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1. Cotidianul 
din data de 11 Februarie 2017 
http://m.cotidianul.ro/evghenia-bercovici-mi-se-pare-ca-in-romania-
totul-este-mai-cald-295718/ 
 

 
 

Evghenia Bercovici: "Mi se pare că în România totul este mai 
cald!" 

 

 
Regizorul din Rusia Evghenia Bercovici consideră că România are o 

energie aparte care se resimte pretutindeni printre oameni. „Aici relaţiile dintre 
oameni, nu doar dintre actori, au o anumită temperatură, o anumită substanţă, 
adâncime“, subliniază Evghenia Bercovici. În viziunea sa, această atmosferă este 
de bun augur creaţiei. Ea va monta în februarie, la Teatrul Nottara, un nou 
spectacol intitulat „Iubirea la oameni“, prin care speră să găsească acea 
temperatură ideală dintre oameni pe care a văzut-o în România. Acest spectacol 
este rezultatul Laboratorului de Teatru DENS al Teatrului Nottara, desfăşurat în 
luna iulie a anului trecut. 
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Cum ţi se pare experienţa din România? 

Este foarte interesantă pentru mine experienţa din România, unde observ că 
este cu totul altă şcoală de actorie. Dacă în Federaţia Rusă actorii ar fi pe scenă 
asemenea actorilor români, atunci ei nu ar juca nimic. Din perspectiva mea, dacă 
actorilor li s-ar cere să fie aşa pe scenă, n-ar juca nimic, n-ar şti să joace nimic. 
Există o expresie în Rusia şi se potriveşte actorilor de aici: „Sunt goi pe scenă“. 
N-au decoruri complicate, nu pot să se ascundă după recuzită! Este emoţie curată! 

Pentru mine a fost o experienţă inedită să văd cum joacă actorii şi 
modalitatea prin care se poate concentra un actor care nu are absolut nimic altceva 
în afară de text. Şi cu toate aceste dificultăţi, vicisitudini contextuale, să fie viu, 
adevărat, curat şi incitant. Este o muncă ce stimulează intens. Eu nu ştiu să fac 
astfel de spectacole. Eu întotdeauna lucrez cu o mulţime de obiecte. Actorii nu 
sunt puşi niciodată în situaţia de a sta pur şi simplu de vorbă. Dacă textul este 
despre faptul că eu sufăr, pentru mine este important ca actorul să zâmbească. E 
pur şi simplu altă abordare a textului. 
Ce aşteptări ai de la acest nou spectacol? 

Îmi doresc ca publicul român să vadă în noua producţie de la Teatrul 
Nottara, „Iubirea la oameni“, un contrast şi un conflict puternic între nivelul cel 
mai de jos şi nivelul cel mai de sus. Chiar şi fizic acest lucru va fi redat pe scenă. 
Sunt oameni care sunt până la genunchi în noroi, în mizerie, şi cu toate aceste 
realităţi dure pe care le suportă, ei se adresează divinităţii, lui Dumnezeu, sorţii. 
Chiar şi atunci când spun că Dumnezeu nu există, ei se adresează lui Dumnezeu. 
Lui îi spun „Nu exişti. Nu eşti printre noi!“. 

Pentru mine, ca regizor, este important să redau acest aspect fundamental 
al piesei prin muzică (cântece populare simple şi muzică veche). E foarte mult 
tragic în această piesă, dar şi mult umor. Pentru mine, este important să le combin 
pe cele două. Important este să nu iasă o melodramă, ci să fie o tragicomedie sau 
tragedie şi comedie. 

 
Ce a reprezentat laboratorul din iulie pentru tine? 

Atât experienţa din Laboratorul de teatru DENS, cât şi experienţa de acum 
sunt puţin năucitoare, dar sunt într-o joncţiune firească. Lucrurile încep să se aşeze 
în spectacol şi în România, actorii români au acea vibraţie nativă necesară pentru 
a evidenţia miezul piesei, energia spectacolului. Nu pot spune că este uşor! 

Îmi place foarte mult echipa de la Nottara cu care lucrez, îmi place că sunt 
foarte deschişi, că pentru ei este foarte neobişnuit tot ce facem. În vară, la 
laborator au avut foarte multă libertate, ca urmare a timpului limitat de lucru, şi 
uneori le spuneam bucăţica asta jucaţi-o cum vă vine mai natural. Acum, 
descompunem fiecare scenă, fiecare cuvânt! Le cer să nu se uite unul la altul când 
vorbesc, să găsească un contrapunct. Le cer să joace nu ce sunt, ci cum sunt 



obişnuiţi, şi cumva seamănă cu lucrul cu studenţii, doar că vorbim despre nişte 
studenţi extrem de profesionişti. 

 
Limba română are o altă viteză decât cea rusă 

Este o anumită formă de respect pentru a nu reprima modalităţie artistice 
cu care sunt ei obişnuiţi, dar pentru a invita la o dezvoltare, explorare a unora noi, 
poate mai dure, poate mai fireşti. Nu am de unde să ştiu exact!Important este să 
lucrăm, să colaborăm pentru a ajunge şi noi la o iubire între oameni. Mie uneori 
mi se pare normal ca o frază să fie rostită de 10 ori, însă în limba română este cu 
totul altceva, respectiv o altă viteză decât cea rusă. Am o misiune: să nu las 
lucrurile aşa cum trebuie, dar nici să nu stric. Caut echilibru, calea de mijloc! Cred 
că această abordare este cea mai corectă. Trebuie să fiu atentă să nu distrug 
substanţa actorilor şi şcoala de teatru cu care ei sunt obişnuiţi şi în acelaşi timp să 
reușesc să aduc la lumină şi ideile mele. 

Îmi place foarte mult România! Aici unele lucruri mi se par foarte 
cunoscute şi te relaxezi. Și după aceea apare un moment, o situaţie la care oamenii 
reacţionează altfel. 

Mi se pare că în România totul este mai cald! Şi temperatura de afară, dar 
şi relaţiile dintre oameni. Când un actor în mijlocul repetiţiei începe să ţipe şi apoi 
vine să mă ia în braţe, este ceva cu totul neobişnuit pentru mine. În Rusia, dacă aş 
păţi aşa ceva, aş percepe acest act, această atitudine, ca şi cum acel actor ar vrea 
să-şi cumpere vinovăţia, violenţa, nu să aprofundeze anumite disensiuni 
regizorale, sufleteşti. 

În urma laboratorului din vara anului 2016, Teatrul Nottara a ales 
spectacolul „Estrogen“ (după „Tiramisu“), de poloneza Joanna Owszanko, 
„Iubirea la oameni“, piesă a belarusului Dmitri Bogoslavski, „Burlaci şi 
burlăciţe“, de cunoscutul dramaturg israelian Hanoch Levin. Apoi a împărţit 
rolurile, iar Loevski a încredinţat textele (în ordinea respectivă): Andreas Raicov-
Mertz şi Ekaterina Raicova Mertz (Germania), Evghenia Bercovici (Rusia) şi 
Alessandra Giuntini (Italia). Desigur, la fiecare schiţă de spectacol a fost, ca 
asistent de regie, câte un român, şi anume (în aceeaşi ordine a enumerării): 
Alexandru Mâzgăreanu, Adela Biţică şi Bogdan Budeş. 
 
 
 

 
 

de: Alexandru Dumitru Filimon 
 
 
 



2. 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. 

http://yorick.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-la-nottara/
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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 
 



 
3. Press mania 

din data de 15 Februarie 2017, ora 12;29 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/cultura/doua-premiere-din-
dramaturgia-contemporana-rusa-la-teatrul-nottara-2014590.html 
 

 
 

Doua premiere din dramaturgia contemporana rusa la Teatrul 
Nottara 

 

 
Iubirea la oameni 

Foto: 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-
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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”. 

 
Somnambulism 

Foto: Teatrul Nottara 
 

  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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4. HotNews 
din data de 15 Februarie 2017, ora 12:29 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21612344-doua-premiere-din-
dramaturgia-contemporana-rusa-teatrul-nottara.htm 
 

 
 
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-
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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 
  



5. 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. 

http://portalpresa.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/
http://portalpresa.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/


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 
 
 
  



6. Portal de presă 
din data de 15 Februarie 2017, ora 12;29 
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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 

http://portalpresa.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/
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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 
 
 
 
  



7. Portal de presă 
din data de 15 Februarie 2017, ora 12;29 
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 

http://portalpresa.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/
http://portalpresa.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/


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 
 
 
 
  



8. Infoziare 
din data de 15 Februarie 2017 
http://infoziare.ro/stire/11749259/%E2%80%9DIubirea+la+oameni%E2%80%9
D+%C5%9Fi+%E2%80%9DSomnambulism%E2%80%9D+premiere+evenime
nt+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 

http://infoziare.ro/stire/11749259/%E2%80%9DIubirea+la+oameni%E2%80%9D+%C5%9Fi+%E2%80%9DSomnambulism%E2%80%9D+premiere+eveniment+la+Nottara
http://infoziare.ro/stire/11749259/%E2%80%9DIubirea+la+oameni%E2%80%9D+%C5%9Fi+%E2%80%9DSomnambulism%E2%80%9D+premiere+eveniment+la+Nottara
http://infoziare.ro/stire/11749259/%E2%80%9DIubirea+la+oameni%E2%80%9D+%C5%9Fi+%E2%80%9DSomnambulism%E2%80%9D+premiere+eveniment+la+Nottara


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 
  



9. Ziua News 
din data de 15 Februarie 2017 
http://ziuanews.ro/revista-presei/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-
premiere-eveniment-la-nottara-633083 
 

 
 
”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 

http://ziuanews.ro/revista-presei/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara-633083
http://ziuanews.ro/revista-presei/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara-633083


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 
 

  



10. IQool 
din data de 15 Februarie 2017 
https://www.iqool.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: 

https://www.iqool.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/
https://www.iqool.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/
https://www.iqool.ro/wp-content/uploads/2017/02/iubirea-la-oameni.jpg


 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. 

http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=117
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=20
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=368
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=128
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=128
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=25
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=369


 

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 
  



11. Literatura de Azi 
din data de 20 Februarie 2017 
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/iubirea-la-oameni 
 
 

 
 

Iubirea la oameni 

 

  Pasiune, căldură, sacrificiu, devotament, duioșie, intimitate, dăruire – toate 
pot fi fațete ale unui singur sentiment, Iubirea. Oamenii buni sau răi sunt, cu toții, 

supuși acestei trăiri. Prima care-i încearcă este, incontestabil, pentru mamă; apoi, 

pentru cei care le ocrotesc copilăria, urmând dragostea pentru o persoană anume 

ce va reprezenta întregul lor univers, și, firesc, cea pentru copii. Mai este, desigur, 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/iubirea-la-oameni
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/iubirea-la-oameni/attachment/iubire-2


sentimentul de supunere, credință și, implicit, iubire pentru o forță superioară, 

neînțeleasă sau neacceptată de orice muritor. 

 

  La 33 de ani, Dmitri Bogoslavski intra cu piesa „Iubirea la oameni” în 

„Antologia pieselor prezentate în Secțiunea Spectacole-lectură din cadrul 
Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu”, ediția 2015. 

În vara anului 2016, spectacolul a fost prezentat iniţial în cadrul laboratorului de 

teatru DENS, organizat de Teatrul Nottara, sub coordonarea lui Oleg Loevski. A 

avut un foarte mare succes la public și, ca urmare, s-a hotărât să intre în repertoriul 
curent al instituţiei. Din distribuţie fac parte: Dani Popescu, Ada Navrot, Anca 

Bejenaru, Ion Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociș, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, 

Carmen Lopăzan, Carmen Florescu. Scenografia este semnată de Xenia Sorokina. 

 

  Autorul nu este doar un tânăr dramaturg, ci și regizor și actor, personalitatea 

și creațiile sale fiind apreciate atât în țara sa de origine, Belarus, cât și în locurile 

unde s-a lăsat deja descoperit. 

  Pe 22 februarie, la sala „George Constantin” a Teatrului Nottara, începând 

cu ora 19.30, va avea loc premiera acestui spectacol, în prezența autorului.  

 

 

 

Sursa: Literatura de azi 

  



11. 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 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/02/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/02/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-premiere-eveniment-la-nottara/


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 

http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=117
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=20
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=368
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=128
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2017/02/Somnambulism.jpg


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: Bucureștii vechi și noi 
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12. LaPunkt 
din data de 15 Februarie 2017 
http://www.lapunkt.ro/2017/02/17/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 
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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: LaPunkt 
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13. Raftul cu idei 
din data de 20 Februarie 2017 
http://www.raftulcuidei.ro/iubirea-la-oameni-si-somnambulism-
premiere-eveniment-la-nottara/ 
 

 
 

Iubirea la oameni si Somnambulism, premiere-eveniment la 
Nottara 

 

 

 

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



14. DC NEWS 
din data de 20 Februarie 2017 
https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-intalnire-cu-importanti-
reprezentanti-ai-dramaturgiei-internationale_533265.html 
 

 
 

Întâlnire cu importanţi reprezentanţi ai dramaturgiei 
internaţionale, la Nottara 

 

 
Ada Navrot și Dani Popescu în Iubirea la oameni 

Teatrul Nottara organizează miercuri, 22 februarie 2017, după premiera 
spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (ora 19:30), o întâlnire 
cu spectatorii şi oameni din lumea teatrului, la care invitaţi speciali sunt Dmitri 
Bogoslavski (autorul piesei Iubirea la oameni), Iaroslava Pulinivici (autoarea 
piesei Somnambulism, a cărei montare va avea premiera la Nottara pe 23 
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februarie), şi Oleg Loevski, iniţiatorul Laboratorului de Teatru DENS, un proiect 
inedit, care a fost adus în România de Teatrul Nottara în vara anului 2016. 

