cea 
de film? 
 

În teatru, spectatorul are nevoie de gândul tău, de energia ta, de vitalitatea 
ta, de însăși ființa ta vie și imediată. În film, e doar gândul și cam atât. Camera 
preia tot, citește tot ce e în interiorul tău. Apoi, făcând film înțelegi că ceea ce faci 
în teatru nu trebuie să faci în film și că ceea ce faci în film nu trebuie să faci în 
teatru. (râde). 
 

 
Fotografii: Laura Dobre / Ziarul Metropolis 

 
Ai avut și momente în profesie în care ai simțit că ai obosit? 
 

E cam devreme să obosesc! Nu, nu e vorba de oboseală. E vorba de niște 
întrebări pe care ți le pui la vârsta asta profesională. Important e să fie întrebările 



alea bune. Astea te vor ajuta pe mai departe în meserie. Dacă îți pui întrebările 
care să te ghideze în viață… 
 
În viața profesională? 
 

Atât în viața profesională, cât și în cea personală. Ele se întrepătrund. Nu 
poți să faci abstracție de viața personală și să zici că te dedici doar vieții 
profesionale. Ele, cumva, amândouă își cer dreptul. Are Vâsoțki o poezie în care 
zice că e bine, câteodată, să faci doi pași în spate, să te uiți atent cam unde ai ajuns, 
ce ai apucat să faci, de ce ai făcut unele lucruri, ce ai vrut să spui cu asta și ce ai 
de gând să faci pe mai departe. 
 
Te gândești la cariera ta? 
 

Nu la carieră, ci la ce poți tu să spui pe mai departe ca artist. 
 
Asta înseamnă să te gândești la carieră! 
 

Nu îmi place cuvântul carieră. I-aș zice: un traseu al vieții profesionale. 
 
Cum alegi următorul proiect în care să joci? Tu propui? Faci tot ce ține de tine 
ca să se întâmple? 
 

Nu sunt genul de actor care să alerge după proiecte. Eu am lăsat ca ele să 
se întâmple. Al Pacino zice în cartea lui: “Dacă îți dorești ceva cu disperare… 
 
Se întâmplă? 
 

NU se întâmplă!”. (râdem). Tot ce trebuie să faci e să nu disperi, să nu o iei 
razna! Dacă e să se întâmple lucrurile, se întâmplă! Cum, dacă nu e să se întâmple, 
nu se întâmplă și gata! Îmi amintesc de probe de film la care mi s-a spus: “Tu ești 
omul de care am nevoie! Tu ești!”. Am visat, m-am bucurat, iar într-un final nu 
m-au mai luat. „Păi, nu eram eu omul, nu ziceai că eu sunt? Ba da, dar să vezi…”. 
(râdem împreună și mai tare). Așa că nu m-a interesat să alerg după un proiect. 
M-a interesat întâlnirea cu oameni frumoși la suflet, inteligenți, de la care să pot 
învăța și care să mă poată îmbogăți sufletește. 
 

 
 
Mergi la castinguri? 



 
Da, merg și nici aici nu mă cramponez de lucruri. Și aici cred în întâlniri și 

astea îmi umplu sufletul de bucurie, atunci când se întâmplă. Am dat vara trecută 
o probă pentru un scurt-metraj (e parte a unei trilogii despre Holocaust) și am luat 
rolul. La filmare am lucrat foarte bine cu regizorul – era un regizor rus – iar 
partenerul meu din cele câteva secvențe ale filmului a fost fiul marelui actor Oleg 
Iancovski. La sfârșitul filmării mi-a mulțumit că a lucrat cu mine și am conversat 
puțin. Așa am aflat că el este puștiul care a jucat în „Oglinda” lui Tarkovski, că e 
actor la MHAT, absolvent al lui Oleg Tabacov. În prezent este și regizor de film 
și i-a avut pe platou pe Nikita Mihalkov și pe Oleg Menshikov. Omul din fața mea 
le-a dat indicații de actorie acestor titani! Cum să îți spun? Am realizat, pentru a 
nu știu câta oară, că sunt lucruri care se întâmplă și pe care nu ți le propui tu. Ele 
se întâmplă. Eu de întâlnirile astea vorbesc. Totul e ca tu să fii pregătit pentru 
momentul ăla. Pregătit înseamnă să fii sănătos, să n-o iei razna, înseamnă multe 
lucruri. Atâta vreme cât familia mea e bine, băieții mei sunt sănătoși – am doi 
băieți de care sunt mândru – și atâta vreme cât sunt deschis întâlnirilor, mă 
consider pregătit. Trebuie să mergi înainte. Viața e o luptă continuă și trebuie să 
știi să o faci frumoasă. Să nu fie o luptă încrâncenată, să fie o luptă frumoasă, 
plăcută. Cam asta e. 

 
 
 
 
 

de: Dana Rotaru 
  



30. Youtube  
din data de 21 Februarie 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=yEfaPEpThRo 
 

 
 
 

 
 

Sursa: Youtube 
  



31. Lateatru.eu  
din data de 20 Martie 2017 
http://lateatru.eu/somnambulism/ 
 

 
 

Somnambulism de Iaroslava Pulinovici 

	
Somnambulism de Iaroslava Pulinovici 

Regia: Alexandru Mazgareanu 
Distributie: 

Slava – Ion Grosu 
Alla – Crenguta Hariton 

Dima – Karl Baker 
Boris – Sorin Cocis 

O fată – Diana Roman 



Maksim – Iulian Mihai Cristea 
Muzica: Alexandru Suciu 
Scenografia: Rodica Der 

Traducerea: Bogdan Budes 
Durata: 1h 40min (fără pauză) 

Locatie: Teatrul Nottara (sala George Constantin) 
		

	

Somnambulism – Opinie LaTeatru.EU 

  

In general ma sperie bolile psihice. Ma sperie sa am langa mine un om care 
stiu ca oricand poate face ceva neprevazut. Care imi poate afecta mie integritatea, 
dar care poate face rau si altora. Inclusiv lui insusi. 

Somnambulismul este, dupa mine, o boala psihica. Este si parerea multora. 
Fiind o boala, trebuie tratata. Nu stiu cat de eficiente sunt tratamentele, dar trebuie, 
intai si intai, constientizata ca atare. 

Alcoolismul este o alta boala psihica. Alcoolic nu este cel care se imbata 
din cand in cand, la o petrecere, ci este cel care nu-si vede viata altfel decat band. 
Cel care bea non-stop. Cel care isi dedica viata alcoolului. 

Tot o boala psihica este si mitomania. Eu o traduc, in cuvintele mele, prin 
placerea de a trai in minciuna. Placerea de a minti zi de zi, ora de ora, minut cu 
minut. Tot o boala psihica este si, la fel ca-n cazul altor boli, trebuie intai si intai 
constientizata. 

Acum, legat de minciuna, se spune ca o constientizezi atunci cand esti 
mintit de altii. Atunci iti dai seama cat de nociva este, iti dai seama cum se simt 
ceilalti. Un mincinos se va lecui de minciuna, ori va incerca sa faca asta, atunci 
cand va constata ca a fost mintit. Grav. 

Spectacolul Somnambulism este despre toate cele de mai sus, dar si mai 
mult. Este SI despre problemele grave pe care le avem, in familie si nu numai, pe 
care, insa, preferam sa le ascundem sub pres. Avem impresia ca este un obicei 
romanesc, dar se practica peste tot. Piesa vine din Rusia, locul unde votca este 
cauza atator si atator probleme de familie. Obiectiv este cauza, dar pentru multi, 
din pacate, este si solutia. 



La final, o intrebare de ordin etic: daca ti-ar muri nevasta si ai afla ca ea te-
a inselat si ca nici macar copilul pe care l-ai crescut nu e al tau, ce ai face in 
conditiile in care tu, la randul tau, ai inselat-o de-a lungul anilor? Minciuna ta este 
mai digerabila decat minciuna ei? 

Somnambulism se joaca la Nottara. Mergeti sa-l vedeti. Merita. Salutari 
TEATRALE tuturor! 

 
 
 
 
 

de: Emil Călinescu 
  



32. Alexandru Mâzgăreanu Blog 
din data de 21 Martie 2017 
http://alexmazgareanu.blogspot.ro/ 
 

 
 

 
 

SOMNAMBULISM de Iaroslava Pulinovici 
 

Somnambulism / Teatrul NOTTARA 
 

de Iaroslava Pulinovici 
 

Regia: Alexandru Mâzgăreanu 
 

Distribuția:  
 

Slava - Ion Grosu 
 

Alla - Crenguţa Hariton 
 



Dima - Karl Baker 
 

Boris - Sorin Cociş 
 

O fată - Diana Roman 
 

Maksim - Iulian Mihai Cristea 
 

Muzica: Alexandru Suciu 
 

Scenografia: Rodica Der 
 

Traducerea: Bogdan Budeş 
 
 

 
 

Sursa: Alexandru Mâzgăreanu Blog 
  



33. TV Happy 
din data de 05 Mai 2017 
http://tvhappy.ro/happy-day-happy-
life/%E2%80%9DSomnambulism%E2%80%9D-spectacolul-
%C3%AEn-care-oricine-%C3%AE%C8%99i-va-reg%C4%83si-
problemele-cu-care-se-confrunt%C4%83-%C3%AEn-
via%C8%9B%C4%83.-id217263.html 
 

 
 

”Somnambulism”, spectacolul în care oricine își va regăsi problemele cu 
care se confruntă în viață 

	
	

Această porție de cooltură o dedicăm teatrului. Rapha a fost la Teatrul 
Nottara, acolo unde se joacă spectacolul „Somnambulism”. 

Acest spectacol regizat de Alexandru Mâzgăreanu îi înseamnă pe spectatori 
să se trezească din somnul gândirii sau cel al simțirii. 

„Reprezintă pentru mine o poveste foarte emoționantă și personală, o 
poveste cu care am empatizat. Reprezintă o întâlnire foarte importantă cu 
actorii din distribuție”, spune regizorul spectacolului. 

Spectacolul vorbește despre poveștile și viețile oamenilor care sunt valabile 
oriunde. Oamenii au aceleași probleme oriunde pe glob. 



„Încerc să țin cont de sensibilitatea lor și de nevoile lor. Să nu intervină 
comoditatea și rutina”, afirmă regizorul Alexandru Mâzgăreanu despre 
efortul pe care îl depunde atunci când lucrează cu cei din echipă. 

 
 
 

Sursa: TV Happy 
  



34. Revista Teatrală Radio  
din data de 02 Martie 2017 
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/ispita-adevarului/ 
 

 
Ispita adevărului 

 

Somnambulism de Iaroslava Pulinovici, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 
Teatrul ”Nottara” din Bucureşti 
 

Cineva considera că nu toate adevărurile merită spuse fiindcă nu toate sunt 
de folos. Atunci, cu atât mai mult nu toate adevărurile trebuie ştiute. Durerea ar fi 
prea mare şi ineficienţa evidentă. Uneori, să ştii adevărul nu te ajută cu nimic. 

 
După moartea prematură a soţiei sale, Slava descoperă că aceasta îl înşelase 

ani de zile, mai mult, copilul pe care îl au împreună nu este de fapt al lui. Realitatea 
cumplită este că şi Slava avea o relaţie extraconjugală care începuse în urmă cu 
patru ani şi devenise în timp ceva destul de serios. Aşadar, eroul nostru 
experimentase postura celui care înşeală. Acum se găseşte în situaţia de a şti ce 
simte cel trădat. Şi asta îl destabilizează total. 



 

Convins că singura soluţie este recunoaşterea tuturor adevărurilor, refuzul 
de a se conforma cutumelor, minciunii convenţionale, aparenţelor comode, Slava 
absolutizează rolul mărturisirilor fruste, iar cei din jur încearcă să îi înţeleagă 
smintirea. În cele din urmă, lucrurile revin pe făgaşul normal, iar greşelile 
abominabile din trecut devin simple accidente de parcurs, păcate răscumpărate. 

 
Textul Iaroslavei Pulinovici propune o temă de meditaţie majoră. Şi chiar 

dacă atmosfera, tensiunea nu ajung în stadiul apăsător, sobru şi deprimant, iar 
finalul e unul fericit, nu înseamnă că dilemele existenţiale nu rămân suspendate 
asemenea unor coşmaruri recurente. Slava a fost convins să meargă mai departe, 
să treacă peste, dar ieşirea lui din blocaj nu implică anularea revelaţiilor trăite. 

 
  Cu deja probata sa atenţie pentru detalii şi nuanţe, Alexandru Mâzgăreanu 
valorizează în egală măsură atât gravitatea temei cât şi candoarea şi umorul 
personajelor. Împreună cu scenografa Rodica Der, regizorul creează un seducător 
spaţiu de veghe, de semi-trezie, halucinant dar prietenos, în care ”rătăcirea” lui 
Slava e deopotrivă aventură şi blestem. 
 

 

Ion Grosu se dovedeşte opţiunea ideală – un actor ajuns la maturitate 
artistică, un interpret care ştie că cea mai redutabilă combinaţie în transmiterea 
unui mesaj este cea dintre emoţie şi zâmbet. Într-un rol puternic, asumat cu 
seriozitate şi interpretat cu credinţă o regăsim pe Crenguţa Hariton. O surpriză 
extrem de plăcută este tânărul Iulian Mihai Cristea. Întregesc distribuţia, dându-i 
culoare şi dinamică, Diana Roman, Karl Baker şi Sorin Cociş. 



 

 

Ion Grosu în Somnambulism. Foto: Ciprian Duică 
 

În afara faptului că ne mijloceşte întâlnirea cu un dramaturg consistent şi 
de perspectivă, Teatrul ”Nottara” ne aduce în atenţie un univers uman complex, 
convingător, empatizant, propunându-ne o radiografie cu valenţe bufe a fiinţei 
umane, surprinsă între rutina socializării şi ispita singurătăţii. Până la capăt, 
mesajul transmis de Somnambulism este unul optimist, deschis: cu bune, cu rele, 
cu erori majore, cu inevitabile meschinării, viaţa e surprinzătoare – în fond, cel 
mai interesant spectacol. 

 

 

 
 

de: Răzvana Nița 
 
  



35. Senso TV  
din data de 02 Iunie 2017 
https://www.sensotv.ro/agenda/?id=3086 
 

 
 

Agendă culturală 

•  

Spectacol de teatru 
Somnambulism 

R: Alexandru Mazgareanu 
Locatie: Teatrul Nottara, Bucuresti 

10 iunie, ora 19:30 
 
 
 
 

Sursa: Senso TV  



36. Teatrul Nottara 
din data de 17 Iunie 2017 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=217 
 
 

 
 
 

Ovaţii în Rusia 
pentru Somnambulism! 

O reprezentaţie a avut Somnambulism, în cadrul Festivalului Internațional 
de Teatru Modern „Kolyada Plays”, dar a fost de ajuns ca să-i cucerească pe 
oamenii de teatru şi publicul din Ekaterinburg. Cu aplauze îndelungi şi ovaţii au 
fost răsplătiţi actorii noştri. 

A doua zi, artiştii români au răspuns întrebărilor criticilor de teatru rusi. Un 
lucru la fel de dificil cu a urca pe scena festivalului! Aşa am mai semnat un succes 
extern, marca Nottara! 



Nevastă-mea murea, iar eu eram blocat în trafic… așa e viața.  Asta e - așa 
e viața. Sigur, e viață. Cel fel de viață? Atît de pe nesimțite, de tăcută – a fost și 
nu mai e. ”, spune Slava, personajul principal din această piesă. 

  

El descoperă, după moartea soţiei sale, că viaţa lui de cuplu a fost o 
minciună. 

Că n-a minţit numai el, ci şi soţia lui. Şi cu ce consecinţe! 

Ce-ţi rămâne să faci, când descoperi că viaţa ta a fost o minciună? Şi când 
nici nu mai poţi cere explicaţii: moartea ţi-a răpit partenera. Dacă alegi adevărul, 
nu devii victima opţiunii tale, într-o lume atinsă de morbul minciunii? Şi nu doar 
în Rusia premiatei autoare de 29 de ani! 

Spectacolul este rezultatul ediţiei a V-a a proiectului Spectacolul începe 
cu o lectură, desfăşurat în luna iulie a anului 2015 la Teatrul Nottara. În 
cadrul acestuia, au fost prezentate, sub rubrica „Teatrul contemporan rus”, 
trei piese semnate de scriitoarea Iaroslava Pulinovici: Corul lui 
Caron, Janna şi Somnambulism. 

Lui Slava îi moare soţia, Renata. După o vreme, el găseşte e-mailurile soţiei 
sale, din care reiese că ani de-a lungul Renata îl înşelase, paternitatea lui fiind, 
astfel, anulată. Oricât l-ar durea, el înţelege că nu are niciun drept s-o 
învinovăţească pe Renata, fiindcă şi el, de vreo patru ani, are o amantă. Tot 
gândindu-se la natura minciunii, Slava hotărăşte să nu mai mintă, să spună doar 
adevărul. Iar această hotărâre îi aduce noi suferinţe: el devine caraghios şi 
incomod pentru restul lumii. 

Spectacolul e bine, solid articulat, cu atent conturate momente de 
crescendo, cu meşteşug pus în scenă la Sala George Constantin de tânărul 
regizor Alexandru Mâzgăreanu. Care a făcut exact ceea ce trebuia să facă. 
A întocmit o foarte bună distribuţie, a lucrat cu actorii la nuanţe potenţate 

de muzica originală a lui Alexandru Suciu, a asigurat dreptul echilibru, 
totul într-o scenografie de bună calitate semnată de Rodica Der. 

Mircea Morariu, adevarul.ro 

 
 
 

de: Sanda Viţan 
 
  



37. LiveOut  
din data de 17 Iunie 2017 
https://www.liveout.ro/events/detalii/60454-Somnambulism-
premier%C4%83 
 

 

Somnambulism - premieră 

Lui Slava îi moare soţia, Renata. După o vreme, el găseşte e-mailurile soţiei 
sale, din care reiese că ani de-a lungul Renata îl înşelase, paternitatea lui fiind, 
astfel, anulată. Oricât l-ar durea, el înţelege că nu are niciun drept s-o 
învinovăţească pe Renata, fiindcă şi el, de vreo patru ani, are o amantă. Tot 
gândindu-se la natura minciunii, Slava hotărăşte să nu mai mintă, să spună doar 
adevărul. Iar această hotărâre îi aduce noi suferinţe: el devine caraghios şi 
incomod, pentru restul lumii. 