   
Printre subiectele de discuţie vor fi: dramaturgia contemporană, impresiile 

celor doi autori despre montările pieselor proprii în altă limbă şi conceptul din 
spatele Laboratorul de Teatru DENS, care va avea o nouă ediţie la 
Teatrul Nottara în acest an. De altfel, în cadrul întâlnirii, vor fi anunţate, în 
premieră, titlurile celor trei piese care vor face parte din laborator în următoarea 
ediţie, dedicată dramaturgiei clasice româneşti. 
 
 

 
Ion Grosu în Somnambulism. Foto: Ciprian Duica 

  

Laboratorul de Teatru DENS este un mini-festival, iniţiat de Oleg Loevski, 
regizor şi producător de teatru din Rusia, în cadrul căruia se pun în scenă, contra 
cronometru şi în condiţii improvizate, trei spectacole. La final spectatorii, aceiaşi 
pentru toate cele trei reprezentaţii, votează ce producţie doresc să intre în 
repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Succesul la public din ediţia 
anterioară a făcut ca toate cele trei spectacole să se monteze la Nottara în 
2017. Primul dintre ele este Iubirea la oameni, iar celelalte două (Burlaci şi 
burlăciţe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini şi Opt femei de Robert 
Thomas, regia: Andreas Merz Raykov) vor avea premiera în primăvara acestui an. 
 
 

 
 
 
 
 

Sursa; DC NEWS 
  



15. Sursa de știri 
din data de 20 Februarie 2017 
http://www.sursadestiri.net/intalnire-cu-importanti-reprezentanti-ai-
dramaturgiei-internationale-la-nottara-s1439133357.html 
 

 
 

Întâlnire cu importanţi reprezentanţi ai dramaturgiei 
internaţionale, la Nottara 

 

 
Ada Navrot și Dani Popescu în Iubirea la oameni 

Teatrul Nottara organizează miercuri, 22 februarie 2017, după premiera 
spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (ora 19:30), o întâlnire 
cu spectatorii şi oameni din lumea teatrului, la care invitaţi speciali sunt Dmitri 
Bogoslavski (autorul piesei Iubirea la oameni), Iaroslava Pulinivici (autoarea 
piesei Somnambulism, a cărei montare va avea premiera la Nottara pe 23 
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februarie), şi Oleg Loevski, iniţiatorul Laboratorului de Teatru DENS, un proiect 
inedit, care a fost adus în România de Teatrul Nottara în vara anului 2016. 

   
Printre subiectele de discuţie vor fi: dramaturgia contemporană, impresiile 

celor doi autori despre montările pieselor proprii în altă limbă şi conceptul din 
spatele Laboratorul de Teatru DENS, care va avea o nouă ediţie la 
Teatrul Nottara în acest an. De altfel, în cadrul întâlnirii, vor fi anunţate, în 
premieră, titlurile celor trei piese care vor face parte din laborator în următoarea 
ediţie, dedicată dramaturgiei clasice româneşti. 
 
 

 
Ion Grosu în Somnambulism. Foto: Ciprian Duica 

  

Laboratorul de Teatru DENS este un mini-festival, iniţiat de Oleg Loevski, 
regizor şi producător de teatru din Rusia, în cadrul căruia se pun în scenă, contra 
cronometru şi în condiţii improvizate, trei spectacole. La final spectatorii, aceiaşi 
pentru toate cele trei reprezentaţii, votează ce producţie doresc să intre în 
repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Succesul la public din ediţia 
anterioară a făcut ca toate cele trei spectacole să se monteze la Nottara în 
2017. Primul dintre ele este Iubirea la oameni, iar celelalte două (Burlaci şi 
burlăciţe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini şi Opt femei de Robert 
Thomas, regia: Andreas Merz Raykov) vor avea premiera în primăvara acestui an. 
 
 

 
 
 
 
 

Sursa; DC NEWS 



16. Ziare Live 
din data de 20 Februarie 2017 
http://www.sursadestiri.net/intalnire-cu-importanti-reprezentanti-ai-
dramaturgiei-internationale-la-nottara-s1439133357.html 
 

 
 

Întâlnire cu importanţi reprezentanţi ai dramaturgiei 
internaţionale, la Nottara 

 

 
Ada Navrot și Dani Popescu în Iubirea la oameni 

Teatrul Nottara organizează miercuri, 22 februarie 2017, după premiera 
spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (ora 19:30), o întâlnire 
cu spectatorii şi oameni din lumea teatrului, la care invitaţi speciali sunt Dmitri 
Bogoslavski (autorul piesei Iubirea la oameni), Iaroslava Pulinivici (autoarea 
piesei Somnambulism, a cărei montare va avea premiera la Nottara pe 23 
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februarie), şi Oleg Loevski, iniţiatorul Laboratorului de Teatru DENS, un proiect 
inedit, care a fost adus în România de Teatrul Nottara în vara anului 2016. 

   
Printre subiectele de discuţie vor fi: dramaturgia contemporană, impresiile 

celor doi autori despre montările pieselor proprii în altă limbă şi conceptul din 
spatele Laboratorul de Teatru DENS, care va avea o nouă ediţie la 
Teatrul Nottara în acest an. De altfel, în cadrul întâlnirii, vor fi anunţate, în 
premieră, titlurile celor trei piese care vor face parte din laborator în următoarea 
ediţie, dedicată dramaturgiei clasice româneşti. 
 
 

 
Ion Grosu în Somnambulism. Foto: Ciprian Duica 

  

Laboratorul de Teatru DENS este un mini-festival, iniţiat de Oleg Loevski, 
regizor şi producător de teatru din Rusia, în cadrul căruia se pun în scenă, contra 
cronometru şi în condiţii improvizate, trei spectacole. La final spectatorii, aceiaşi 
pentru toate cele trei reprezentaţii, votează ce producţie doresc să intre în 
repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Succesul la public din ediţia 
anterioară a făcut ca toate cele trei spectacole să se monteze la Nottara în 
2017. Primul dintre ele este Iubirea la oameni, iar celelalte două (Burlaci şi 
burlăciţe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini şi Opt femei de Robert 
Thomas, regia: Andreas Merz Raykov) vor avea premiera în primăvara acestui an. 
 
 

 
 
 
 
 

Sursa; Ziua News 
  



17. Ziua News 
din data de 20 Februarie 2017, ora 13:28 

http://ziuanews.ro/revista-presei/intalnire-cu-importanti-
reprezentanti-ai-dramaturgiei-internationale-la-nottara-636131 
 

 
 
 

Întâlnire cu importanţi reprezentanţi ai dramaturgiei 
internaţionale, la Nottara 

 

 
Ada Navrot și Dani Popescu în Iubirea la oameni 

Teatrul Nottara organizează miercuri, 22 februarie 2017, după premiera 
spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (ora 19:30), o întâlnire 
cu spectatorii şi oameni din lumea teatrului, la care invitaţi speciali sunt Dmitri 
Bogoslavski (autorul piesei Iubirea la oameni), Iaroslava Pulinivici (autoarea 
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piesei Somnambulism, a cărei montare va avea premiera la Nottara pe 23 
februarie), şi Oleg Loevski, iniţiatorul Laboratorului de Teatru DENS, un proiect 
inedit, care a fost adus în România de Teatrul Nottara în vara anului 2016. 

   
Printre subiectele de discuţie vor fi: dramaturgia contemporană, impresiile 

celor doi autori despre montările pieselor proprii în altă limbă şi conceptul din 
spatele Laboratorul de Teatru DENS, care va avea o nouă ediţie la 
Teatrul Nottara în acest an. De altfel, în cadrul întâlnirii, vor fi anunţate, în 
premieră, titlurile celor trei piese care vor face parte din laborator în următoarea 
ediţie, dedicată dramaturgiei clasice româneşti. 
 
 

 
Ion Grosu în Somnambulism. Foto: Ciprian Duica 

  

Laboratorul de Teatru DENS este un mini-festival, iniţiat de Oleg Loevski, 
regizor şi producător de teatru din Rusia, în cadrul căruia se pun în scenă, contra 
cronometru şi în condiţii improvizate, trei spectacole. La final spectatorii, aceiaşi 
pentru toate cele trei reprezentaţii, votează ce producţie doresc să intre în 
repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Succesul la public din ediţia 
anterioară a făcut ca toate cele trei spectacole să se monteze la Nottara în 
2017. Primul dintre ele este Iubirea la oameni, iar celelalte două (Burlaci şi 
burlăciţe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini şi Opt femei de Robert 
Thomas, regia: Andreas Merz Raykov) vor avea premiera în primăvara acestui an. 
 
 

 
 
 
 
 

Sursa; DC NEWS 



18. 4arte.ro 
din data de 20 Februarie 2017 
http://www.4arte.ro/2017/02/20/premiera-la-nottara-iubirea-la-
oameni/ 
 

 
 

PREMIERA LA NOTTARA: “IUBIREA LA OAMENI” 
 

 

Spectacolul “Iubirea la oameni” (nerecomandat sub 16 ani) va avea 
premiera la Teatrul Nottara pe 22 februarie, de la ora 19.30. Povestea din 
“Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, in regia Evgheniei Berkovici, este 
centrata pe viata a trei personaje, legate intre ele cu un fir pe care numai 
moartea il poate dezlega. 
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Intr-o comunitate rurala, traditionala, dintr-un sat tipic, in care nimic 
extraordinar care sa tulbure ritmul monoton al vietii nu pare a fi posibil, iubirea, 
ura, afectiunea si violenta capata forme extreme, de o intensitate naucitoare, care 
va schimba pentru totdeauna destinul satenilor. 

In distributie ii veti regasi pe Ada Navrot, Dani Popescu, Sorin Cocis si 
Anca Bejenaru. 

 
 
 
 
 

de; Cristina Mitrea 
  



19. Feedler.ro 
din data de 20 Februarie 2017 
https://www.feedler.ro/feed/5487149--intalnire-cu-importanti-
reprezentanti-ai-dramaturgiei-internationale-la-nottara 
 

 
 

Întâlnire cu importanţi reprezentanţi ai dramaturgiei 
internaţionale, la Nottara 

 

 
Ada Navrot și Dani Popescu în Iubirea la oameni 

Teatrul Nottara organizează miercuri, 22 februarie 2017, după premiera 
spectacolului Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (ora 19:30), o întâlnire 
cu spectatorii şi oameni din lumea teatrului, la care invitaţi speciali sunt Dmitri 
Bogoslavski (autorul piesei Iubirea la oameni), Iaroslava Pulinivici (autoarea 
piesei Somnambulism, a cărei montare va avea premiera la Nottara pe 23 
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februarie), şi Oleg Loevski, iniţiatorul Laboratorului de Teatru DENS, un proiect 
inedit, care a fost adus în România de Teatrul Nottara în vara anului 2016. 

   
Printre subiectele de discuţie vor fi: dramaturgia contemporană, impresiile 

celor doi autori despre montările pieselor proprii în altă limbă şi conceptul din 
spatele Laboratorul de Teatru DENS, care va avea o nouă ediţie la 
Teatrul Nottara în acest an. De altfel, în cadrul întâlnirii, vor fi anunţate, în 
premieră, titlurile celor trei piese care vor face parte din laborator în următoarea 
ediţie, dedicată dramaturgiei clasice româneşti. 
 
 

 
Ion Grosu în Somnambulism. Foto: Ciprian Duica 

  

Laboratorul de Teatru DENS este un mini-festival, iniţiat de Oleg Loevski, 
regizor şi producător de teatru din Rusia, în cadrul căruia se pun în scenă, contra 
cronometru şi în condiţii improvizate, trei spectacole. La final spectatorii, aceiaşi 
pentru toate cele trei reprezentaţii, votează ce producţie doresc să intre în 
repertoriul teatrului în stagiunea următoare. Succesul la public din ediţia 
anterioară a făcut ca toate cele trei spectacole să se monteze la Nottara în 
2017. Primul dintre ele este Iubirea la oameni, iar celelalte două (Burlaci şi 
burlăciţe de Hanoch Levin, regia: Alessandra Giuntini şi Opt femei de Robert 
Thomas, regia: Andreas Merz Raykov) vor avea premiera în primăvara acestui an. 
 
 

 
 
 
 
 

Sursa; DC NEWS 
  



20. Radio România București 
din data de 21 Februarie 2017 
http://bucurestifm.ro/2017/02/21/video-despre-iubirea-la-oameni-cu-
actorii-ada-navrot-si-dani-popescu/ 
 

 
 

VIDEO: Despre ”Iubirea la oameni”, cu actorii Ada Navrot și Dani Popescu 

 

În luna iubirii, actorii Ada Navrot și Dani Popescu au vorbit despre ”Iubirea 
la oameni”, în emisiunea Spectacol@bucuresti.ro. 

 
  Cei doi formează un cuplu frumos în viața de toate zilele și un cuplu greu 
de descris în cuvinte în premiera Teatrului Nottara. 

  ”Iubirea la oameni” te face să te gândești la viață, la dragoste, la Dumnezeu. 
  Spectacolul e un un melanj frumos, foarte crud și adevărat, spun 
protagoniștii. 

  Echipa de creatori e una foarte tânără și provine din școala rusă de teatru. 
Piesa lui Dmitri Bogoslavski este adusă pe scenă într-o formulă tragicomică, de 
regizoarea Evghenia Berkovici. Ei s-au întânit cu actorii ”creativi și indisciplinați” 

http://bucurestifm.ro/2017/02/21/video-despre-iubirea-la-oameni-cu-actorii-ada-navrot-si-dani-popescu/
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mailto:Spectacol@bucuresti.ro


din trupa de la Nottara, iar spectacolul este rezultatul acestei întâlniri, consideră 
cei doi invitați. 

  Textul ne aduce în plină temă contemporană, mai spune Ada Navrot. ”E o 
zonă foarte dură, pe care sper să nu o experimentez în viața de zi cu zi”, 
completează Dani Popescu. 

 
 
 
 
 

de: Andreia Bârsan  
  



21. Radio România Cultural 
din data de 22 Februarie 2017 
http://radioromaniacultural.ro/iubirea-la-oameni-premiera-la-teatrul-
nottara/ 
 

 
 

Iubirea la oameni, premieră la Teatrul Nottara 
  

 
Spectacolul “Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, in regia 

Evgheniei Berkovici, va avea premiera la Teatrul Nottara pe 22 februarie, de 
la ora 19.30.  
 

Povestea din Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski se centrează pe viața 
a trei personaje, legate între ele cu un fir pe care numai moartea îl poate dezlega. 
Liuska este măritată cu Kolea, un bărbat violent și alcoolic, iar Serghei, polițistul 
satului, îndrăgostit de Liuska de mulți ani, încearcă să își recâștige dragostea 
pierdută, atunci când aude că soțul Liuskăi a dispărut. Un loc cu oameni adesea 
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abrutizaţi, cu bărbaţi violenţi şi victimele lor tăcute, femeile. Sub aparenţa 
anodinului, se ascund însă drame nebănuite. 
Până unde te poți lăsa purtat de furie și care sunt consecințele? Ce mai înseamnă 
iubirea, într-un mediu în care suflul brutal al vieții trăite în sărăcie, fără un dram 
de frumos, modelează relațiile umane? Poți scăpa nemutilat când violenţa este 
normă socială? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care le suscită textul lui 
Dmitri Bogoslavski, dar şi interpretarea scenică, în notă tragicomică, semnată de 
regizoarea Evghenia Berkovici. 

O dramă în care autorul și-a propus să exploreze diferite tipuri de dragoste, 
de la cea domoală până la cea care mătură totul în calea ei. Iubirea la oameni este 
nu doar un tablou al unei societăți rurale, în care totul se trăiește la alte intensități, 
ci și o reflectare a comportamentelor umane ce îşi pierd măsura. 
In distributie: Ada Navrot, Dani Popescu, Sorin Cocis si Anca Bejenaru. 

 

 

 

 

Sursa: Radio România  Cultural 

  



22. Revista Teatrală Radio 
din data de 20 Februarie 2017 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/un-spectacol-
incomod/ 
 

 
 

Un spectacol incomod 

 

Iubirea poate fi un spectacol. Iubirea este, de fapt, spectacolul profund și 
incomod al vieții omenești. Platon spunea cândva că dragostea e o nebunie. O 
boală. Una frumoasă, dar chiar și așa, o boală. Când un dramaturg se folosește de 
iubire ca personaj principal al operei sale, poate fie să cadă pe un drum bătătorit, 
banal, fie să devină ridicol. Însă dacă știe să condimenteze calea dramatică și cu 
alte aspecte aparent banale, dar puternice, poate ieși altceva. Așa se întâmplă și cu 
piesa Iubirea la oameni a foarte tânărului dramaturg din Belarus, Dmitri 
Bogoslavski. Deși născut în 1985, autorul are un acut simț al psihologiei umane, 
ceea ce mă face să îl apropii de mari creatori ai lumii slave – Gorki, Gogol. Nu 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/un-spectacol-incomod/
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m-aș duce în zona cehoviană, deși personajele lui Bogoslavski împrumută ceva și 
de la dramaturgul-medic. Însă, mai degrabă, aș ”arunca” textul piesei Iubirea la 
oameni în bazinul unor creații gorkiene, în special din pricina mediului uman în 
care se nasc și mor pasiuni și dorințe: satul. Lumea rurală. Cu toată mizeria ei. Cu 
tot ce înseamnă dejecție umană din cea mai ordinară. Ceea ce frapează, însă, la 
textul lui Bogoslavski este că, deși personajele sale trăiesc în cocina satului 
bielorus, ele sunt, de fapt, prototipuri pentru oameni, în general. Pentru persoane 
care pot trăi fie la țară, fie la oraș. Pentru că omul își poate demonstra animalitatea, 
bestialitatea în orice mediu. Poate, însă, cadrul dramatic ales de autor este cel 
rural, pentru că publicul poate ”înghiți” mai lesne poveștile unor indivizi fără 
pretenții morale și de educație. Însă nu poți să îți scoți din minte ideea că și tu ai 
fi în stare, poate, de acte pe care le vezi reprezentate pe scenă. Și acest aspect mă 
face să dau textului acestuia o dimensiune și mai puternică – aceea de tragedie 
contemporană, în care ești tentat să afirmi că urmărești nu doar simple personaje, 
ci adevărați eroi. 
 

 

Este limpede că textul lui Dmitri Bogoslavski nu este unul ușor de urmărit 
și de acceptat. Însă spectacolul pe care tânăra regizoare Evghenia Berkovici îl 
propune publicului Teatrului ”Nottara” încearcă să îl transforme în ceva mai 
apropiat de sufletul nostru latin. Greu, căci scriitura nu îți permite să te îndepărtezi 
de latura aceea tragică, aproape de nesuportat. Cu toate acestea, te lași prinși în 
mreaja poveștii Liuskăi, a lui Kolea și a lui Serghei, acest triunghi amoros veșnic 
deschis și imposibil de închis. Iată o oarecare apropiere cu, 
eventual, Pescărușul lui Cehov (celebra piesă a triunghiurilor neînchise). Te lași 
prins, spuneam, dar pe tot drumul către inima spectacolului simți că ceva, undeva, 
nu este în regulă. Că pericolul pândește după un colț apropiat. Nu știi exact despre 
ce este vorba, dar simți că de undeva va sări ceva și te va înhăța. Și așa și este. 
Melancolia, tristețea, o stare apăsătoare, aproape deprimantă, încolțesc încet-încet 
în sufletul spectatorului care urmărește tăvălugul de acțiuni și emoții. Și, totuși, 



spectacolul reușește să mențină publicul exact la limita dintre liniște și anxietate, 
dintre vis și realitate, dintre zâmbet și încruntare. Evghenia Berkovici dă dovadă 
de măiestrie în lucrul cu actorii Teatrului ”Nottara”, dar și în conducerea acțiunii 
scenice. Pentru ea, textul nu este doar un pretext, ci este însăși arma cu care 
declanșează în sufletul spectatorilor o adevărată furtună. Privind în sală, rămâi 
impresionat de liniștea mormântală ce se așterne peste cei prezenți. Căci 
spectacolul este cu adevărat șocant și incomod. Nu în sensul unei inovații 
regizorale vulgare. Dimpotrivă, întreaga construcție scenică este logică, bine 
argumentată și susținută. Niciun moment din spectacol nu este așezat acolo din 
întâmplare. Până și spațiul scenografic gândit de Ksenia Sorokina pare realizat 
matematic, astfel încât să ușureze călătoria spectatorului prin labirintul oarecum 
macabru al acestei tragi-comedii atât de actuale. 

 

Ada Navrot și Dani Popescu 
Cât despre protagoniștii spectacolului, nu pot exista decât cuvinte de laudă. 

Ada Navrot, Ion Grosu și Dani Popescu întruchipează cu brio acest triunghi 
conjugal eșuat, în care nimeni nu știe pe cine și de ce iubește. Ada Navrot – una 
dintre actrițele care nu mai are nevoie de nicio introducere pompoasă, din simplul 
motiv că este briliantă prin simplitate și modestie – dă viață Liuskăi cu mult 
farmec, făcându-te, uneori, să zâmbești, prin ironia pe care o afișează. Un rol care 
îi pune în valoare dramatismul, forța, dar și tandrețea native. Ion Grosu este 
strălucitor în rolul polițistului Serghei și îi insuflă acestui biet pion al sorții multă 
măsură, un aspect pe care mulți actori l-ar ignora în construirea acestui tip de 
personaj. Dani Popescu este candid, de o naivitate aproape bolnăvicioasă, în ciuda 
bestialității provenite din alcoolism. Prin puterea cu care își conduce personajul 
prin transformările survenit de-a lungul spectacolului, dovedește că este unul din 
actorii valoroși ai Teatrului ”Nottara”. 



 

Ion Grosu și Sorin Cociș 
 

Cuplurile de coloratură ale spectacolului, fără de care acesta ar deveni de o 
sobrietate morbidă, sunt create cu atenție la detalii, cu umor (pe alocuri) și cu 
credință de Sorin Cociș (Ivan ”cel năzdrăvan”, bărbatul-cârpă din sat), de Sorina 
Ștefănescu (o Nastenka temperamentală și plină de viață), de Vlad Trifaș (nu doar 
un actor de forță, dar și un talentat muzician ce asigură muzica live a 
spectacolului) și Carmen Florescu (ce dă viață Mașei, o cu totul altă Mașă decât 
cea a lui Cehov, păstrând, totuși, dimensiunea aceea îndoliată și etern nemulțumită 
de propriu-i destin). 
 

 

Anda Caropol și Anca Bejenaru 
 

Alături de cei patru, se remarcă exponentele vârstei a treia, mamele Liuskăi 
și a lui Serghei. Anca Bejenaru, în rolul Olgăi Borisovna, este un vulcan de talent 
și bună-dispoziție, aducând cu ea acea rază de soare necesară unei povești atât de 
sumbre. În același timp, Anda Caropol aduce cu sine un personaj mai temperat, 



mai naiv, dar cu la fel de mult farmec și candoare, împlinind acest cuplu comic de 
efect. 

 

 

Raluca Jugănaru 
 

Nu în ultimul rând, Raluca Jugănaru își împrumută frumusețea fizică, 
talentul de netăgăduit, vocea-i angelică împreună cu puritatea-i specifică cu care 
ne-a obișnuit, personajului Olga, catalizatorul întregului spectacol. Bucuria 
sinceră cu care își creionează rolul transpare din fiecare cuvânt rostit, din fiecare 
gest, din fiecare privire. Este, cu adevărat, o bucurie să o privești și să o asculți 
depănându-și povestea aparent frumoasă, pe fundalul îngrozitoarelor întâmplări 
ce constituie miezul spectacolului. De altfel, actrița, alături de colegele sale, 
Carmen Florescu și Sorina Ștefănescu, îmbogățesc reprezentația cu vocile lor live, 
acompaniate de chitara și percuția lui Vlad Trifaș și (în partea a doua) de 
saxofonul lui Dani Popescu. 



 

Carmen Florescu și Sorina Ștefănescu. Fotografii de © Maria Ștefănescu 

 

Iată, așadar, un spectacol complet și complex. O montare care știe să pună 
în valoare actorii, neminimalizând nici scenografia și nici regia. O reprezentație 
în care fiecare element se află bine stabilit la locul său și cu care Teatrul ”Nottara” 
se poate mândri. De altfel, tot ceea ce se întâmplă în ultimul timp pe scena 
teatrului de pe bulevardul Magheru este demn de admirat. Reușita unui repertoriu 
din ce în ce mai strălucit, readucerea în atenția publicului bucureștean și nu numai 
a actorilor acestei instituții, apropierea de gloria de altădată a ”Nottara”-ului – 
toate acestea se datorează tenacității și geniului managerial al doamnei Marinela 
Țepuș, acest om și artist care știe să așeze arta și artiștii săi acolo unde le este cu 
adevărat locul – pe un piedestal, însă un piedestal pe care și oamenii de rând îl pot 
atinge și la care pot accede cu ușurință și bucurie. 
 
 
 

 
 

de: Tudor Sicomaș 
  



23. ArtLine 
din data de 22 Februarie 2017 

http://www.artline.ro/Premiera-la-Teatrul-Nottara--Iubirea-la-
oameni-de-Dmitri-Bogoslavski-37381-1-n.html 
 

 
 

Premiera la Teatrul Nottara: Iubirea la oameni de Dmitri 
Bogoslavski 

  
  

 
 
 
  Teatrul Nottara prezinta miercuri, 22 februarie, de la ora 
19:30 premiera spectacolului “Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, in 
regia Evgheniei Berkovici. 
 
   
  “Iubirea la oameni” este o drama in care autorul si-a propus sa exploreze 
diferite tipuri de dragoste, de la cea domoala pana la cea care matura totul in calea 
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ei. Iubirea la oameni este nu doar un tablou al unei societati rurale, in care totul se 
traieste la alte intensitati, ci si o reflectare a comportamentelor umane ce isi pierd 
masura. 
 
  
  In distributie: Ada Navrot, Dani Popescu, Sorina Stefanescu, Anda 
Caropol, Ion Grosu, Carmen Florescu, Sorin Cocis, Vlad Trifas si Anca Bejenaru. 
 