 
 
 

Sursa: LiveOut 
  



38. Ana Barton 
din data de 01 Aprilie 2017 
http://www.anabarton.ro/adevarul-meu-adevarul-tau-realitatea-
noastra/ 
 

 
 

Adevărul meu + adevărul tău = realitatea noastră 

Poate c-ar trebui să ne-nvețe cineva, de mici, că atunci când alegi un om, să 
trăiești cu el, alegi, de fapt, o fabrică vie care produce propriile adevăruri și 
propriile minciuni. Așa cum și tu le produci pe ale tale. Până la capăt. Iar asta nu 
se-ntâmplă doar în parteneriatele sentimentale, ci în toate formele de alăturare cel 
puțin contigue dintre oameni. Și, paradoxal și fatidic în același timp, adevărurile 
fiecăruia dintre noi nu alcătuiesc realitatea în care trăim. Realitatea e o tipă nițel 
cam detașată de noi, de felul ei, nu chiar independentă, nu de tot, o influențăm toți 
de-a lungul vieților noastre și deseori și după morțile noastre, dar, nu știu cum, nu 
o naștem, nu o creștem și n-o-ngropăm noi. Și, neapărat, n-o iubim. Asta e sigur. 
Nici n-am putea pentru că minciunile noastre acoperă sau desființează adevărurile 
noastre, iar ea, doamna realitate, e atât de schimbătoare, uneori de la secundă la 
secundă, încât efectiv n-o putem cuprinde nici cu mintea, nici cu sufletul. Nici cu 
trupul, deși măcar atât ar fi relativ mulțumitor, însă și trupul nostru e tulburat de 
adevărurile și de minciunile noastre. Și de adevărurile și minciunile celorlalți. Nici 
mintea și sufletul nu-s ferite de astea. Ale celorlalți. Și-n oceanul ăsta de adevăruri 
și minciuni proprii și străine ce mai este realitatea? Ceva care mult prea des ne 
depășește și nu-nțelegem de ce. Nu ne place de ea și nu ne descurcăm cu ea decât 
atunci când suntem îndrăgostiți. Este enorm însă, sper că doamna-i mulțumită. 



 

„Somnambulism“ se numește spectacolul pe care l-am văzut la Teatrul 
Nottara, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, după un text al Iaroslavei Pulinovici, 
tradus de Bogdan Budeș (omul ăsta traduce excepțional, mergeți să vedeți „Vestul 
singuratic“, un spectacol realizat după un text tradus tot de el, spectacol după care 
toată familia mea a preluat câteva expresii savuroase pe care le folosim de-atunci 
zilnic). Mai văzusem în regia lui Alexandru Mâzgăreanu „Omul care mânca 
lumea“, la Teatrul de Artă, și mi-a plăcut mult. Am mers așadar pe încrederea dată 
de precedent. Și încrederea mi s-a confirmat, regizorul are o forță care-mi este 
exact pe inimă, iar inima mea e de origine vulcanică. Spectacolul este unul foarte 
puternic, care te ține-n priză tot timpul, de uiți cine ești, chiar dacă nu vrei să fii 
niciunul dintre personaje. Ești și tu acolo, în scenă, cu adevărurile și minciunile 
tale, cu durerile și cu bucuriile care s-au născut și, uite!, se nasc la fiecare respirație 
din adevărurile și din minciunile tale și, Doamne, cu ce viteză și ce poftă de-
nmulțire!, din impresiile tale, care nu sunt nici adevărurile, nici minciunile tale, 
sunt însă copiii născuți din întâlnirea asta continuă a lor, din conviețuirea asta atât 
de umană. 

Distribuția excelentă face din spectacol un iureș în care, n-ai încotro, te 
prinzi. Pentru că te prinde. Ion Grosu – un actor basarabean foarte bun, nu-l știam, 
cu mare bucurie l-am descoperit – este ca o stihie a naturii, iar accentul lui dă un 
plus de autenticitate personajului Slavka, un rus. Pentru că actorul știe cum să-și 
folosească acest atu, cum să-l dozeze, când să-l exacerbeze, când să-l diminueze. 
Pe ceilalți actori îi știam – Crenguța Hariton, Sorin Cociș, Diana Roman, Karl 
Baker –, fiecare dintre ei a fost bucățica potrivită din nucleul perfect. Personajul 
adolescent Maksim – Iulian Mihai Cristea – este unul foarte bine jucat de foarte 
tânărul, adolescentul, actor căruia tatăl, Slavka, alege să-i spună în față, crud, niște 
adevăruri ca niște topoare. 

Pentru că Slavka, înnebunit și destructurat de propria durere și de cea pe 
care le-a provocat-o celorlalți, crede că lovindu-i pe ei cu adevărurile sale despre 
sine și cu adevărurile sale despre ei va pune început bun, ba, mai mult, adică mai 
grav, va schimba lumea. Slavka se crede un demiurg deținător al adevărurilor 
tuturor și nu face altceva decât, în disperarea suferinței lui autodistrugătoare, să-i 



atace animalic pe toți ceilalți. Iar ei, toți, îl iartă pentru adevărurile lui cu care i-a 
rănit și când nu le-au știut, și acum, când le află, și nu vor decât, fiecare cum știe, 
cum poate, cu zdrențele adevărurilor și minciunilor lor de oameni, să-i aline lui 
Slavka suferința, să nu-l lase să-i piardă, să se piardă. Și fiecare își pune adevărul 
personal lângă al celuilalt, niște adevăruri în formă de mâini, cu degete fragile, 
printre care mai scapă și minciuni, lașități, angoase, pentru ca acela pe care ei îl 
iubesc sau de care doar le pasă să rămână viu, nu neapărat cu ei, dar viu, chiar 
dacă nevătămat nu se poate, căci viu și nevătămat nu este cu putință în realitate. 
Și nici în adevăr. 

 
 
 
 

de: Ana Barton 
  



39. AGERPRES 
din data de 23 August 2017 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/08/23/comunicat-de-presa-
teatrul-tineretului-piatra-neamt-18-34-05 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Tineretului Piatra Neamț 

FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ PLEDEZ PENTRU TINE(RI) 

EDIȚIA A XXIX-A, 10-18 noiembrie 2017 

SELECȚIE 2017 

Teatrul Tineretului împlinește anul acesta 50 de ani de când poartă acest 
nume. De aceea, am dorit ca selecția celei de-a XXIX-a ediții a Festivalului de 
Teatru din Piatra Neamț să stea sub semnul tinereții atât în ceea ce privește 
echipele și spectacolele invitate, cât și publicul căruia i se adresează. Astfel, zece 
dintre producțiile selectate sunt dedicate spectatorilor tineri și foarte tineri. De 
asemenea, publicul matur este invitat să intre în dialog cu perspective diferite 
asupra lumii în care trăim și asupra istoriei recente, oferite de tinerii creatori. Unii 
dintre aceștia sunt la început de drum, unii au deja voci pregnante, recunoscute 
atât de public, cât și de critica de specialitate, iar alții sunt artiști care nu mai au 
nevoie de nici o prezentare: Radu Afrim, Radu Nica sau Ada Milea. Spectacolele 
selecționate sunt produse atât de teatre de stat (Teatrul Național 'Radu Stanca' 
Sibiu, Teatrul Național 'I. L. Caragiale' București, Teatrul Odeon București, 
Teatrul Nottara București, Teatrul Național 'Marin Sorescu' Craiova, Teatrul 



Național 'Vasile Alecsandri' Iași, Teatrul Excelsior București, Teatrul 'Andrei 
Mureșanu' Sfîntu Gheorghe, Teatrul Ariel Târgu Mureș), cât și de echipe și de 
teatre independente care și-au câștigat deja un renume prin dinamismul, coerența 
programelor și spectacolelor oferite comunităților în care activează (MACAZ, 
Unteatru, Reactor de creație și experiment, Centrul Replika). 

Spre deosebire de edițiile anterioare, această ediție nu va fi una 
competițională, însă un grup de tineri între 14 și 19 ani va acorda un premiu de 
popularitate unuia dintre spectacolele din secțiunea dedicată liceenilor. Pentru cei 
mai tineri spectatori, cei cu vârste între 5 și 12 ani, festivalul va prezenta două 
producții, una dintre ele fiind spectacolul — concert 'Visătorul', în regia Adei 
Milea (carea va avea premiera la Teatrul Tineretului în luna octombrie). 

Festivalul se va deschide pe 10 noiembrie cu spectacolul 'Wolfgang', în 
regia lui Radu Afrim (producție a Teatrului Tineretului) și se va închide pe data 
de 18 noiembrie. Prologul festivalului va avea loc pe 9 noiembrie, când îi așteptăm 
să fie alături de noi pe toți cei interesați, tineri de toate vârstele, să serbăm 
împreună numele Teatrului Tineretului. Iar ca epilog, pe data de 19 noiembrie vă 
propunem să celebrăm creativitatea adolescenților prin două producții realizate de 
trupe de teatru din licee: trupa Artwist din Baia Mare (spectacol prezentat în 
parteneriat cu Festivalul 'Ideo Ideis') și trupa TeenAct a Colegiul Național 'Petru 
Rareș' din Piatra Neamț. 

Gianina Cărbunariu, regizor și dramaturg, 

Selecționer al Festivalului de Teatru Piatra Neamț (ediția a XXIX-a) 

Manager interimar al Teatrului Tineretului 

Spectacole selectate: 

'90 de Alex Fifea, Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, 
Andrei șerban, regia David Schwartz 

Asociația O2G & MACAZ Teatru Coop, București 

ALL OVER YOUR FACE, scenariu colectiv, regia Botond Nagy 

REACTOR de creație și experiment, Cluj-Napoca 

BELA BARTOK șI POVESTEA PRINțULUI CIOPLIT ÎN LEMN de Cristina 
Sârbu, 

regia Monica Ciută 

Teatrul Odeon București și Asociația 'Clasic e fantastic' 



CALUL ALB. Scurtă istorie a urii de Smaranda Nicolau, regia Ioana Păun 

Păun/Manolache/Miron/Nicolau 

COPII RĂI de Mihaela Michailov, regia Geanina Hergheligiu 

Teatrul Arte dell'Anima, București 

DRAGOSTE șI INFORMAțIE de Caryl Churchill, regia Irina Crăiță-Mândră 

Teatrul Național 'I.L.Caragiale' București 

EXPLOZIV de Elise Wilk, regia Andrei Măjeri 

Teatrul Național 'Marin Sorescu' Craiova 

FAMILIA OU, creație colectiva, regia Bogdan Untilă 

Recul, București 

FAMILII de Eugen Jebeleanu, regia Eugen Jebeleanu 

Teatrul Național 'Radu Stanca' Sibiu 

FLUTURII SUNT LIBERI de Lee Hall, regia Erwin șimșensohn 

Teatrul Excelsior București 

FRIG de Lars Norén, regia Alexandru Bogdan 

Teatrul UNTEATRU, București 

JURNAL DE ROMANIA. SFÂNTU GHEORGHE, scenariul și regia Carmen 
Lidia Vidu 

Teatrul 'Andrei Mureșanu' Sfântu Gheorghe 

PE JUMĂTATE CÂNTEC, un spectacol de Crista Bilciu 

Teatrul de Foc, București 

PENA de Adina Lazăr, ștefan Mako (Am fost smardoaică), Ruth Smythers 
(Instruction and Advice for the Young Bride), regia Adina Lazăr 