Sursa foto: nottara.ro 
 
 
 

 
Sursa: ArtLine 

  



24. Observatorul Cultural 
din data de 24 Februarie 2017 
http://www.observatorcultural.ro/articol/ne-leaga-aceleasi-probleme-
si-bucurii/ 
 

 
 

„Ne leagă aceleași probleme și bucurii“ 
Interviu cu dramaturgul Dmitri BOGOSLAVSKI 

 

 

La Teatrul Nottara a fost montată, în  luna februarie 2017, piesa Iubirea la 
oameni de Dmitri Bogoslavski, în regia Evgheniei Berkovici, ca rezultat al 
laboratorului teatral Teatru DENS, desfășurat la Nottara în vara lui 2016. Premiera 
a avut loc pe 22 februarie, în prezența autorului. Dmitri Bogoslavski s-a născut la 
Minsk în anul 1985. Are studii de regie (în 2005 a absolvit Colegiul Naţional de 
Arte, iar în 2010 – Academia Naţională de Arte din Minsk), este actor la Teatrul 
Belarus de Stat pentru Tineret, dar și regizează și scrie piese de teatru. Iubirea la 
oameni (2011) este prima piesă în mai multe acte a lui Dmitri Bogoslavski, primul 
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act fiind scris în cadrul laboratorului de dramaturgie online „Dramafonul de 
toamnă“, organizat pe site-ul livejournal.com în parteneriat cu DramaTalks. Piesa 
a fost publicată în revista Dramaturgia contemporană (nr. 4/20111) şi tradusă în 
spaniolă, italiană, polonă, ucraineană şi mongolă.  A fost inclusă pe lista scurtă a 
concursurilor de dramaturgie „Teatrul liber“, „Eurasia“, „Personaje“, 
„Liubimovka“ şi a primit Premiul Publicului la votul online al „Concursului 
concursurilor” al Festivalului şi Premiilor Teatrale „Masca de Aur“ din 2011. 

  

Ați studiat regia de teatru, jucați și, de asemenea, sînteți dramaturg. Cum 
îmbinați aceste activități și în ce arie vă simțiți mai confortabil? Cît de mult 
v-a ajutat la scrierea piesei Iubirea la oameni faptul că sînteți și actor, și 
regizor? 

Pentru mine, aceste domenii sînt interschimbabile și, în același timp, se 
completează unul pe altul. Cîteodată, cînd scriu dialogurile unei piese, încerc să 
mă pun în rolul personajelor, iar regia mă ajută să elaborez compoziția piesei. În 
arta actoriei, este de ajutor să vezi piesa în întregime, propunîndu-i regizorului 
propria viziune a rolului. Nu știu în ce cîmp mă simt mai confortabil, probabil că 
este ca în viață: eu pot să schimb singur un robinet stricat, să ofer locul în 
transportul în comun sau să gătesc cina și, dacă te ocupi de o profesie, atunci 
trebuie să îi studiezi toate laturile. 

  

Temele abordate în Iubirea la oameni reflectă o realitate dură, am putea 
interpreta titlul într-o notă ironică. Ați dorit să implicați faptul că iubirea nu 
mai poate exista într-un mediu plin de violență, în care se ciocnesc forțe 
aproape telurice, sau că, pur și simplu, ia forme diferite? 

Eu nu văd o ironie în această denumire. Pentru mine, „iubirea la oameni“ 
este o noțiune francă, foarte cinstită și autentică. Este vorba despre acele calități 
ale omului, care sînt dificil de întîlnit astăzi. Și mi se pare că este important să 
înțelegem din ce unghi privim problema. Nu am încercat să ironizez vreo clasă 
socială anume sau să expun răul, ci să arăt că există și lucruri bune în orice context. 
Spectatorul trebuie să răspundă singur la aceste întrebări și eu, în calitate de autor, 
nu am dreptul să oblig adoptarea vreunei poziții. Pentru mine, impulsurile și 
dorințele personajelor sînt absolut curate. E total altceva ce se întîmplă în ziua de 
astăzi cu conceptul de iubire, cel al instituției familiei și, în general, cu relațiile 
interumane. Aici mi-aș dori ca spectatorul să se oprească și să reflecteze. 

  

Piesa dvs. vorbește, de asemenea, și despre violența domestică, un mediu 
rural opresiv, alcoolism. E un spațiu în care s-a suspendat ordinea obișnuită 



și se aplică alte reguli. Este aceasta o oglindire realistă a societății rurale 
contemporane (în Belarus, de pildă)? 

Pentru mine există o singură regulă: orice fapt din viață transpus pe hîrtie 
trebuie să devină fapt artistic. De aceea această piesă este, în mare măsură, 
modelată după imaginația mea. Însă, din păcate, alcoolismul sau violența nu sînt 
inventate de mine, ci, într-adevăr, există în societate și foarte puține se schimbă 
dacă schimbăm locul acțiunii într-un megalopolis sau într-o stație spațială. De 
aceea, nu aș pune accent pe loc, ci pe intenții și relații. 

  

Personajele au o anume notă dostoievskiană, sînt tragice și complexe, strivite 
de regulile conservatoare ale societății, dar și de pornirile lor instinctuale. Ați 
intenționat de la bun început să dați acțiunii o turnură  tragică? 

Da. Există o zicală „Cui pe cui se scoate“, adică se scapă de ceva rău prin 
aceleași mijloace prin care acesta din urmă a fost generat. Asta am vrut să 
evidențiez prin limbajul, acțiunile și demersurile personajelor. Deși piesa dispune 
și de suficient de multe momente comice. 

  

Cum ați descrie, pe scurt, sfera dramaturgică contemporană la Teatrul 
Belarus de Stat pentru Tineret? 

Dacă ne referim la autori belaruși contemporani, pare că e nevoie ca aceștia 
să fie deja recunoscuți internaționali pentru a fi montați în țară. Regizorii belaruși 
privesc cu scepticism dramaturgia tînără. Deja aveam aproximativ cincisprezece 
montări în Rusia, Polonia, Ucraina, cînd am reușit să mă lansez pe scena belarusă. 
Acest lucru este, de asemenea, legat de faptul că dramaturgia tînără este critică la 
adresa societății, abordînd teme dureroase pentru societate, astfel că devine 
inconfortabilă pentru repertoriul teatrului. De asemenea, în Belarus, spectatorul 
merge la teatru mai degrabă pentru entertainment. 

Centrul Belarus pentru Dramaturgie întreprinde activități semnificative 
pentru atragerea tinerilor regizori, cum ar fi faptul că, la inițiativa Centrului, au 
fost montate patru spectacole după piese scrise de mine. Dacă vorbim despre 
Teatrul Belarus de Stat pentru Tineret, în cadrul căruia lucrez eu, acesta încearcă 
să monteze spectacole din diferite arii și, de asemenea, în cadrul acestuia, există 
și teatrul contemporan de coregrafie, a fost inaugurată o scenă experimentală 
dedicată spectacolelor contemporane. 

  

Iubirea la oameni s-a dovedit o piesă de succes, cum explicați acest succes 
avut în culturi atît de diferite? 



Aparent, ne leagă aceleași probleme și bucurii. Cînd am aflat că avut loc o 
vizionare în Uruguay, am fost șocat, întrucît este în cealaltă parte a lumii, însă 
piesa s-a dovedit relevantă și acolo, ceea ce înseamnă că sîntem la fel, indiferent 
de limba pe care o vorbim sau de culoarea pielii. 

  

Care a fost reacția publicului la diferitele montări ale piesei? 

Bineînțeles că reacțiile au fost diferite, de la îmbrățișarea acesteia pînă la a 
trimite scrisori revoltate departamentelor culturale cu solicitarea interzicerii 
montării. Eu accept orice tip de reacție, chiar și pe cele negative, întrucît acest 
lucru înseamnă că persoana a fost foarte afectată și probabil că pur și simplu nu 
este pregătită sau nu își dorește să se vadă pe scenă. La unul dintre spectacolele 
din Rusia, a venit o străină și interpretul a uitat să îi mai traducă întrucît a fost 
vrăjit de ceea ce vedea, iar ea îl trăgea de mînecă încontinuu șoptindu-i „Translate, 
translate“. Sînt foarte bucuros cînd văd spectatorii luîndu-și tăcuți, într-o stare de 
contemplare, hainele de la garderoba teatrului, întrucît un spectacol bun nu se 
termină după ultima scenă sau căderea cortinei. 

  

Cum a fost colaborarea cu Teatrul Nottara și ce așteptări aveți? 

Am fost încîntat că Teatrul Nottara a remarcat această piesă și îi mulțumesc 
traducătoarei Raluca Rădulescu, pentru că a făcut cunoscută piesa comunității 
teatrale din România. Iar faptul că, în acest moment, în România rulează trei 
spectacole după Iubirea la oameni demonstrează că sîntem foarte asemănători în 
felul în care ne raportăm la teatru și la lume. Mă aștept în primul rînd la 
interacțiune. Sînt foarte curios cum au receptat artiștii voștri aceste piese și cum 
reacționează publicul român, pentru mine toate acestea reprezentînd o experiență 
colosală. 

 
 
 
 
 

de: Silvia Dumitrache 
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Breaking news Cultural 

Oleg Loevski, regizor rus: Laboratorul de Teatru DENS, o formă 
de stres creativ 

Teatrul Nottara a anunţat cea de-a II-a ediţie a Laboratorului de 
Teatru DENS, care va avea loc în perioada 16-24 august 2017. Iniţiat de Oleg 
Loevski, regizor rus, laboratorul îşi propune să reîmprospăteze trupele de 
actori din teatrele de repertoriu, într-un atelier intens, menit să le ofere 
artiştilor provocări inedite. Ediţia din acest an va fi dedicată dramaturgiei 
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clasice româneşti, urmând a se lucra pe piese de Mihail Sebastian, Camil 
Petrescu şi Aurel Baraga. 

Prezent la premiera spectacolului “Iubirea la oameni” de Dmitri 
Bogoslavki, regia: Evghenia Berkovici, primul spectacol montat în urma 
laboratorului din 2016, Oleg Loevski spunea, în cadrul discuţiei ce a avut loc după 
eveniment: “Imediat după fiecare laborator, actorii spun că nu vor mai face parte 
niciodată din aşa ceva, iar după o lună sună şi spun că mai vor să repete experienţa. 
Efectul acestui laborator are legătură cu această formă de stres creativ, pe de o 
parte, iar pe de altă parte, cu actorul care se întreabă ce poate face în aceste patru 
zile, ajungând să spună <<Fie, fac ceea ce îmi iese!>>. Iar asta înseamnă libertate! 
Pentru că libertatea se întâlneşte foarte rar în teatru. În mare parte, în ceea ce 
priveşte alegerea pieselor, distribuţiile, repetiţiile fără sfârşit, sunt lucruri care îl 
încorsetează pe actor şi nu îi mai permit să fie liber. Ceea ce în limbajul 
profesional se numeşte clişeu. Noi oferim posibilitatea actorilor să se descopere 
pe sine într-un astfel de laborator, repede şi eficient. Acest laborator presupune un 
spectacol montat în patru zile. E un fel de schiţă. Iar schiţa ne permite să înţelegem 
dacă regizorul are o viziune. Şi în tot acest timp am înţeles că nu există actori 
proşti. Există doar regizori de proastă calitate.  Există actori beţivi, există actori 
leneşi, dar nu există actori proşti.” 

Piesa “Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavki a montată în România 
aproape simultan în trei oraşe din ţară (Sibiu, Arad şi Bucureşti – Teatrul Nottara), 
precum şi în multe ţări din întreaga lume. Venit în România ca să asiste la 
premiera Teatrului Nottara, Bogoslavski a avut ocazia să vadă şi montările din 
ţară. În timpul discuţiei de după spectacol, el spunea: „Îmi place foarte mult că în 
aceste spectacole, pe care le-am văzut în România, există o parte din mine. Şi asta 
înseamnă că practic noi gândim în aceeaşi limbă.” 

Următoarea reprezentaţie a spectacolului “Iubirea la oameni” va avea loc 
joi, 9 martie, de la ora 19:30. (R.N.) 

 
 
 
 

Sursa: CREDIDAM 
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Iubirea la oameni, un nou spectacol la Teatrul Nottara 

 
 

În această seară, de la ora 19.30, pe scena Sălii „George Constantin” 
va fi prezentat spectacolul „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, în 
regia Evgheniei Berkovici. 

Piesa a avut premiera pe 22 februarie. 
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Povestea din „Iubirea la oameni” este centrată pe viaţa a trei personaje, 
legate între ele cu un fir pe care numai moartea îl poate dezlega. Liuska este 
măritată cu Kolea, un bărbat violent şi alcoolic, iar Serghei, poliţistul satului, 
îndrăgostit de Liuska de mulţi ani, încearcă să îşi recâştige dragostea pierdută, 
atunci când aude că soţul ei a dispărut. Un loc cu oameni adesea abrutizaţi, cu 
bărbaţi violenţi şi victimele lor tăcute, femeile. Sub aparenţa anodinului, se ascund 
însă drame nebănuite. Dramă în care autorul şi-a propus să exploreze diferite 
tipuri de dragoste, de la cea domoală până la cea care mătură totul în calea 
ei, piesa nu este doar tabloul unei societăţi rurale, în care totul se trăieşte la alte 
intensităţi, ci şi o reflectare a comportamentelor umane ce îşi pierd măsura. 

Din distribuţie fac parte actorii Ada Navrot, Dani Popescu, Sorin Cociş şi 
Anca Bejenaru. 

„Iubirea la oameni” face parte din antologia pieselor prezentate în Secţiunea 
„Spectacole-lectură”, din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu 
(selecţie de Claudia Domnicar, 2015).  

 
 
 
 
 

Sursa: eAzi 
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Iubirea la oameni, un nou spectacol la Teatrul Nottara 

 
 

În această seară, de la ora 19.30, pe scena Sălii „George Constantin” 
va fi prezentat spectacolul „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, în 
regia Evgheniei Berkovici. 