Create.Act.Enjoy, Cluj-Napoca 

POVESTEA PĂSĂRII FĂRĂ CUIB de Ada Lupu, regia Iris Spiridon 

Teatrul Național 'Vasile Alecsandri' Iași 



ROVEGAN de Catinca Drăgănescu, regia Catinca Drăgănescu 

ARENA și Centrul de Teatru Educațional Replika, București 

REFUGII de Petro Ionescu, regia Raul Coldea 

REACTOR de creație și experiment, Cluj Napoca 

RESPIRAȚII de Duncan Macmillan, regia Radu-Alexandru Nica 

Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL, Târgu Mureș 

SOMNAMBULISM de Iaroslava Pulinovici, regia Alexandru Mâzgăreanu 
Teatrul Nottara București 

Teatrul Tineretului participă în cadrul festivalului cu primele două premiere 
ale stagiunii 2017 — 2018: WOLFGANG după Yannis Mavritsakis, în regia lui 
Radu Afrim și VISĂTORUL după Ian McEwan, un spectacol — concert de Ada 
Milea. 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
  



40. Ziarul Metropolis 
din data de 29 August 2017 
http://www.ziarulmetropolis.ro/teatrul-din-piatra-neamt-anunta-
selectia-pentru-festivalul-pledez-pentru-tineri/ 
 

 
 
Teatrul din Piatra Neamț anunță selecția pentru festivalul “Pledez pentru 

tine(ri)” 
 

Între 10-18 noiembrie 2017, va avea loc la Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamţ ediţia a XXIX-a a Festivalului de Teatru “Pledez pentru tine(ri)”, ediţie 
necompetiţională. 

 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamț era denumit la începuturile lui 

“fenomenul Piatra Neamț”, pentru că aici au debutat, și au jucat o vreme, actori 
care sunt astăzi nume celebre în teatrul românesc, printre care: Florin Piersic, 
Leopoldina Bălănuță, Mitică Popescu, Traian Stănescu, Mircea Rusu, Oana 
Pellea, Luminița Gheorghiu George Motoi, Atena Zahariade, Ica Matache şi mulţi 
alţii. 



La 50 de ani de la înființare,  Teatrul Tineretului de la Piatra Neamț își 
sărbătorește jubileul prin  ediția a XXIX-a a Festivalului  de teatru “Pledez pentru 
Tine(ri)” care stă sub semnul tinereții și nu va fi una competițională, adică nu 
există juriu, anunță regizorul și dramaturgul Gianina Cărbunariu, selecţionerul 
festivalului și managerul interimar al instituției, care a înțeles de la începutul 
manageriatului său, că teatrul acesta trebuie să rămână în continuare o pistă de 
lansare pentru: actori, regizori, dramaturgi, coregrafi, scenografi. 

 
Față de ediția de anul trecut, când au participat în festival nume consacrate 

ale scenei românești, ediția a XXIX-a din noiembrie 2017 a Festivalului se 
adresează doar tinerilor, iar ceea ce aduce nouconstă în prezentarea a două 
spectacole pentru spectatorii cu vârste între 5 și 12 ani, și se acorda un premiu de 
popularitate unuia dintre spectacolele din secțiunea dedicată liceenilor. 
 

 
Cu o zi înainte de start, în 9 noiembrie, teatrul își va serba numele de 

“Teatrul al Tineretului” alături de tineri, însă deschiderea oficială a festivalului va 
avea loc în 10 noiembrie cu premiera „Wolfgang”, în regia lui Radu Afrim, iar 
închiderea festivalului va avea loc în 18 noiembrie. 

 
La o zi după închiderea celei de-a a XXIX-a ediție a festivalului, în 19 

noiembrie, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț va marca creativitatea 
adolescenţilor. Două trupe de teatru din licee își vor prezenta spectacolele: trupa 
“Artwist” din Baia Mare (spectacol prezentat în parteneriat cu Festivalul 
„IdeoIdeis“) și trupa „TeenAct” a Colegiului Naţional „Petru Rareș” din Piatra 
Neamț. 

 
  Spectacolele invitate în festival fac parte din repertoriul teatrelor: Teatrul 
Național „Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Național „I. L. Caragiale” București, 
Teatrul „Odeon” București, Teatrul „I.C. Nottara” Bucureşti, Teatrul Național 
„Marin Sorescu” Craiova, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași, Teatrul 
„Excelsior” București, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, Teatrul 
„Ariel” Târgu Mureș, precum și teatrele independente: MACAZ, UNTEATRU, 
Reactor de creație și experiment, Centrul Replika. 
 



Teatrul Tineretului din Piatra Neamț participă în festival cu primele două premiere 
ale stagiunii 2017 – 2018: „Wolfgang” după YannisMavritsakis, în regia lui 
Radu Afrim și “Visătorul” după Ian McEwan, un spectacol – concert de Ada 
Milea. 
 
Spectacolele selectate (alfabetic) în festivalul “Pledez pentru tine(ri)”: 
 
ALL OVER YOUR FACE 
autor: colectiv 
Regia:Botond Nagy 
REACTOR de creație și experiment,Cluj-Napoca 
BELA BARTOK ȘI POVESTEA PRINȚULUI CIOPLIT ÎN LEMN de Cristina 
Sârbu 
Regia: Monica Ciută 
Teatrul “Odeon” București și Asociația „Clasic e fantastic” 
CALUL ALB. Scurtă istorie a urii de Smaranda Nicolau 
Regia: Ioana Păun 
Păun/Manolache/Miron/Nicolau 
COPII RĂI de Mihaela Michailov 
Regia:Geanina Hergheligiu 
Teatrul Arte dell’Anima, București 
DRAGOSTE ȘI INFORMAȚIE de Caryl Churchill 
Regia:Irina Crăiță-Mândră 
Teatrul Național „I.L.Caragiale” București 
EXPLOZIV de EliseWilk, 
Regia: Andrei Măjeri 
Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova 
FAMILIA OU, 
autor: colectiv 
Regia: Bogdan Untilă 
Recul, București 
FAMILII de Eugen Jebeleanu 
Regia:Eugen Jebeleanu 
Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu 
FLUTURII SUNT LIBERI de Lee Hall 
Regia:Erwin Șimșensohn 
Teatrul Excelsior București 
FRIG de Lars Norén 
Regia:Alexandru Bogdan 
Teatrul UNTEATRU,București 
JURNAL DE ROMANIA. SFÂNTU GHEORGHE 
scenariulșiregia :Carmen Lidia Vidu 
Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe 



PE JUMĂTATE CÂNTEC 
un spectacol de Crista Bilciu 
Teatrul de Foc, București 
PENA de Adina Lazăr 
Ștefan Mako (Am fost smardoaică), 
Ruth Smythers (Instructionand Advice  for the Young Bride), 
Regia: Adina Lazăr 
Create. Act.Enjoy, Cluj-Napoca 
POVESTEA PĂSĂRII FĂRĂ CUIB de Ada Lupu 
Regia:Iris Spiridon 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași 
ROVEGAN de Catinca Drăgănescu 
Regia: Catinca Drăgănescu 
ARENA şi Centrul de Teatru EducaţionalReplika, București 
REFUGII de Petro Ionescu 
Regia:Raul Coldea 
REACTOR de creație și experiment, Cluj Napoca 
RESPIRAŢII de Duncan Macmillan 
Regia:Radu-Alexandru Nica 
Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL, Târgu Mureş 
SOMNAMBULISM de IaroslavaPulinovici 
Regia: Alexandru Mâzgăreanu 
Teatrul “I.C. Nottara” București 
’90 de Alex Fifea, Alice Monica Marinescu, KatiaPascariu, Alexandru Potocean, 
Andrei Șerban 
Regia:David Schwartz 
Asociația O2G & MACAZ Teatru Coop, Bucureşti 
Foto: Pledez pentru tine(ri) – facebook 

 
 
 
 
 

de: Monica Andrei 
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FESTIVALUL DE TEATRU PIATRA NEAMȚ – PLEDEZ PENTRU 
TINE(RI) – EDIŢIA A XXIX-A, 10-18 noiembrie 2017 

Published by în  27 august 2017 
Categorii  

Etichete  
 

SELECŢIE 2017 
  

Teatrul Tineretului împlinește anul acesta 50 de ani de când poartă acest 
nume. De aceea, am dorit ca selecția celei de-a XXIX-a ediţii a Festivalului de 
Teatru din Piatra Neamţ să stea sub semnul tinereții atât în ceea ce privește 



echipele şi spectacolele invitate, cât și publicul căruia i se adresează. Astfel, zece 
dintre producţiile selectate sunt dedicate spectatorilor tineri şi foarte tineri. De 
asemenea, publicul matur este invitat să intre în dialog cu perspective diferite 
asupra lumii în care trăim şi asupra istoriei recente, oferite de tinerii creatori. Unii 
dintre aceştia sunt la început de drum, unii au deja voci pregnante, recunoscute 
atât de public, cât și de critica de specialitate, iar alţii sunt artişti care nu mai au 
nevoie de nici o prezentare: Radu Afrim, Radu Nica sau Ada Milea. Spectacolele 
selecţionate sunt produse atât de teatre de stat (Teatrul Național „Radu Stanca” 
Sibiu, Teatrul Național „I. L. Caragiale” București, Teatrul Odeon București, 
Teatrul Nottara Bucureşti, Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri” Iași, Teatrul Excelsior București, Teatrul „Andrei 
Mureșanu” Sfîntu Gheorghe, Teatrul Ariel Târgu Mureș), cât şi de echipe și de 
teatre independente care și-au câștigat deja un renume prin dinamismul, coerența 
programelor și spectacolelor oferite comunităților în care activează (MACAZ, 
Unteatru, Reactor de creație și experiment, Centrul Replika).  