Piesa a avut premiera pe 22 februarie. 
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Povestea din „Iubirea la oameni” este centrată pe viaţa a trei personaje, 
legate între ele cu un fir pe care numai moartea îl poate dezlega. Liuska este 
măritată cu Kolea, un bărbat violent şi alcoolic, iar Serghei, poliţistul satului, 
îndrăgostit de Liuska de mulţi ani, încearcă să îşi recâştige dragostea pierdută, 
atunci când aude că soţul ei a dispărut. Un loc cu oameni adesea abrutizaţi, cu 
bărbaţi violenţi şi victimele lor tăcute, femeile. Sub aparenţa anodinului, se ascund 
însă drame nebănuite. Dramă în care autorul şi-a propus să exploreze diferite 
tipuri de dragoste, de la cea domoală până la cea care mătură totul în calea 
ei, piesa nu este doar tabloul unei societăţi rurale, în care totul se trăieşte la alte 
intensităţi, ci şi o reflectare a comportamentelor umane ce îşi pierd măsura. 

Din distribuţie fac parte actorii Ada Navrot, Dani Popescu, Sorin Cociş şi 
Anca Bejenaru. 

„Iubirea la oameni” face parte din antologia pieselor prezentate în Secţiunea 
„Spectacole-lectură”, din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu 
(selecţie de Claudia Domnicar, 2015).  
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Iubirea la oameni, un nou spectacol la Teatrul Nottara 

 
 

În această seară, de la ora 19.30, pe scena Sălii „George Constantin” 
va fi prezentat spectacolul „Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, în 
regia Evgheniei Berkovici. 

Piesa a avut premiera pe 22 februarie. 

Povestea din „Iubirea la oameni” este centrată pe viaţa a trei personaje, 
legate între ele cu un fir pe care numai moartea îl poate dezlega. Liuska este 
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măritată cu Kolea, un bărbat violent şi alcoolic, iar Serghei, poliţistul satului, 
îndrăgostit de Liuska de mulţi ani, încearcă să îşi recâştige dragostea pierdută, 
atunci când aude că soţul ei a dispărut. Un loc cu oameni adesea abrutizaţi, cu 
bărbaţi violenţi şi victimele lor tăcute, femeile. Sub aparenţa anodinului, se ascund 
însă drame nebănuite. Dramă în care autorul şi-a propus să exploreze diferite 
tipuri de dragoste, de la cea domoală până la cea care mătură totul în calea 
ei, piesa nu este doar tabloul unei societăţi rurale, în care totul se trăieşte la alte 
intensităţi, ci şi o reflectare a comportamentelor umane ce îşi pierd măsura. 

Din distribuţie fac parte actorii Ada Navrot, Dani Popescu, Sorin Cociş şi 
Anca Bejenaru. 

„Iubirea la oameni” face parte din antologia pieselor prezentate în Secţiunea 
„Spectacole-lectură”, din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu 
(selecţie de Claudia Domnicar, 2015).  

 
 
 
 
 

Sursa: eAzi 
  



29. La teatru 
din data de 31 Martie 2017 
http://lateatru.eu/iubirea-la-oameni-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Iubirea la oameni – Teatrul Nottara 

 
Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski 

Regia: Evghenia Berkovici 
Distributia: 

Liuska, sotia lui Kolia – Ada Navrot 
Serghei – Ion Grosu 

Kolia – Dani Popescu 
Ivan – Sorin Cocis 

Olga Borisovna, mama Liuskai – Anca Bejenaru 
Lidia Fiodorovna, mama lui Serghei – Anda Caropol 

http://lateatru.eu/iubirea-la-oameni-teatrul-nottara/


Nastia, sotia lui Ivan – Sorina Stefănescu 
Maşka, vanzatoare – Carmen Florescu 

Ciubasov – Vlad Trifas 
Olga, iubita lui – Carmen Lopazan / Raluca Juganaru Grosu 

Muzica: Vlad Trifas 
Scenografia: Ksenia Sorokina 
Traducerea: Raluca Radulescu 
Asistenţa de regie: Adela Biţica 

Audiență: N16 – Nerecomandat sub 16 ani 
Durata: 2h 10min (cu pauza) 

Locatie: Teatrul Nottara 
  

 

Iubirea la oameni – Opinie LaTeatru.EU 

  

Se spune ca un critic adevarat de teatru este acela care poate alege intre mai 
multe montari ale aceleiasi piese, care se uita, intai si intai, la partea teatrala a 
spectacolului. La multe dintre spectacole ei stiu deja textul, au citit piesa, asa ca 
nu pot fi surprinsi decat de montare. 

Personal, nu m-am considerat si nu ma voi considera niciodata critic. Sunt 
blogger, drept urmare voi scrie INTOTDEAUNA despre trairile mele, despre ce 
a atins in mine un spectacol (ori un film). Eu ma consider si ma voi considera 
intotdeauna un spectator (de teatru sau de film) ceva mai experimentat. Nu un 
critic, nicidecum. 

In cazul spectacolului Iubirea la oameni am avut ocazia sa vad 2 montari in 
decurs de cateva luni. Intai la Arad, inaintea festivalului FITCA 2016, am fost 
invitat de Teatrul Clasic Ioan Slavici sa vad avanpremiera spectacolului Iubirea la 
oameni. Ulterior, la Teatrul Nottara din capitala se joaca o noua montare. Care 
este mai buna, care este mai slaba, care regizor e mai bun, care actori joaca mai 
bine …  ori alte intrebari PUR teatrale nu sunt de mine. Nu ma pot pronunta si, 
sincer, chiar daca as avea o vaga impresie in acest sens, tot nu as spune-o public. 

http://lateatru.eu/teatrul-nottara/
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Ce pot spune CU SIGURANTA si, repet, este STRICT o impresie sunt 
urmatoarele lucruri: 

1. Montarea de la Nottara m-a introdus mai mult in lumea spectacolului. Nu stiu 
exact motivele: regia, decor, scenografia, personajele, nu as putea spune. Stiu doar 
ca m-am simtit acolo, in mijlocul actiunii. 

2. Finalul este diferit. Nu am citit piesa originala, ruseasca, spun doar ca se termina 
diferit. Ceea ce e bine, daca le vedeti la interval scurt de timp intre ele, tot veti fi 
surprinsi. Intr-un fel sau intr-altul, depinde de perspectiva. 

3. Indiferent de forma si de final, spectacolul are aceeasi idee: iubirea la oameni, 
sub toate formele ei. 

Piesa, in sine, poate fi caracterizata drept bolnava, personajele te sperie de-
a dreptul. Nu prea poti tine cu niciunul, cu totii au mari probleme la mansarda, in 
felul lor. Fiecare este vinovat, in felul sau, de ceva. Fie si prin pasivitatea sa. Fie 
si prin conservatorism, comoditate. 

In articolul precedent vorbeam despre alcoolism. Teoretic, el este problema 
centrala a piesei. Teoretic. Practic, problemele sunt altele, alcoolul fiind, aparent, 
rezolvarea lor. Alcool care, bineinteles, genereaza alte probleme. 

Problema, de fapt, este acel sat si faptul ca majoritatea locuitorilor sai nu-
si vedea viata in alta parte. E ca si cum ai sta intr-o inchisoare deschisa, din care 
poti oricand sa pleci, dar nu vrei sa pleci. 

Din acel sat unul plecase la Moscova si isi gasise acolo pe cineva, insa chiar 
si asa, nunta urma sa aiba loc in sat. Deci, cumva, desi universul sau se largise, tot 
acolo voia sa faca acest pas important. 

Daca ar fi vreun motiv pentru care sa va recomand Iubirea la oameni, 
spectacolul cu acest nume zic, acel motiv ar fi asemanarea izbitoare cu Romania 
zilelor noastre. Asemanarile le veti gasi singurei, nu vi le voi dau eu mura-n gura. 
Mergeti la Nottara ori la Arad, daca locuiti acolo, si le veti descoperi singuri. Sau 
la Sibiu, ca am inteles ca se joaca si acolo o alta adaptare. 

Nu, nu va pot spune care adaptare e mai buna, care e mai fidela. Pentru asta 
trebuie sa intrebati criticii de teatru. Iubirea la oameni oricum este diferita de la 
persoana la persoana, fiecare o vede in felul sau, o apreciaza in felul sau. Salutari 
TEATRALE tuturor! 

 
 

 
 

de: Emil Călinescu 
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„Iubirea la oameni” – Teatrul Nottara, București (cronică de spectacol) 

În lucrarea sa, Filosofia lui Dostoievski, marele gânditor rus, Nikolai 
Berdiaev vorbește despre spiritul rusesc astfel: ”Rușii își exprimă cel mai bine 
trăsăturile atunci când sunt apocaliptici sau nihiliști. Asta înseamnă că ei nu pot 
să viețuiască într-o medie a vieții spirituale, într-o medie a culturii. Spiritul lor 
tinde spre extrem, spre limită. Acești doi poli, pozitiv și negativ, exprimă una și 
aceeași năzuință a sfârșitului”1. Firește, Berdiaev și-a cristalizat această concluzie, 
analizând operele lui Dostoievski. Dar iată că, după sute de ani, spiritul rusesc, 
este surprins exact în aceleași ”haine” de către dramaturgul rus contemporan, 
Dmitri Bogoslavski, în piesa de teatru Iubirea la oameni, pusă în scenă în această 
perioadă la Teatrul Nottara din București, în regia Evgheniei Berkovici. 
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Acțiunea piesei se desfășoară într-o comunitate rurală, aparent liniștită sau 
mai degrabă, obișnuită, descrisă de perpetua conviețuire dintre bărbații care beau 
în exces, devenind violenți, și femeile care muncesc din greu, fără însă a-și face 
din aceasta un titlu de glorie. Și totuși, personajele ascund în sufletul lor drame 
majore: frustrări vecine cu agonia, doruri neostoite, iubiri neîmpărtășite, 
slăbiciuni copleșitoare. Și pentru că rușii nu știu să trăiască decât fie apocaliptic, 
fie nihilist, este de ajuns ca un singur personaj, în persoana Liukăi, să își asume 
nihilismul și să facă un gest demn de această plagă, pentru ca din toți ceilalți să 
erupă adevărați vulcani de viață; o viață trăită sub imperiul neputinței. Și totuși, 
unde este iubirea? La oameni. Dar oamenii reușesc să transforme acest sentiment 
divin, căruia i s-ar fi potrivit mai degrabă o trăire apocaliptică, în accepțiunea 
dostoievskiană, firește, într-o iubire nihilistă, egoistă, într-un pretext pentru fapte 
reprobabile. De altfel, nihilismul generalizat ce a pus stăpânire pe actanții piesei 
este demascat de întreitul schimb de replici dintre personajul Liuskăi și cel al lui 
Kolea: „M-ai iertat? – Trecutul e mort și îngropat”, ce denotă incapacitatea 
acestora de a ierta în înțelesul divin al termenului, preferând obscura îngropare în 
uitare a faptelor, ce nu se știe cât poate fi de izbăvitoare. 

 

 

Dintre artificiile regizorale, mă voi opri doar asupra decorului, a muzicii și 
a … elementului surpriză. 

 
Decorul se remarcă în primul rând prin simplitate și mai ales prin imitarea 

fidelă a unui tablou rural autentic. Iar actorii sunt îndemnați de bagheta regizorului 
să dea viață decorului spre o mai puternică imprimare a mesajului piesei. 

 
Muzica reprezintă sarea și piperul acestui spectacol, replicile actorilor și 

mai ales tăcerile lor fiind acompaniate de reprezentații live de chitară bas, saxofon 
și bineînțeles voce, ceea ce produce acele rupturi de ritm necesare revitalizării 
publicului ce riscă să rămână hipnotizat de jocul actorilor și de atmosfera creată 
pe scenă. 

 
Cât despre elementul surpriză, mă refer la faptul că regizorul a decis ca, în 

momentele cheie, în joc să apară o prezență desprinsă parcă din altă lume, prin 



ochii căreia viața la țară este ilustrată ca ceva de vis. Acest procedeu vine cumva 
să puncteze diferența dintre esență și aparență în ceea ce îi privește pe așa-zișii 
oameni simpli și firești de la țară, ce numai simpli și firești nu se dovedesc a fi. 

 
Despre spectacolele de teatru în general se spune că scopul lor ar fi acela 

de a produce spectatorului acea stare de katarsis, de eliberare, de conexiune cu 
transcendența. Unui spectator novice, neinițiat în taina ”citirii în oglinda spartă” 
a unui spectacol modern, este posibil ca violența de limbaj și uneori și cea fizică 
să îi cam spulbere eliberarea (De altfel, spectacolul este interzis copiilor sub 16 
ani). Dar acesta ar trebui să înțeleagă mai întâi de toate că inclusiv violența face 
parte din lumea pe care o are în fața ochilor, și că spectacolul nu este decât o piesă 
dintr-acel puzzle numit, în fond ”lumea noastră”. Așadar, piesa de teatru Iubirea 
la oameni prezintă spectatorului viața reală, fără fard și fără ”convenții sociale” 
hrănitoare de aparențe. Și când faci cunoștință cu realitatea ce ți-a fost în fel și 
chip ocultată, se cheamă că ai parte de o revelație. Iar orice revelație este în esența 
ei, generatoare de katarsis. Deci tot ce trebuie să facă spectatorul este să lase la 
garderobă inclusiv pudoarea, ideile preconcepute și ”eticheta socială”. 
 