Spre deosebire de edițiile anterioare, această ediție nu va fi una 
competițională, însă un grup de tineri între 14 și 19 ani va acorda un premiu de 
popularitate unuia dintre spectacolele din secțiunea dedicată liceenilor. Pentru cei 
mai tineri spectatori, cei cu vârste între 5 și 12 ani, festivalul va prezenta două 
producţii, una dintre ele fiind spectacolul – concert „Visătorul”, în regia Adei 
Milea (carea va avea premiera la Teatrul Tineretului în luna octombrie). 

Festivalul se va deschide pe 10 noiembrie cu spectacolul „Wolfgang”, în 
regia lui Radu Afrim (producție a Teatrului Tineretului) și se va închide pe data 
de 18 noiembrie. Prologul festivalului va avea loc pe 9 noiembrie, când îi aşteptăm 
să fie alături de noi pe toţi cei interesaţi, tineri de toate vârstele, să serbăm 
împreună numele Teatrului Tineretului. Iar ca epilog, pe data de 19 noiembrie vă 
propunem să celebrăm creativitatea adolescenţilor prin două producții realizate de 
trupe de teatru din licee: trupa Artwist din Baia Mare (spectacol prezentat în 
parteneriat cu Festivalul „Ideo Ideis“) și trupa TeenAct a Colegiul Naţional „Petru 
Rareș” din Piatra Neamț. 

  

Gianina Cărbunariu, regizor și dramaturg, 

Selecţioner al Festivalului de Teatru Piatra Neamț (ediţia a XXIX-a) 

Manager interimar al Teatrului Tineretului 

Spectacole selectate:  

’90 de Alex Fifea, Alice Monica Marinescu, Katia Pascariu, Alexandru Potocean, 
Andrei Șerban, regia David Schwartz 



Asociația O2G & MACAZ Teatru Coop, Bucureşti 
  
ALL OVER YOUR FACE, scenariu colectiv, regia Botond Nagy 
REACTOR de creație și experiment, Cluj-Napoca 
  

BELA BARTOK ȘI POVESTEA PRINȚULUI CIOPLIT ÎN LEMN de 
Cristina Sârbu, 
regia Monica Ciută 

Teatrul Odeon București și Asociația „Clasic e fantastic” 
  
CALUL ALB. Scurtă istorie a urii de Smaranda Nicolau, regia Ioana Păun 
Păun/Manolache/Miron/Nicolau 
  
COPII RĂI de Mihaela Michailov, regia Geanina Hergheligiu 
Teatrul Arte dell’Anima, București 
  
DRAGOSTE ȘI INFORMAȚIE de Caryl Churchill, regia Irina Crăiță-Mândră 
Teatrul Național „I.L.Caragiale” București 
  
EXPLOZIV de Elise Wilk, regia Andrei Măjeri 
Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova 
  
FAMILIA OU, creație colectiva, regia Bogdan Untilă 
Recul, București 
  
FAMILII de Eugen Jebeleanu, regia Eugen Jebeleanu 
Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu 
  

FLUTURII SUNT LIBERI de Lee Hall, regia Erwin Șimșensohn 
Teatrul Excelsior București 
  
FRIG de Lars Norén, regia Alexandru Bogdan 
Teatrul UNTEATRU, București 
  
JURNAL DE ROMANIA. SFÂNTU GHEORGHE, scenariul și regia Carmen 
Lidia Vidu 
Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe 
  
PE JUMĂTATE CÂNTEC, un spectacol de Crista Bilciu 
Teatrul de Foc, București 
  



PENA de Adina Lazăr, Ștefan Mako (Am fost smardoaică), Ruth Smythers 
(Instruction and Advice for the Young Bride), regia Adina Lazăr 
Create.Act.Enjoy, Cluj-Napoca 
  
POVESTEA PĂSĂRII FĂRĂ CUIB de Ada Lupu, regia Iris Spiridon 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași 
  

ROVEGAN de Catinca Drăgănescu, regia Catinca Drăgănescu 
ARENA şi Centrul de Teatru Educaţional Replika, București 
  

REFUGII de Petro Ionescu, regia Raul Coldea 
REACTOR de creație și experiment, Cluj Napoca 
  
RESPIRAŢII de Duncan Macmillan, regia Radu-Alexandru Nica 
Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL, Târgu Mureş 
  
SOMNAMBULISM de Iaroslava Pulinovici, regia Alexandru Mâzgăreanu 
Teatrul Nottara București 
  

Teatrul Tineretului participă în cadrul festivalului cu primele două premiere 
ale stagiunii 2017 – 2018: WOLFGANG după Yannis Mavritsakis, în regia lui 
Radu Afrim și VISĂTORUL după Ian McEwan, un spectacol – concert de Ada 
Milea. 
  

 
 
 
 

Sursa: Radio România Cultural  
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În curând începe FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE TEATRU 
ORADEA (FITO) 2017!!! 

	

 
În perioada 24 septembrie – 1 octombrie Oradea se va transforma într-un imens 
spaţiu cultural, unde se vor întâlni actori, critici, regizori, scenografi şi spectatori 
deopotrivă, pentru a împărtăşi magia şi emoţia SPECTACOLULUI. 

PROGRAMUL FESTIVALULUI: 

DUMINICĂ, 24 SEPTEMBRIE 



• Ora 19:00, Sala Mare a Teatrului – REGELE CERB, de Carlo Gozzi, 
regia Alexandru Colpacci – Teatrul Regina Maria Oradea – PREMIERĂ 

LUNI, 25 SEPTEMBRIE 

• Ora 17:00,Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor – 
PE JUMĂTATE CÂNTEC, text și regie de Crista Bilciu – Teatrul de 
Foc, București 

• Ora 19:00, Sala Arcadia – ALTE TREI SURORI,după J. S. Sinisterra, 
regia Antonella Cornici – Teatrul I. D. Sîrbu Petroșani 

• Ora 21:00, Casa de Cultură a Sindicatelor(cu publicul pe 
scenă) – EDMOND, scenariu bazat pe textul lui David Mamet, regia 
Andrei Dinu – Teatrul Municipal Baia Mare 

MARȚI, 26 SEPTEMBRIE 

• Ora 16:00, R&R bookstores & coffee houses (Strada Republicii) | 
Lansare de carte – CIULEI ACASĂ ŞI  ÎN LUME, ediţie îngrijită de 
Florica Ichim şi Anca Mocanu 

• Ora 17:00, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor 
– OPEN, de Ana Cucu Popescu, regia Leta Popescu – ASOCIAȚIA 
RECIPROCA, Cluj – Napoca 

• Ora 18:30, Casa de Cultură a Sindicatelor (cu publicul pe 
scenă) – ORAȘUL NOSTRU, un spectacol adaptat după piesa lui 
Thornton Wilder, regia Cristian Ban – Teatrul Clasic „Ioan Slavici” 
Arad 

• Ora 19:00, Sala Mare a Teatrului – SOLDATUL DE CIOCOLATĂ 
(SAU ARMELE ŞI OMUL), de George Bernard Shaw, regia Andrei 
Șerban – Teatrul Odeon București 

• Ora 21:30, Sala Arcadia – UN STEJAR, de Tim Crouch, regia Bobi 
Pricop – Teatrul Tineretului Piatra Neamț 

MIERCURI, 27 SEPTEMBRIE 



• Ora 16:00, R&R bookstores & coffee houses (Strada Republicii) | 
Lansare de carte – ALEXANDRU TOCILESCU SE 
POVEŞTEŞTE (vol. I şi II), volum îngrijit de Florica Ichim 

• Ora 18:00, Sala Arcadia – MIGRAAANŢISAU PREA SUNTEM 
MULŢI PE NENOROCITA ASTA DE BARCĂ, de Matei Vişniec, 
regia Ovidiu Caița – Teatrul de Vest Reșița 

• Ora 18:00, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor 
– PLAY STRINDBERG, de Friedrich Durrenmatt, regia Matei Varodi – 
Teatrul „Alexandru Davila” Piteşti 

• Ora 19:00, Sala Mare a Teatrului – DRUMEȚIA (SAU DESPRE 
SEXUALITATE AZI), de Martin Heckmanns, regia Vlad Massaci – 
Teatrul de Comedie București 

• Ora 21:00, Casa de Cultură a Sindicatelor (cu publicul pe 
scenă) – SOMNAMBULISM, de Iaroslava Pulinovici, regia 
Alexandru Mâzgăreanu – Teatrul Nottara Bucureşti 

• Ora 21:00, Scena Mobilă amplasată în Piața Unirii – ÎN INIMA NOPȚII 
– EPISODUL LEAR, un scenariu de Gavriil Pinte, cu inserții de George 
Banu și Monique Borie, regia Gavriil Pinte – Teatrul Regina Maria 
Oradea 

JOI, 28 SEPTEMBRIE 

• Ora 19:00, Sala Arcadia – FAT PIG, de Neil LaBute, regia Laura 
Moldovan – Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați 

• Ora 19:00, Sala Mare a Teatrului – TOTUL E RELATIV, de Alan 
Ayckbourn, regia Felix Alexa – Teatrul Nottara București 

• Ora 20:00, Scena Mobilă amplasată în Piața Unirii – DIN BIHOR 
PÂNĂ-N BANAT – CONCERT EXTRAORDINAR, regia Leontin 
Ciucur, Ansamblul Artistic Profesionist Crișana, Oradea 