Personajele primesc viață din viața următorilor actori: 
 
Kolia – Dani Popescu 
Liuska, soţia lui – Ada Navrot 
Olga Borisovna, mama ei – Anca Bejenaru 
Serghei – Ion Grosu 
Lidia Fiodorovna, mama lui – Anda Caropol 
Ivan – Sorin Cociş 
Nastia, soţia lui – Sorina Ştefănescu 
Ciubasov – Vlad Trifaş 
Olga, iubita lui – Carmen Lopăzan/ Raluca Jugănaru Grosu 
Maşka, vânzătoare – Carmen Florescu. 
 

Jocul lor actoricesc nu poate fi descris decât printr-un singur cuvânt: 
magistral. 

 
Echipa din spatele scenei ce a contribuit la realizarea acestui spectacol este 

următoarea: 
 

Regia: Evghenia Berkovici 
Scenografia: Ksenia Sorokina 
Muzica: Vlad Trifaș 
Asistenţa de regie: Adela Biţică 
Regizor tehnic: Anca Varga 
 



În fața tuturor, nu pot să spun decât: Chapeau! 
Foto: https://new.nottara.ro 

 
 
 
 
 

de: Romeo Aurelian Ilie 
  



31. Adevărul – Blog Mircea Morariu 
din data de 22 Mai 2017 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/premiere-insaptamana-aniversara-
teatrul-nottara-1_592262385ab6550cb8539ee1/index.html 
 

 
 

Premiere în săptămână aniversară la Teatrul „Nottara” 
 
 

Iubire, alcool, pasiune, crime 
  

„Iubirea la oameni” a intrat în circuitul teatral românesc graţie 
spectacolului-lectură prezentat în vara anului 2016 în mega-oferta spectaculară a 
Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS). Textul, tradus de Raluca 
Rădulescu, a fost inclus în antologia aferentă, un remarcabil produs editorial al 
Festivalului care ar fi foarte bine să fie consultat ceva mai des de regizori şi de 
secretariatele literare din România.  
 

Sigur, piesa foarte tânărului dramaturg bielarus Dmitri Bogoslavski (nu are 
decât 32 de ani şi e deja socotit nu o speranţă, ci o certitudine a noii literaturi 
dramatice scrise în limba rusă) a avut o mare şansă în România. Fiindcă ea nu a 
fost valorificată scenic doar de Bogdan Sărătean, actor, regizor şi profesor la 
Secţia de Teatru a Facultăţii de Teatru de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
care a montat-o cu studenţii,(el e cel ce a coordonat spectacolul-lectură de la Sibiu 
amintit la încputul acestei cronici), ci şi de Vlad Massaci, care a optat pentru 
respectivul text în vederea unei izbutite colaborări avute cu Teatrul Clasic Ioan 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/premiere-insaptamana-aniversara-teatrul-nottara-1_592262385ab6550cb8539ee1/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/premiere-insaptamana-aniversara-teatrul-nottara-1_592262385ab6550cb8539ee1/index.html


Slavici din Arad.  
 
Iubirea la oameni reprezentase însă ”material de lucru” (Doamne, cum 

sună sintagma asta când vine vorba despre teatru!) şi pentru Laboratorul de Teatru 
Dens, coordonat vara trecută la Teatrul Nottara de profesorul Oleg Loevski, graţie 
exemplarei solicitudini a directoarei instituţiei bucureşte, teatrologul Marilena 
Ţepuş.  

 
Toată povestea, una extrem de dură, de percutantă, de tragică deopotrivă, 

se petrece într-o iarnă ce parcă nu mai vrea să plece dintr-un sat din Bielarusul de 
astăzi. Un loc privit drept bizar amestec de atmosferă patriarhală - aici toată lumea 
cunoaşte pe toată lumea, nu prea există secrete, iar când există ori sunt repede 
aflate ori le sunt inventate explicaţii - în care locul central este cârciuma la care 
toată lumea bea orice - votcă, şampanie, bere - şi în care se urzesc intrigi ori se 
ticluiesc şi se săvârşesc nunţi.  

 
Din satul acela aflat parcă într-o lungă hibernare, loc sufocant, fără istorie, 

din care cei aflaţi încă în putere se gândesc că ar putea să se salveze mergând la 
lucru pe un şantier moscovit (piesa are o amprentă cehoviană fină) dispare pe 
neaşteptate Kolia, soţul Luiskăi, cunoscut pentru performanţele lui bahice şi 
violenţa aferentă. Violenţa fiind încă o caracteristică a vieţii cotidiene. Şi una 
dintre temele principale ale piesei. E atât de la ordinea zilei încât şi după îndelungi, 
cvasi-caraghioase scuze, după o împăcare petrecută la vreo câteva ore după 
disputa din anterioara seară, totul se strică iarăşi printr-o nouă ceartă violentă. 
Cearta fiind parcă inclusă printre descriptorii prieteniei.  

 
Dispariţia lui Kolia stârneşte interesul profesional al sergentului Serioja 

care mai curând se face că anchetează cazul (istoria se va dovedi una absolut 
monstruoasă, mi se spune că s-ar fi petrecut aievea) fiindcă intereseul profesional 
nu e pentru Serghei decât prilejul de a se afla cât mai frecvent în anturajul Liuskăi 
pe care o iubeşte. Şi cu care îl vede căsătorit tot satul. Căsătorie imposibilă sau 
bizar menage ẚ trois făcut să fie astfel de duhul lui Kolia care nu dă nimănui pace.  

Piesa a fost pusă în scenă la Teatrul Nottara de tânăra regizoare Evghenia 
Berkovici, născută la Leningrad, şcolită la Sankt Petersburg şi la Moscova. Cred 
că regizoarea şi-a dorit să facă din spectacol altceva decât o pastişă cehoviană, fie 
ea chiar foarte reuşită. Altceva decât o lamentaţie la prima mână, tradiţională, pe 
tema complicaţiior iubirii, a nefericirii, a neîmplinirii sentimentale.  

 
A imaginat un fel de show, în multe privinţe apropiat ca formulă stilistică 

de cele numite hotărât astfel de Radu Afrim. I-a cerut lui Vlad Trifaş să scrie 
muzica de spectacol, iar aceasta este cântată live nu doar de Vlad Trifaş care îl 
joacă deopotrivă pe cuceritorul Ciubasov, ci şi de Raluca Jugănaru-Grosu, 
interpreta Olgăi, de Sorina Ştefănescu, actriţa care o joacă pe Nastia, de Carmen 



Lopăzan (în alte reprezentaţii ea e interpreta Olgăi) La saxofon cântă, precum o 
făcea Jimmy Porter, tânărul furios de odinioară, actorul Dani Popescu, interpretul 
lui Kolia. Există, în consecinţă, pe scenă microfoane la care vorbesc ori 
fredonează melodii şi alte personaje, aşa cum e, de pildă, Olga Borisova, mama 
Liuskăi, femeia care nu ştie cum să îşi vadă fiica măritată cu Serioja. O 
interpretează sigur, în tuşe apăsate, bine plasate, Anca Bejenaru. Olga vrea nu 
doar să o convingă că trebuie să facă acest pas pe Liuska, admirabil interpretată 
de Ada Navrot, ci să îl determine să vină cu cererea în căsătorie pe Serioja, 
pasional, vibrant, în cheie trăirist-tradiţională desenat scenic de Ion Grosu. Parcă 
în contrapunct cu bărbatul ezitant, nesigur pe propria lui bărbăţie care e Ivan, 
nuanţat jucat de Sorin Cociş Olga îşi caută o aliată în mult mai temperata mamă a 
acestuia, Lidia Fiodorovna, ocazie pentru spectatori de a o revedea pe scenă pe 
minunata Anda Caropol.  

 
Scena finală, concepută ca o fotogramă, ca un stop-cadru concentrează 

complicaţiile acţiunilor, a planurilor paralele din care e făcută piesa şi care se 
regăsesc bine evidenţiate în riguroasa gramatică de fapte, de sentimente, de 
eşecuri din care e compus spectacolul.  

 
Teatrul „Nottara” din Bucureşti- IUBIREA LA OAMENI de Dmitri 

Bogoslavski- Traducerea-Raluca Rădulescu- Regia-Evghenia Bercovici- 
Scenografia-Ksenia Sorokina- Muzica- Vlad Trifaş- Cu- Dani Popescu, Ada 
Navrot, Anca Bejenaru, Ion Grosu, Anda Caropol, Sorin Cociş, Sorina 
Ştefănescu, Vlad Trifaş, Raluca Jugănaru-Grosu, Carmen Florescu- Data 
reprezentaţiei- 19 mai 2017 

 
 
 
 
 
 

de: Mircea Morariu 
 

  



32. 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.   
 
 
Ciudată mai e iubirea la oameni! 
 

Și tot despre iubire, despre drama și neputința de a putea s-o păstrezi, s-o 
protejezi, despre granița atât de subţire dintre dragoste, ură și crimă, este vorba în 
piesa lui Dmitri Bogoslavski, Iubirea la oameni. Se simte din primul moment 
coerenţa, forța și expresivitatea universului omenesc, cu toate că el este plasat 
într-un mic sătuc din Rusia profundă, unde sărăcia, violența, alcoolul, sunt 
endemice. Acest sătuc, ascunde în el originea lumii: iubirea. Poate părea 

https://www.dcnews.ro/ru-ii-au-cucerit-teatrul-nottara_537166.html


paradoxal că o poveste tristă, violentă, primitivă  ridică vălul sub care ne 
ascundem, fie că suntem în cele mai avansate societăţi, fie în cele mai 
precare.  Textul face parte din antologia pieselor prezentate în Secţiunea 
Spectacole-lectură, din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și 
esterezultatul ediţiei a V-a a proiectului Spectacolul începe cu o lectură, 
desfăşurat în luna iulie a anului 2015 la Teatrul Nottara. 
  

De ce ne-ar putea interesa lumea sordidă, promiscuă, violentă, haotică a 
unui sătuc din Rusia profundă? Poate, pentru că seamănă ingrijorător de mult cu 
orice sătuc din România profundă? Sau poate, pentru că iubirea, ura, pasiunea, 
nebunia, delirul, crima, nu au frontiere, nu au culoare politică, etnică, socială, 
culturală? Da, iubirea și multiplele ei feţe de Ianus, arată grobian, mocirlos, fetid, 
primitiv, în micul sătuc din Rusia profundă. 

Şi da,  iubirea arată suav, romantic, sofisticat, curat, în ceea ce numim 
lumea civilizată. Numai că acolo, printre barbari, cu oameni abrutizaţi de băutură, 
muncă fizică, sărăcie extremă, iubirea e autentică. E o fiinţă vie, pulsează, e din 
carne, oase și sânge. E cât se poate de palpabilă, epidermică, vulcanică. Pe când 
în lumea civilizată, iubirea e din ce în ce mai upgradată, virtualizată, filtrată, 
ecologizată. Dintr-un punct de vedere mai subtil, regizoarea Evghneia Berkovici, 
scenografa Ksenia Sorokina și întreaga echipă lansează către noi, ne-barbarii, un 
semnal de alarmă. Nu lăsați iubirea să devină un artefact! 

Trebuie să remarc inspirația traducătoarei Raluca Rădulescu, propunând 
acest titlu, atât de expresiv, un titlu în care se află întreaga chintesenţă a piesei. 

Revenind la atmosfera acestui spectacol, care îmi amintește de povestirile 
lui Vasili Suşkin, se cuvine să dăm cezarului ce-i al cezarului, Actorul! Impecabile 
partituri actoriceşti fac Ada Navrot – Liuska - , personajul central în jurul căruia 
se învârte întreaga dramă și Ion Grosu – Serghei- , pe care-l regăsim și în prima 
propunere dramaturgică rusească, Somnambulism. 

 
Doi actori care ne poartă prin lumea imaginată de Dmitri Bogoslavski, Ada 

Navrot și Ion Grosu 



Ada în Liuska e puternică și fragilă totodată, capabilă în aceeași măsură de 
iubire și crimă,  victima, care în cele din urmă se răzbună și distruge tot în jurul 
ei și pe ea însăşi. 

Ion Grosu în Serghei, se compune din zeci de nuanţe și culori psihologice, 
portretul uni om marginal, ratat, temător, dar ascunzând în el o energie uriașă, 
energia iubirii care poate răsturna și ordinea lumii. Frica însă nu-i dă pace, și încet, 
încet îl devorează iubirea pentru Liuska. Atenți la personajele lor sunt  Sorin Cocis 
(Ivan, soțul Nastiei) și Dani Popescu (Kolia, soțul Liuskai). 

Exceptionale, actriţele Anca Bejenaru (Olga Borisovna, mama Liuskai) și 
Anda Caropol (Lidia Fiodorovna, mama lui Serghei), întruchiparea mamelor care 
se sacrifică pentru copiii lor, fără să-i înțeleagă, mamele de profesie victime. 

Pe Vlad Trifaş în rolul Ciubasov, pata de culoare a spectacolului, l-am 
remarcat încă din anii studenţiei. Are toate calitățile pentru un viitor actor 
important al scenei româneşti. El semnează și muzica spectacolului, fiind prezent 
cu melodii live. 

Inocentă, credulă, fata de la oraș, care idealizează satul rusesc și oamenii 
lui,    Olga, interpretată cu mult talent de Raluca Jugănaru-Grosu, coboară parcă 
din „Nopţile albe” ale lui Dostoievski. 

Nastia, soția   lui Ivan, domestică, guralivă, nemulţumită, cicălitoare, 
visătoare, o Madame Bovary eșuată în mâlul noroios, își găește în Sorina 
Stefănescu o foarte bună interpretare.     