• Ora 21:00, Casa de Cultură a Sindicatelor (cu publicul pe 
scenă) – FETIȚA SOLDAT, de Mihaela Michailov, regia Silvia Roman 
– Teatrul Național „I.L. Caragiale” București 

VINERI, 29 SEPTEMBRIE 



• Ora 12:00, Foaier Loji – Teatrul Regina Maria – ARGUMENTE ÎN 
FAVOAREA UNUI FESTIVAL DE TEATRU SCURT. ISTORIC, 
DEVENIRI, DOMINANTE TEMATICE ŞI ESTETICE. 
CONTROVERSE, colocviu organizat în colaborare cu AICT 
TEATROLOGIE, moderator: prof.univ. dr. Mircea Morariu – critic de 
teatru 

• Ora 16:00,Scena Mobilă amplasată în Piața Unirii – SCUFIȚA 
ROȘIE, adaptare după Charles Perrault și Frații Grimm, regia Maria 
Mierluț – Trupa Arcadia Oradea 

• Ora 17:00, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor 
– M.I.S.A PĂRUT,de Alexa Băcanu, regia Dragoș Alexandru Mușoiu – 
REACTOR Cluj-Napoca 

• Ora 19:00, Sala Mare a Teatrului – CABINIERUL,Ronald Harwood, 
regia Ovidiu Caița – Teatrul de Nord Satu Mare 

• Ora 21:00, Casa de Cultură a Sindicatelor (cu publicul pe 
scenă) – OLEANNA, de David Mamet, regia Vlad Cristache – Teatrul 
„Jean Bart” Tulcea 

SÂMBĂTĂ, 30 SEPTEMBRIE 

• Ora 16:00, R&R bookstores & coffee houses (Strada Republicii) | 
Lansare de carte – TEATRUL: INTRIGĂ ŞI IUBIRE (vol. I şi II), de 
Elisabeta Pop 

• Ora 19:00, Sala Arcadia – BÉRENGER – recital Emil Boroghină,  după 
„Ucigaş fără simbrie” de Eugène Ionesco, regia Alina Hiristea 

• Ora 21:00, Sala Mare a Teatrului  – CAFENEAUA 
PIRANDELLO, scenariu dramatic de Anca Măniuțiu – după texte de 
Luigi Pirandello, regia Mihai Măniuțiu –Teatrul Regina Maria Oradea 

• Ora 21:00, Scena Mobilă amplasată în Piața Unirii – 
ORIGINI, coordonator exerciţii scenice Cătălin Grigoraş – spectacol 
stradal – Teatrul „Aureliu Manea” Turda 

DUMINICĂ, 1 OCTOMBRIE 

• Ora 18:00, Sala Mare a Teatrului – URSUL, de A. P. Cehov, regia Felix 
Alexa – Teatrul de Stat Constanța 



• Gala de premiere 
• Ora 19:00, Sala Arcadia – BARACA, de Aiat Fayez, regia Tudor 

Lucanu, Teatrul Regina Maria Oradea 
• Ora 20:00, Sala Studio Szigligeti – COLIZIUNI, regia Dimény Levente 

– Teatrul Szigligeti Oradea 
• Ora 21:00, Scena Mobilă amplasată în Piața Unirii – Concert FILIP 

BAND 

Biletele s-au pus în vânzare la Agenţia de Bilete a Teatrului de marți până vineri 
în intervalul orar 10:00 – 19:00, iar în weekend între orele 10:00-13:00. Puteţi 
achiziţiona bilete şi cu o oră înainte spectacol sau online pe www.biletmaster.ro. 
Pentru informaţii suplimentare şi rezervări de bilete sunaţi la numărul de telefon: 
0259/440.742. 

Notă: Teatrul Regina Maria îşi rezervă dreptul de a face modificări în program! 

 
 
 

Sursa: Aleșd Online  
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Teatrul Nottara în cadrul Zilelor Bucureștiului 2017  

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă 
anunțe că, în vederea celebrării Zilelor Bucureștiului 2017, la două dintre 
spectacolele noastre puternice, Somnambulism și Funcționarul destinului, 
intrarea va fi gratuită, în limita a 100 de locuri. 

Cele două spectacole sunt programate la Sala George Constantin, după cum 
urmează: 

            - vineri, 15 septembrie, de la 19.30, Somnambulism, în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu; 

            - sâmbătă, 16 septembrie, de la 19.30, Funcționarul destinului, în regia 
Ancăi Maria Colțeanu. 

            Vă așteptăm să ridicați invitațiile de la agenția de bilete a Teatrului 
începând cu data de 5 septembrie 

 
 

Sursa: Teatrul Nottara  
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"Somnambulism", producţie a Teatrului Nottara, desemnat cel mai bun 
spectacol la Festivalul Internaţional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard" 

 

 
 

"Somnambulism", de Iaroslava Pulinovici, în regia Alexandru Mâzgăreanu, 
o producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti, a fost desemnat miercuri seară cel mai 
bun spectacol la ediţia a 5-a a Festivalului Internaţional de Teatru "FEST(in) pe 
Bulevard". 

Festivalul a înregistrat un palmares bogat: 12 zile cu 39 de reprezentaţii din 
opt ţări de pe trei continente, 14 discuţii cu publicul după spectacole, două 
evenimente stradale, cinci spectacole-lectură, patru colocvii, patru lansări de carte 



de teatru, două expoziţii foto, şapte spaţii diferite: Teatrul Nottara, Teatrul 
Ţăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul ACT, Institutul 
Maghiar Balassi, Librăria Cărtureşti-Verona. 

Juriul, format din Doina Modola, Emil Boroghină, Doru Mareş, Pompiliu 
Onofrei şi Claudiu Groza, a decis premiile la secţiunea care a dat tema acestei 
ediţii, "Criza pubertăţii, criza adolescenţei”: Premiul pentru cel mai bun spectacol: 
"Somnambulism", de Iaroslava Pulinovici, în regia Alexandru Mâzgăreanu, o 
producţie a Teatrului Nottara, Bucureşti.  

Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal: Anda Saltelechi pentru 
rolul Francesca din spectacolul independent "Pe jumătate cântec", conceput de 
Crista Bilciu. Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Alex Călin pentru 
rolul Don din spectacolul "Fluturii sunt liberi", de Leonard Gershe, regia Erwin 
Şimşensohn, producţie a Teatrului Excelsior. Premiul pentru cea mai bună actriţă 
în rol secundar: Mihaela Teleoacă pentru rolul Debra Watts din spectacolul 
"Kimberly", de David Lindsay-Abaire, regia Andreea Vulpe, producţie a 
Teatrului de Comedie. Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: 
Constantin Cojocaru pentru rolul Valerio din spectacolul "Leonce şi Lena", de 
Georg Büchner, regia Vlad Cristache, producţie a Teatrului Maria Filotti, Brăila. 
Premiul pentru cea mai bună regie: Andrei Măjeri pentru spectacolul "Exploziv", 
de Elise Wilk, producţie a Teatrului Naţional Marin Sorescu, Craiova.  

Juriul a acordat şi două premii speciale spectacolului "Visul unei nopţi de 
vară", după William Shakespeare, în regia lui Cristian Pepino, producţie a 
Teatrului Ţăndărică, Bucureşti, pentru dinamica şi accesibilitatea unei adaptări 
shakespeariene în teatrul de animaţie destinat tinerilor, şi spectacolului 
"HEARTBEAT", de Kim Doo-Hwan, în regia lui Bae Eun-Wook, producţie a 
Companiei Donghwa Tree Theatre, Seul, Coreea de Sud, pentru perfecţiunea 
folosirii instrumentelor muzicale în spectacolul de teatru şi pentru poezia acestuia. 

Juriul publicului a fost format din spectatorii săi cei mai fideli: Luiza 
Ciorpan, Alina Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată şi Florin Frunză. 
Acesta a jurizat spectacolele din secţiunea „Bulevardul comediei” şi a acordat 
următoarele premii: Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal: Florina 
Cercel pentru rolul Aneta Duduleanu din spectacolul "Gaiţele", de Alexandru 
Kiriţescu, regia Mc Ranin, producţie a Teatrului Tony Bulandra, Târgovişte.  

Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal: Marius Bodochi pentru 
rolul Grigori Stepanovici Smirnov din spectacolul "Ursul", de Anton Pavlovici 
Cehov, regia Felix Alexa, producţie a Teatrului de Stat Constanţa. 



Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar: Catrinel Dumitrescu 
pentru rolul Sheila din spectacolul "Totul e relativ", de Alan Ayckbourn, regia 
Felix Alexa, producţie a Teatrului Nottara.  

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar: Sebastian Marina pentru 
rolul Florin din spectacolul Orb de mină, de Székely Csaba, regia Catinca 
Drăgănescu, producţie a Teatrului Andrei Mureşanu, Sfântu Gheorghe 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din secţiunea "Bulevardul Comediei”: 
"Jurnalul lui Robinson Crusoe", după "Insula", de Gellu Naum, regia Mihai 
Măniuţiu, producţie a Teatrului Odeon, Bucureşti.  

Fiecare membru al echipei coordonate de Diana Sârbu se gândeşte deja la 
următoarea ediţie. Aşa cum o face şi directoarea Teatrului Nottara şi a 
„FEST(in)ului pe Bulevard”, Marinela Ţepuş: "Închidem cea de-a cincea ediţie a 
Festivalului Internaţional de Teatru «FEST(in) pe Bulevard» cu gândul la ediţia 
de anul viitor, care va avea ca temă principală "CRIZA COMUNICĂRII” şi se va 
desfăşura în perioada 12 – 21 octombrie 2018. Mulţumim tuturor celor care ne-au 
fost aproape; mulţumesc echipei festivalului, echipei Teatrului Nottara, pentru 
efortul de a organiza, cu profesionalism şi dăruire, unul dintre cele mai importante 
evenimente teatrale ale acestei toamne”. 

 

 

de: Aura Matei 
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Spectacolul "Somnambulism", regia Alexandru Mâzgăreanu - cel mai bun 
spectacol la "FEST(in) pe Bulevard" 

 

Spectacolul "Somnambulism" de Iaroslava Pulinovici, în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu, a fost desemnat cel mai bun din secțiunea competitivă 
"Criza Pubertății, Criza Adolescenței" la Gala de premiere a Festivalului 
Internațional de Teatru "FEST(in) pe Bulevard", eveniment desfășurat miercuri 
seară, la Teatrul Nottara din Capitală. 

"Mă bucur, sunt fericită și sunt emoționată și bucuroasă. Este un spectacol 
pe care-l iubesc foarte mult și merită să fie văzut și promovat, și iubit, și înțeles. 
Vă așteptăm să-l vedeți fiindcă o să vă bucure", a spus actrița Crenguța Hariton, 
interpreta personajului Alla, în producția Teatrului Nottara. 

În deschiderea galei, actorul Alexandru Repan a îndemnat publicul să vină 
la teatru, spunând că fiecare spectacol este o sărbătoare. 

"Festivalul se sfârșește, dar nu și sărbătoarea. Așa că, dacă suntem de acord 
că fiecare spectacol de teatru este o sărbătoare, teatrul sărbătorește, deci, vreo 11 



luni pe an. Anul acesta festivalul și-a propus să pună reflectoarele pe o problemă 
spinoasă, pe problemele adolescenței, pe criza adolescenței. Adolescenții noștri în 
ziua de astăzi au mult mai multe probleme decât am avut noi, adolescenții de 
odinioară. (...) Astăzi, însă, suntem bombardați tot timpul și de peste tot cu tot 
felul de crize — crize guvernamentale, criza în sănătate, criza în învățământ, criza 
în agricultură, criza în meteorologie, etc, etc, etc. Apărați-i pe adolescenții voștri 
de toate aceste crize. Duceți-i la școală, la bibliotecă, la biserică și, din când în 
când, la teatru. (...) Așadar, veniți împreună cu adolescentul de alături, cu copilul 
din voi, veniți aici la teatru să ne jucăm (...) și să ne vindecăm", a afirmat 
Alexandru Repan. 

Premiul pentru cea mai bună regie i-a fost acordat lui Andrei Măjeri pentru 
spectacolul "Exploziv" de Elise Wilk, producție a Teatrului Național "Marin 
Sorescu" din Craiova. 

Distincția pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câștigată de Alex 
Călin pentru personajul Don din spectacolul "Fluturii sunt liberi" de Leonard 
Gershe, în regia lui Erwin Șimșensohn, producție a Teatrului Excelsior. 

"Principalul criteriu pentru noi a fost valoarea artistică și al doilea a fost 
modul în care s-a răspuns la tema propusă în acest an de Teatrul Nottara și am 
considerat, cel puțin până în momentul de față, că cel mai bine a răspuns Alex 
Călin. (...) Pe noi ne-a impresionat calitatea foarte înaltă a interpretării lui", a spus 
regizorul Emil Boroghină, membru al juriului. 

Premiul a fost ridicat de regizorul spectacolului, Erwin Șimșensohn, care a 
prezentat un mesaj transmis de Alex Călin, care nu a putut participa deoarece se 
afla pe scenă într-un alt spectacol. 

"Lucrul la spectacolul 'Fluturii sunt liberi' m-a scos dintr-o profundă 
ignoranță. Înainte nu știam nimic despre o categorie de persoane care trăiește 
alături de noi. În România, persoanele nevăzătoare sunt total ignorate. Pentru că 
dacă nu îți pasă dacă un elev nevăzător are sau nu manuale de matematică, fizică 
sau muzică, se cheamă, după părerea mea, (...) că l-ai condamnat și exclus deja. 
Am pornit o campanie de strângere de fonduri pentru Fundația 'Cartea Călătoare' 
care poate realiza aceste manuale, pentru că mi s-a părut normal să îmi pese și 
pentru că nu mi s-a părut suficient și nici corect să învăț doar ce îmi convine mie 
din această experiență a spectacolului. Nu știu dacă teatrul în general poate face 
lumea asta mai bună, dar cred că noi, fiecare în parte și mai ales noi împreună, o 
putem face", a transmis Alex Călin. 

Erwin Șimșensohn a explicat că Alex a lansat campania "Manuale pentru 
nevăzători". "Putem realiza manuale în Braille pentru elevi de clasa a VI-a, a VII-
a și a VIII-a", a precizat regizorul. 



Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal a fost câștigat de Anda 
Saltelechi pentru Francesca din spectacolul independent "Pe jumătate cântec", 
conceput de regizoarea Crista Bilciu. 

La categoria cea mai bună actriță în rol secundar distincția i-a fost acordat 
Mihaelei Teleoacă pentru Debra Watts din spectacolul "Kimberly" de David 
Lindsay-Abaire, în regia Andreei Vulpe, producție a Teatrului de Comedie, iar cel 
mai bun actor în rol secundar a fost desemnat Constantin Cojocaru pentru 
personajul Valerio din "Leonce și Lena" de Georg Buchner, în regia lui Vlad 
Cristache, producție a Teatrului "Maria Filotti" din Brăila. 

Juriul, format din actorul și regizorul Emil Boroghină (președinte), prof. 
univ. Doina Modola, criticul de teatru Doru Mareș, teatrologul Claudiu Groza și 
jurnalistul Pompilius Onofrei, a acordat și două premii speciale. 

Un premiu special a revenit spectacolului "Visul unei nopți de vară" după 
William Shakespeare, regia Cristian Pepino, producție a Teatrului Țăndărică, 
București, "pentru dinamica și accesibilitatea unei adaptări shakespeariene în 
teatrul de animație destinat tinerilor". 

Cel de-al doilea premiu special al juriului a fost acordat spectacolului 
"Heartbeat" de Kim Doo-Hwan, în regia lui Bae Eun-Wook, producție a 
Companiei Donghwa Tree Theatre din Seul, Coreea de Sud, "pentru perfecțiunea 
folosirii instrumentelor muzicale în spectacolul de teatru și pentru poezia 
acestuia". 

În cadrul secțiunii "Bulevardul comediei", premiile au fost acordate de un 
juriu al publicului compus "din spectatorii cei mai fideli": Luiza Ciorpan, Alina 
Maer, Alexandru Constantin, Marcel Frunte-Lată și Florin Frunză. 

Premiul pentru cel mai bun spectacol din secțiunea "Bulevardul Comediei" 
a fost acordat pentru "Jurnalul lui Robinson Crusoe" după "Insula" de Gellu 
Naum, în regia lui Mihai Măniuțiu, producție a Teatrului Odeon din București. 

Cel mai bun actor în rol principal a fost desemnat, potrivit juriului 
publicului, actorul Marius Bodochi pentru Grigori Stepanovici Smirnov din 
spectacolul "Ursul" de Anton Pavlovici Cehov, în regia lui Felix Alexa, producție 
a Teatrului de Stat Constanța, iar pentru cea mai bună actriță în rol principal 
premiul a fost acordat actriței Florina Cercel pentru Aneta Duduleanu din 
spectacolul "Gaițele" de Alexandru Kirițescu, în regia lui Mc Ranin, producție a 
Teatrului "Tony Bulandra" din Târgoviște. 

La secțiunea cel mai bun actor în rol secundar premiul a fost oferit lui 
Sebastian Marina pentru Florin din spectacolul "Orb de mină" de Szekely Csaba, 
în regia Catincăi Drăgănescu, producție a Teatrului "Andrei Mureșanu" din Sfântu 



Gheorghe, iar pentru cea mai bună actriță în rol secundar câștigătoare a fost 
Catrinel Dumitrescu pentru Sheila din spectacolul "Totul e relativ" de Alan 
Ayckbourn, în regia lui Felix Alexa, producție a Teatrului Nottara din București. 

Catrinel Dumitrescu a mulțumit publicului pentru susținerea pe care i-a 
oferit-o, în special, în ultimii ani și a cerut spectatorilor un moment de reculegere 
în memoria actriței Olga Tudorache care a murit în noaptea de marți spre miercuri 
la vârsta de 88 de ani. 

În cadrul galei au fost acordate și trei premii pentru cea mai populară actriță 
a Teatrului Nottara, distincții votate de echipa Departamentului de Marketing, 
Vânzări și PR și aceea a Serviciului de specialitate. Acestea au fost oferite 
actrițelor Ioana Calotă, Crenguța Hariton și Ada Navrot. 

Cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru FEST(IN) pe 
Bulevard, s-a desfășurat în perioada 7 — 18 octombrie în șapte spații din Capitală 
— Teatrul Nottara, Teatrul Țăndărică, Teatrul Odeon, Teatrul Național București, 
Teatrul ACT, Institutul Maghiar Balassi, Librăria Cărturești-Verona. 