Electrizant este jocul actriţei Carmen Florescu, în rolul Maska,  cu o vervă 
expresivă, cu o carismă aparte, umplând întreaga scenă prin fluiditatea limbajului 
gestual, prin nebănuitele resurse comice și dramatice. Am urmărit-o pe Carmen 
Florescu, de-a lungul anilor, o actrița care se inventeaza și se reinventeaza tot 
timpul, căreia nu-i plac lucrurile călduţe, și nu caută comoditatea în artă, calea de 
mijloc. Este prezentă în multe proiecte teatrale (unul din cele mai noi este 
Habemus Bebe), spectacole nonconformiste. Mă bucur pentru ea, că are șansa de 
a juca pe scena Teatrului Nottara. Sper ca regizorii de teatru s-o vadă și s-o cheme 
în distribuţiile viitoarelor spectacole. 

Iubirea la oameni e ca o boală cronică, cu transmitere pe cale sexuală, un 
dor fără saţiu și, de multe ori, cu ieșirea în moarte. 

 
 
 
 

de: Irina Budeanu 
 



33. TV HAPPY 
din data de 19 Aprilie 2017 
http://tvhappy.ro/happy-day-happy-life/happy-night-Cum-iubesc-
oamenii-Afla%C8%9Bi-la-Happy-COOLtural-id212369.html 
 

 
 

Cum iubesc oamenii? Aflați la Happy COOLtural 

Rapha a descoperit cum e cu iubirea la oameni. Unde? La Teatrul 
Nottara, unde s-a jucat spectacolul „Iubirea la oameni” după piesa cu același 
nume, scrisă de Dmitri Bogoslavki. 

Rapha a stat de vorbă, pentru Happy COOLtural, cu actorii din 
spectacolul „Iubirea la oameni” despre cel mai valoros sentiment din 
univers: iubirea. 

Actorii Daniel Popescu și Ada Navrot sunt soț și soție pe scenă și în viața 
reală. Ce au aplicat cei doi din viața de familie în rolurile din spectacol? 

Învățăm din această piesă că nu poate să nu existe iubire. 

„De la iubire la ură, este foarte puțin. E vorba de cât de mult acceptăm din 
ceilalți”, spune actorul Daniel Popescu despre iubirea dintre doi oameni. 

„Iubirea e general valabilă peste tot. E un sentiment care există pe tot globul”, 
spune actorul Ion Grosu. 

Sursa: Happy TV 

http://tvhappy.ro/happy-day-happy-life/happy-night-Cum-iubesc-oamenii-Afla%C8%9Bi-la-Happy-COOLtural-id212369.html
http://tvhappy.ro/happy-day-happy-life/happy-night-Cum-iubesc-oamenii-Afla%C8%9Bi-la-Happy-COOLtural-id212369.html


 
 
34. Cotidianul 

din data de 27 Mai 2017 
http://m.cotidianul.ro/-ni-s-a-tot-indus-ca-suntem-prosti-301428/ 
 

 
 

„Ni s-a tot indus că suntem proști” 
 

 
Ada Navrot în Vacanţă în Guadelupa 

Mulţi oameni idealizează meseria de actor prin prisma experienţei, a 
bucuriei pe care o trăiesc pe scenă. Puţini cunosc dedesubturile acestei meserii şi 
efortul fizic şi psihic, uneori prea mare, al actorilor. Într-adevăr, miracolul se 
întâmplă pe scenă şi publicul pătrunde în taina teatrului trăind alături de actori, 
însă teatrul văzut fără perdea, fără cortină, are în sine o viaţă proprie intensă, 
colarată, nelipsită de tumult şi nelinişte. Alături de actriţa Ada Navrot am încercat 
să pătrundem în această lume fără perdea, dincolo de cortină. 

 

http://m.cotidianul.ro/-ni-s-a-tot-indus-ca-suntem-prosti-301428/


Cotidianul: Cum a început toată nebunia cu teatrul în viaţa ta? 
Ada Navrot: Mama este actriţă. Practic, m-am născut şi am locuit în Teatrul 
Naţional din Iaşi. Momentul exact nu mi-l mai aduc aminte. Știu că mi-am dorit, 
ştiu când am vrut, dar nu ştiu exact de ce şi cum am vrut. Îmi lipsesc nişte ani şi 
mă refer oricum la perioada înainte de Revoluţie. Am spus că, dacă nu intram la 
teatru, unde se intra foarte greu, aş fi vrut să fac Limbi Străine. Dar întâmplarea 
face ca, până să vină revoluţia, am mers la domnul Cătălin Naum, în Pod. După, 
a venit revoluţia şi într-adevăr s-a intrat la Actorie mult mai uşor – şi am intrat din 
primul an. După aceea, de-a lungul anilor, am mai avut momente când am zis că 
o să mă las sau am simţit că mi-am pierdut sensul, scopul. Acum sunt într-o anume 
etapă în care conştientizez că teatrul este pentru mine un vehicul în a învăţa şi a 
experimenta lucruri personale cumva. Adică nu fac meseria asta pentru o carieră. 
Am depăşit acest lucru. Din acest motiv, nu mă prea gândesc la trecut. Mă gândesc 
la Cătălin Naum, care mi-a fost un mentor şi, deşi nu mai este printre noi, simt şi 
mă raportez la dumnealui, şi mă gândesc în momente grele, artistic vorbind, cum 
aş face un lucru sau de ce sau ce întrebări juste ar trebui ridicate pentru a obţine 
adevărul personajului.Mi-e greu să ofer un interviu şi probabil din acest 
considerent am amânat până acum. Mi se pare că lucrurile se schimbă foarte 
repede. 

 
Ada Navrot, Dani Popescu, Ion Haiduc, Adrian Văncică 

 
Teatrul este o meserie care se fură! Se fură în sensul bun 

Ideea e că nu mai ai încredere în tine. A fost o schimbare mare de generaţie. 
Noi am venit când încă generaţiile vechi, mari, foarte cunoscute erau încă în 
putere şi ni s-a tot indus că suntem proşti, că nu suntem suficient de buni. În acelaşi 
timp, poate că ei nu au practicat un mentorat neapărat. Teatrul este o meserie care 
se fură! Se fură în sensul bun. Înveţi, întrebi, te zbaţi, te uiţi cum face altul care îţi 
place. Vrei să fii şi tu aşa, vrei altfel decât celălalt! Noi asta am învăţat. Din 
punctul meu de vedere, startul şi profesorii au fost buni. Eu nu eram pregătită sau 
personal căutam alte lucruri. Am renunţat la 24 de ani, când am intrat la Teatrul 
Mundi, actualul Metropolis. Am avut un rol mare la Alexandru Tocilescu şi am 
plecat din distribuţie pentru că iubeam foarte tare pe cineva. Asta era important 



pentru mine. Este o continuă construire interioară, care uneori a fost mai 
importantă decât teatrul. Acum lucrurile s-au egalizat. Teatrul este foarte 
important pentru mine, dar acum teatrul şi lucrurile personale se întrepătrund 
foarte bine şi mulţumitor la nivel lăuntric. Nu mai există distanţă între ele. Cred 
că joc ceea ce sunt, ceea ce trăiesc, şi lucrurile astea m-au frapat şi m-au şi speriat 
de-a lungul anilor. Este foarte greu să joci şi să trăieşti pe scenă o experienţă 
personală pe care ai avut-o. Sigur, nu exact identică, dar temele sunt adevărate 
pentru mine, şi asta m-a speriat. E greu să accepţi să cadă toate zidurile astea şi să 
te împaci cu tine, de fapt. 

 
Încă te mai temi după atâta timp? Eşti de mai bine de două decenii pe scenă! 

Da, mulţi ani, dacă punem şi Podul! Sunt pe scenă de la 16 ani. Acum puţin 
timp am revenit, după o premieră solicitantă, la câteva roluri vechi, de doi-trei ani, 
şi totul îmi părea străin. Publicul era altfel, asculta altfel, a fost o experienţă 
diferită pentru cum era încadrat acel spectacol pentru mine. Și aici îmi dau seama 
ce mare amprentă şi ce greu mă reîntorc în vechi structuri. Nu spun asta peiorativ 
sau negativ. Noi suntem un teatru de repertoriu. Sunt convinsă că într-un sistem 
occidental unde joci zece spectacole la rând, în cazul în care ai noroc şi se vinde 
spectacolul, ai închis etapa, treci mai departe. E simplu! La noi e foarte complicat. 
Când eşti într-un proces de creaţie profund, într-un rol greu dintr-o piesă 
complicată, trebuie să te întorci în acea lună şi jumătate la lucruri pe care le făceai 
deja, şi este foarte greu. Actorii români pentru asta sunt foarte mari, cei care au 
mai rămas printre noi. Ei pot să facă acest lucru fără să facă toate rolurile la fel. 
Din această cauză obosesc actorii. Este foarte greu sistemul ăsta. Mai ales la noi, 
când se joacă rar anumite spectacole, pentru că sunt foarte multe spectacole. 
Ajungi să joci un spectacol o dată la o lună jumătate şi, dacă mai ai şi un rol mare 
oligatoriu, trebuie să ai repetiţii serioase. Tu trebuie să te reîmprieteneşti cu 
personajul şi memoria să se accelereze, ca să dai un produs bun. 

În ultimii patru ani am trecut printr-un proces acut de schimbare interioară. 
Tot timpul mă updatez, în fiecare zi este altceva, şi tot aşa. Eu sunt un elev veşnic. 
Pot spune că de patru-cinci ani joc puternic. Eu am intrat în teatru jucând femei 
bătrâne, am intrat jucând compoziţii, rar mi-am jucat vârsta. Acum pot spune că 
am un emploi mult mai mare decât îl aveam la 25 de ani şi un interior format 
pentru asta. Dacă aveam de jucat Iubirea la oameni acum cinci ani, nu făceam 
rolul, deşi aveam vârsta, dar rolul nu-l făceam. Poate îl făceam melodramatic, dar 
nu cu miza asta a omului real, al adevărului absolut al unui om. Vorbim despre 
oameni, nu despre roluri, vorbim despre energii, dacă reuşeşti să aduci adevărul 
personajului, nu pe al tău, cum ai face tu. 

 
Contează ce ai trăit în viaţă ca să ajungi la adevărul personajului? 



În cazul meu, aşa a fost. Alţii poate sunt mai talentaţi şi fac din imaginaţie. 
Sunt mai multe lucruri pe care le descopăr pe măsură ce mă întâlnesc cu aceste 
spectacole, unele mai grele, altele grele la nivel psihologic ca să rezişti să duci. 
Când te întâlneşti psihologic cu un personaj şi el mănâncă din tine, ajungi într-un 
punct în care el consumă substanţă sufletească. Ajungi, vezi marii actori, nu mă 
compar, dar înţeleg acum ce s-a întâmplat cu Philip Hoffman Seymour. A fost un 
actor genial, dar o serie de roluri psihologice profunde l-au marcat, l-au consumat. 
Trebuie să pui pe măsură ce scoţi. Dacă doar scoţi şi nu pui, e foarte greu şi rişti 
să înnebuneşti. 

 
Cum ai ajuns în Nottara? 

Printr-o întâmplare! În 1998 am ajuns aici. Eram liberă de contract şi mă 
gândeam că trebuie să-i rog pe foştii mei colegi să mă ajute să-mi găsesc ceva de 
lucru. M-am întâlnit cu Gavril Pinte pe stradă şi m-a întrebat dacă vreau să vin să 
joc o servitoare din Căsătoria. I-am zis: bineînţeles că vin. Eram două fete pe rol. 
Am venit şi s-a întâmplat ca Ruxandra Sireteanu – Dumnezeu s-o odihnească – să 
aibă un accident grav, în urma căruia şi-a rupt ambele mâini şi s-a lovit rău la cap, 
cu zece zile înainte de premieră. Atunci, Gavril cu Maxim Crişan, împreună, mi-
au dat şansa să fac rolul acesta în zece zile. După o vreme, domnul Crişan m-a 
angajat! Cred că a înţeles că eu voi fi o actriţă care va juca şi peste 20 de ani. Este 
ceva ce încă nu înţeleg, însă el avea o experienţă mare. Eu nu consider că am dat 
înapoi cât mi-a dat Teatrul Nottara multă vreme. Eram mai tânără, faceam multe 
proiecte private, independente. Târziu m-am întâlnit cu Teatrul Nottara cu 
adevărat. Am făcut copii, eram fericită. Sigur că sufeream că nu joc mai mult. 

 
Cum te împaci cu trupa? Ai prieteni printre ei? 

Prieteni nu aş putea să am, am mai mult fraţi, surori, am senzaţia asta de 
fraternitate. Am surori, ele poate nu simt aşa – şi nu am să le spun numele –, am 
parteneriate, oameni cu care am împărţit foarte multe. Turnee, experienţe – şi 
bune, şi rele – şi lucruri pe care le-am spus, le-am trăit împreună. Țin foarte mult 
la foarte mulţi oameni. Simpatia mea pentru ei este totală. Sunt pătimaşă din 
punctul acesta de vedere. 

L-am văzut pe scena Teatrului Nottara pe George Constantin, în Avarul, 
când era deja după nu ştiu câte infarcturi. Părea că nu se mai termină spectacolul. 
După câteva zile a şi murit, iar Sanda Manu, profesoara noastră, fiind foarte 
apropiată de el, ne-a dus pe toţi la înmormântare, la Biserica Icoanei. Pentru mine, 
este un actor absolut colosal. Plăcerea, iubirea asta care izvorăşte din om, 
indiferent ce-ar face, şi o dramă dacă joacă, vin din altă parte, care pare 
nepământeană. Erau şi alte vremuri, bineînţeles. În plus, George Constantin a 
lucrat şi cu mari regizori. 