 

 

de: Petronius Craiu 

 
 

 
 
  



46. InfoOradea 
din data de 01 Octombrie 2017 
https://infooradea.ro/castigatorii-festivalului-de-teatru-scurt-de-la-
oradea-in-cadrul-fito-editia-2017/ 
 

 
 
Castigatorii Festivalului de Teatru Scurt de la Oradea, in cadrul FITO – editia 2017 

Ediția a XXIII-a a Festivalului de Teatru Scurt, componentă a 
Festivalului Internațional de Teatru Oradea, a ajuns la final după opt zile de 
maraton teatral. Selecționerul acestei ediții, criticul de teatru Mircea 
Morariu, a propus pentru secțiunea concurs 14 spectacole de la teatre din 
întreaga țară. Sarcina de a desemna câștigătorii a revenit juriului format din 
criticii de teatru Ion Parhon, Doru Mareș și Octavian Saiu, care au decis 
acordarea următoarelor premii: 

Nominalizări la premiul pentru cea mai bună actriţă: 

• Irina Naum – pentru rolul CAROL din spectacolul „Oleanna”, de David Mamet, 
Teatrul „Jean Bart” Tulce 

• Anda Saltelechi – pentru rolul FRANCESCA, din spectacolul „Pe jumătate 
cântec”, un spectacol de Crista Bilciu 

• Dana Dumitrescu – pentru rolul ELENA IVANOVNA POPOVA, din spectacolul 
„Ursul”, de A. P. Cehov, regia Felix Alexa, Teatrul de Stat Constanța 

Câștigătoarele la premiul pentru cea mai bună actriţă se acordă ex aequo sunt: 



• Irina Naum – pentru rolul CAROL, din spectacolul „Oleanna”, de David Mamet, 
Teatrul „Jean Bart” Tulcea 

• Anda Saltelechi – pentru rolul FRANCESCA, din spectacolul „Pe jumătate 
cântec”, un spectacol de Crista Bilciu 

 
Oleanna – foto Remus Toderici 
Nominalizări la premiul pentru cel mai bun actor: 

• Cristian Naum – pentru rolul JOHN, din spectacolul „Oleanna”, de David Mamet, 
Teatrul „Jean Bart” Tulcea 

• Marius Bodochi – pentru rolul GRIGORI STEPANOVICI SMIRNOV, din 
spectacolul „Ursul”, de A.P. Cehov, regia Felix Alexa, Teatrul de Stat Constanța 

• Ion Grosu – pentru rolul SLAVA, din spectacolul „Somnambulism”, de Iaroslava 
Pulinovici, regia Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul Nottara, București 

Câștigătorii la premiul pentru cel mai bun actor se acordă ex aequo sunt: 

• Ion Grosu – pentru rolul SLAVA, din spectacolul „Somnambulism”, de 
Iaroslava Pulinovici, regia Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul Nottara, 
București 

• Cristian Naum – pentru rolul JOHN, din spectacolul „Oleanna”, de David Mamet, 
Teatrul „Jean Bart” Tulcea 

 

 
Somnambulism – foto Remus Toderici 
Nominalizări la Premiul pentru cea mai bună scenografie: 

• Adrian Damian – pentru spectacolul „CAFENEAUA PIRANDELLO”, Teatrul 
Regina Maria, Oradea 



• Crista Milea – pentru spectacolul „ORAȘUL NOSTRU”, Teatrul Clasic „Ioan 
Slavici” Arad 

• Carmencita Brojboiu – pentru spectacolul „URSUL”, Teatrul de Stat Constanța 

Castigatoare la Premiul pentru cea mai bună scenografie se acordă doamnei: 

• Carmencita Brojboiu – pentru spectacolul „URSUL”, Teatrul de Stat Constanța 

 

Nominalizări la Premiul pentru cea mai bună regie: 

• Mihai Măniuțiu – pentru regia spectacolului „CAFENEAUA PIRANDELLO”, 
Teatrul Regina Maria, Oradea 

• Felix Alexa – pentru regia spectacolului „URSUL”, Teatrul De Stat Constanța 
• Cristian Ban – pentru regia spectacolului „ORAȘUL NOSTRU”, Teatrul Clasic 

„Ioan Slavici”, Arad 

Castigator la Premiul pentru cea mai bună regie se acordă domnului: 

• Cristian Ban – pentru regia spectacolului „ORAȘUL NOSTRU” – Teatrul Clasic 
„Ioan Slavici”, Arad 

 

Nominalizări la Premiul pentru cel mai bun spectacol: 

• ORAȘUL NOSTRU – Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Arad 
• CAFENEAUA PIRANDELLO – Teatrul Regina Maria, Oradea 
• OLEANNA – Teatrul „Jean Bart” Tulcea 

Premiul revine spectacolului: 

• CAFENEAUA PIRANDELLO – Teatrul Regina Maria, Oradea 

 

Felicitări câștigătorilor și tuturor participanților!  

de: Bogdan B. 

 



47. Realitatea Media 
din data de 14 Noiembrie 2017 
http://realitateamedia.ro/astazi-festivalul-de-teatru-piatra-neamt-
prezinta-copii-rai-pena-somnambulism-si-concert-de-jazz/ 
 

 
 

Astăzi, Festivalul de Teatru Piatra-Neamţ prezintă: „Copii răi“, „Pena“, 
„Somnambulism“ şi concert de jazz 

  
A cincea zi a Festivalului de Teatru Piatra-Neamţ începe, de la ora 14.00, 

în Sala Studio „Corneliu-Dan Borcia“, cu spectacolul „Copii răi“, de Mihaela 
Michailov, în regia Geaninei Hergheligiu, al Teatrului Arte dell’Anima Bucureşti. 
Spectacolul este nerecomandat copiilor sub 12 ani. 

Inspirat dintr-un caz real, „Copii răi“ este un spectacol-manifest al 
generaţiei „copy-paste“, al generaţiei „la un click distanţă“, împotriva sistemului 
educaţional din şcoli, dar şi de acasă. Relaţia abuzivă profesor-elev, perpetuarea 
modelului „pedepsei“ ca metodă de educaţie, problema părinţilor neatenţi, 
problema violenţei, a asocierii procesului educaţional cu suferinţa, problema 
copilului de nivel slab care ajunge să fie anihilat de un sistem în care doar „eroii“ 
contează,  sunt teme prezente în spectacol. 

Apoi, de la ora 18.00, în Sala Studio „Corneliu-Dan Borcia“, 
Create.Act.Enjoy, din Cluj-Napoca, prezintă spectacolul „Pena“, de Adina Lazăr, 



Ştefan Mako, Ruth Smythers, în regia Adinei Lazăr, nerecomandat persoanelor 
sub 16 ani. 

„Pena“ spune şase poveşti despre durerea de a fi femeie, construite pe 
situaţii luate din realitatea românească: femeia ultra-ortodoxă faţă în faţă cu 
păcatul; femeia masculinizată în luptă cu propria identitate; tânăra abuzată de tată; 
tânăra fără acces la educaţia sexuală, forţată să avorteze; femeia bătută de soţ; 
tânăra agresată din cauza orientării sexuale. Spectacolul confruntă spectatorul cu 
ideea că există un blocaj retrograd în ceea ce priveşte rolul femeii în societate şi 
în familie. 

Tot astăzi, de la ora 20.00, în Sala Mare, Teatrul Nottara Bucureşti 
vine la Piatra-Neamţ cu spectacolul „Somnambulism“, de Iaroslava 
Pulinovici, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu. 

Lui Slava îi moare soţia, Renata. După o vreme, el găseşte e-mailurile 
soţiei sale, din care reiese că, ani de-a lungul, Renata îl înşelase, paternitatea 
lui fiind, astfel, anulată. Oricât l-ar durea, el înţelege că nu are niciun drept 
s-o învinovăţească pe Renata, fiindcă şi el, de aproximativ patru ani, are o 
amantă. Tot gândindu-se la natura minciunii, Slava hotărăşte să spună doar 
adevărul. Însă această hotărâre îi aduce noi suferinţe. 

În data de 23 iunie 2017, spectacolul a fost prezentat în cadrul 
Festivalului Internaţional de Teatru Modern „Kolyada Plays“, Ekaterinburg 
(Rusia). 

Ziua de marţi se va încheia cu concertul de jazz susţinut de Diana Miron – 
voce, vioară, Sian Brie – chitară, cla-rinet, Laurenţiu Coţac – contrabas, Victor 
Stoica – tobe. Cei patru artişti locuiesc în Bucureşti şi formează un jazz band cu 
multe inflexiuni free jazz, funk, soul şi blues, compoziţii proprii cu teme atipice, 
cât şi o selecţie de piese din repertoriul internaţional. 

Cei patru deţin un background muzical divers, experienţă îndelungată şi 
studii muzicale de specialitate, precum şi colaborări, concerte cu artişti din ţară şi 
din străinătate.  

de: Natalia RÎŞTEI 

 



48. Mesagerul! 
din data de 06 Februarie 2017 
http://mesagerulneamt.ro/2018/02/un-teatru-decat-un-festival-si-o-cronica-fara-
bani-ii/ 
 

 
 

Un teatru, decât un festival și o cronică fără bani (II) 

 
Marți, 14 noiembrie, ora 20: 

 
SOMNAMBULISM 
de Iaroslava Pulinovici, regia Alexandru Mâzgăreanu 
(Teatrul NOTTARA București) 
 

Brecht și Piscator să trăiască! Numai că, la ei, filmul aducea un plus ideatic 
și afectiv, nu era pe post de surogat scenografic. Aici, imaginea video ne 
luminează în privința spațiului, dar întunecă fețele actorilor. Dacă era mai multă 
lumină, citeam și noi replicile pe buzele interpreților. Cum să nu-ți dai seama, tu 
actor, că, în registru grav, textul trebuie ”mușcat”, șoapta trebuie ”împinsă”? 



Până acasă și, acasă, până am adormit, m-am contrazis cu nevastă-mea dacă 
aveau sau nu microfoane. Aveau? Cu atât mai prost! 

 
Și încă ceva? Actorii nu s-or fi plictisit să joace, doi câte doi, uitându-se 

ochi în ochi? Că eu, unul, mai aveam puțin și adormeam. Nicio pagubă, veți zice, 
dar dacă, Doamne ferește, eram somnambul și-o luam… Nici nu vreau să mă 
gândesc! 
 
 

 
 

Gheorghe BOIȘTEANU 
(material apărut în revista Antiteze, anul XXVII, nr. 4/2017) 

 
 
 

Sursa: mesagerulneamt.ro 
 

 