Un actor poate fi colosal de talentat, dar nu ajunge la roluri mari decât prin 
ochii unui regizor. Regizorul ţi-e mamă şi tată! El trebuie să-ţi spună ce vrea de 
la personaj. Uneori, şi tu îi înveţi pe ei nişte lucruri. De multe ori, actorul are un 
simţ foarte bun legat de personaj, dar ultimul cuvânt tot regizorul trebuie să-l aibă. 
Lumea ce se creează este a regizorului. Eu am avut şansa, chiar şi când jucam 
puţin, să lucrez cu regizori mari: Dan Boicea, Alexandru Dabija. Chiar dacă nu 
eram experimentată, ei m-au creditat cu mult. 

 
Ada Navrot în Drumul spre Mecca (foto Ciprian Duica) 

 
Spectacolele, ca şi oamenii, au destinele lor 

Tompa a fost un punct de cotitură. Noul locatar este un spectacol creat prin 
exactitate. Îmi place acest simţ exact la regizori. Sunt regizori care nu fac asta, dar 
acest lucru nu-i face mai puţin talentaţi. Uneori, poate fi o binecuvântare pentru 
spectacol, alteori poate fi o catastrofă. În timp, am crescut interior şi mi-a plăcut 
din ce în ce mai mult să joc spectacolul. E o meserie foarte frumoasă. 

Spectacolul Familie de artişti a ieşit într-o perioadă tumultuoasă, fiind un 
spectacol-manifest, încărcat cu energia noastră, dată de pierderea sălii. Era 
extraordinar de emoţionant şi de dramatic. Când spectacolul a intrat într-o lume 
normală, care nu avea problemele noastre, am început să ne gândim de ce jucăm 
aşa, de ce este atâta energie, de unde atâta disperare pe scenă. Părerea mea, din 
ceea ce am simţit eu, este că foarte mulţi actori au dat înapoi şi nu au mai crezut 
în structura aceea. El nu s-a jucat şase luni de zile, ceea ce este o calamitate pentru 
un spectacol. Spectacolele, ca şi oamenii, au destinele lor, cu care nu te poţi pune. 
Tu eşti doar o rotiţă, tu îţi faci treaba, dar contextul larg e la Dumnezeu. Nu ştii 
care este planul lui Dumnezeu. Planul major nu îl vezi. Nu stă în mâna unui actor 
un spectacol, iar dacă stă, e prost. 

Există o trupă, din care eventual se pot ridica nişte vârfuri. Ca în orice 
sistem energetic, nu te poţi ridica numai tu. Nu te poţi trage singur de păr în sus! 
Trebuie să te tragă cineva şi, în momentul în care te-a tras, se agaţă încă o grămadă 
de tine, dar ei trebuie să fie pregătiţi piramidal, altfel se creează un spaţiu enorm. 
Eu nu cred în spectacolele cu o vedetă şi restul nişte negri mici aflaţi întâmplător 
pe acolo. Nu se poate! Tu, vârful piramidei, trebuie să te hrăneşti la rândul tău şi 



fiecare este o oglindă care reflectă ceva. Sunt şi spectatori care vin să vadă un star, 
dar el este singur, trist izolat pe scenă, din punctul meu de vedere.Un actor, cum 
spunea tatăl Sandei Manu, care a fost un mare actor de compoziţie vestit pentru 
roluri mici, spunea că actorul trebuie să fie un om echilibrat, bine hrănit, bine 
îmbrăcat şi sănătos la cap. Teatrul nu este casă de ajutor reciproc şi nici de refacere 
a nervilor. Nu e cazul şi nu e timp de asta. Fiecare trebuie să vină cu partea lui de 
adevăr, ca lucrurile să meargă bine. 

 
Noi, actorii, vom trăi pentru ei ceea ce ei nu-şi permit să trăiască 

La spectacolul Iubirea la oameni, cei mai în vârstă au fost şocaţi de 
limbaj – vechea problemă a limbajului... Cei tineri au fost afectaţi de poveste, 
de experienţele de pe scenă. Când eşti tânăr, eşti cumva mai înclinat spre 
lucruri negative. Serenitatea vine cu vârsta. Eşti mai relaxat în interior, 
înţelegi că nimic nu este etern. Când eram studentă şi trăiam diverse drame, 
poveşti triste, profund negative, mă duceam la bunica mea, care avea 80 de 
ani, fiind de un calm de neînţeles la acea vreme, şi înţelegeam că nimic nu 
contează cu adevărat şi că problemele noastre sunt nişte prostii. Când eşti 
foarte tânăr, lucrurile sunt crude. Aşa se întâmplă cu spectacolul Iubirea la 
oameni. Tinerii se vor raporta în mod propriu şi se vor hrăni direct din 
povestea aceasta. Efectul va fi spontan, crâncen. Poate că noi, actorii, vom 
trăi pentru ei ceea ce ei nu-şi permit să trăiască. Nu oricine îşi permite să 
trăiască poveştile aşa cum le trăim noi. Sunt curioasă cum va ajunge acest 
spectacol la inima publicului. 

Uneori, îmi pun problema necesităţii unor lucruri, unor forme. Dacă 
prezentul şi trecutul sunt vii în conştiinţa mea, despre viitor nu ştiu nimic. Nu ştiu 
ce voi face mâine sau peste zece ani. Nu ştiu sigur dacă voi mai juca pe scenă. 
Poate va veni o zi în care voi decide să fac altceva, deoarece din interior voi 
resimţi nevoia. Câteodată, viaţa e ca teatrul, trebuie să laşi să vezi ce se întâmplă. 

 
 
Conexiunea cu publicul 

Ada Navrot este o actriţă de forţă, cu o personalitate explozivă, care 
impresionează aproape concomitent cu apariţia pe scenă. Prin talentul şi 
magnetismul ei, farmecă publicul şi îl determină să empatizeze rapid cu 
personajele pe care le întrupează. Prin dăruirea şi profesionalismul de care dă 



dovadă, ea creează o conexiune profundă cu publicul şi îi determină pe spectatori 
s-o admire şi s-o răsplătească mereu cu aplauze. 

Născută şi crescută în Bucureşti, Ada Navrot a absolvit, în 1995, Secţia 
„Actorie” din cadrul Academiei de Teatru şi Film (actualul UNATC I.L. 
Caragiale), la clasa profesoarei Sanda Manu, care i-a cultivat intens pasiunea 
pentru această profesiune de credinţă. 

Din 1998 face parte din trupa Teatrului Nottara, unde a jucat de-a lungul 
anilor nenumărate roluri. Amintim câteva dintre creaţiile sale din primii cinci ani 
petrecuţi în acest teatru: Fiokla Ivanovna din Căsătoria de N.V. Gogol, în regia 
lui Gavriil Pinte (1998), Didina Mazu din D’ale carnavalului de I.L. Caragiale, în 
regia lui Horaţiu Mălăiele (1999), Colombina în Doi gemeni veneţieni de Carlo 
Goldoni, în regia lui Vlad Mugur (2000), Tânăra Doamnă în Hora iubirilor de 
Arthur Schnitzler, în regia lui Felix Alexa (2002), Ladoyska în Jocul dragostei şi 
al morţii de Romain Rolland, în regia lui Lucian Giurghescu (2003). 

Consecvenţa şi implicarea cu care a lucrat partituri importante au 
determinat apariţia unor noi întâlniri, cu alţi regizori apreciaţi, care i-au îngăduit 
să se îmbogăţească profesional şi să crească mereu. Între aceştia îi menţionăm pe 
Alice Barb, Bocsárdi László, Alexandru Dabija, Ljupcho Gyorgievski, Alexander 
Hausvater, Diana Lupescu, Vlad Massaci, Mihai Măniuţiu, Gábor Tompa. 

În prezent, o puteţi vedea în multe dintre spectacolele din repertoriul 
Teatrului Nottara: Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (în regia Evgheniei 
Berkovici), Alcool, după versuri de Ion Mureşan (un musical de Ada Milea şi 
Mihai Măniuţiu), Provocări inocente (sau O poveste foarte simplă) de Marina 
Lado (în regia lui Ljupcho Gyorgievski), Familie de artişti de K. Kostzer şi A. 
Arias (în regia lui Alexander Hausvater), Aprilie dimineaţa de Mihai Ispirescu, 
Matrimoniale de Lia Bugnar, Vacanţă în Guadelupa de Pierre Sauvil şi Eric 
Assous (toate trei în regia Dianei Lupescu), Noul locatar de Eugen Ionescu (în 
regia lui Gábor Tompa) şi Aniversarea de Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov 
(în regia lui Vlad Massaci). 
 

   
 
 
 
 

Sursa: Cotidianul 
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Suntem în selecţia oficială 

FNT 2017! 

Iarna și Iubirea la oameni, spectacolele Teatrul Nottara, selectate în FNT 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă 
anunțe că două spectacole – Iarna de Jon Fosse, în regia lui Mihai Mănuțiu 
și Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regizat de Evghenia Berkovici  - au 
fost incluse în selecția oficială a Festivalului Național de Teatru (FNT), 2017 

 Iarna de Jon Fosse poartă semnătura regizorală a lui Mihai Măniuţiu, 
revenit, după o absență de peste zece ani, în București, pentru a monta, în teatrul 
nostru, două producții (cea de-a doua este Alcool, pe versurile lui Ion Mureșan).    

Cunoscutul regizor mărturisește: „Spectacolul Iarna, inspirat de 
magistralul text al lui Jon Fosse, este, dacă vreți, un spectacol-manifest, în care 
nu ezit să dau un corp fantomelor pe care intuiția mea le vede constant, în viața 
de zi cu zi. Suntem, fiecare dintre noi, dubli, și corpul dublului nostru 
fantasmatic/fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât și corpul 
nostru din carne și oase. Fiind aproximări fulgurante ale nevăzutului, fantomele 
noastre devin credibile, în teatru,  doar atunci când instaurează între noi şi spectrul 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=222


lor fizic un raport de înaltă intensitate. În teatru, numai ceea ce este intens este şi 
verosimil.” 

Adaptarea scenică a textului lui Jon Fosse, în traducerea lui Carmen 
Vioreanu, este realizată de Anca Măniuţiu, scenografia este creația lui Adrian 
Damian, Andrea Gavriliu semnează coregrafia. Muzica: Mihai Dobre, Ana-
Teodora Popa, sound-design:  Vladimir Ivanov, light-design: Cristian Șimon și 
Andrei Florea. Din distribuție fac parte: Catrinel Dumitrescu, Andrea Gavriliu, 
Andi Vasluianu și Ștefan Lupu. 

Iubirea la oameni, în regia Evgheniei Berkovici, este unul dintre cele trei 
spectacole care s-au realizat finalizând ineditul atelier de arta actorului 
– Laboratorul de Teatru DENS - inițiat și condus  de un cunoscut profesor, 
critic, producător de teatru din Rusia, Oleg Loevski, în 2016, pentru 
Teatrul Nottara.  

Selectarea acestui spectacol în cadrul celui mai important eveniment teatral 
național – Festivalul Național de Teatru -, ne face să credem 
că Laboratorul... merită să continue, (lucru care se va și întâmpla în perioada 12 
– 21 august 2017).  

Despre piesa Iubirea la oameni, regizoarea spune: „Piesa lui Dmitri 
Bogoslavski este pentru mine, astăzi, unul dintre cele mai interesante texte 
dramatice scrise în limba rusă în ultimele două decenii. În această piesă s-au 
împletit două mari tendințe în dramaturgia contemporană: aspiraţia către 
„adevărul vieţii”, dur, documentarul, socialul și, în același timp, căutarea 
propriului limbaj al autorului, metaforicul, convenţionalul. Cred că lucrul cel mai 
important în această piesă este caracterul ei universal. Iubirea, ura, crima și 
pedeapsa, incapacitatea de a te rupe din cercul vicios al sărăciei și al violenței – 
acestea sunt temele înţelese de oameni oriunde în lume și în orice limbă.” 

În Teatrul Nottara, piesa Iubirea la oameni a ajuns prin intermediul lui 
Oleg Loevski, coordonatorul Laboratorului de Teatru DENS, și a studentei 
sale, regizoarea Evghenia Berkovici, însă ea face parte din antologia pieselor 
prezentate în Secțiunea „Spectacole-lectură”, din cadrul Festivalului Internațional 
de Teatru de la Sibiu (selecție de Claudia Domnicar, 2015).  În acest moment se 
joacă în trei teatre importante din România: Teatrul Nottara din București, Teatrul 
Clasic Ioan Slavici din Arad și Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu. 

Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, traducerea: Raluca Rădulescu, 
regia: Evghenia Berkovici, scenografia: Ksenia Sorokina, muzica: Vlad Trifaș, 
asistenţă de regie: Adela Biţică, distribuția: Dani Popescu, Ada Navrot, Anda 
Caropol, Anca Bejenaru, Ion Grosu, Sorin Cociş, Sorina Ştefănescu, Vlad Trifaş, 
Carmen Lopăzan/ Raluca Jugănaru Grosu, Carmen Florescu. 



 
 

 
 

de: Sanda Vișan  
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“IUBIREA LA OAMENI” – TEATRUL “NOTTARA” Sala “GEORGE 
CONSTANTIN” (FNT) 

ARTIFICII FĂRĂ ROST 
          

 
Povestea unei tragice iubiri dintr-o comunitate restrânsă, un sat, este relatată 

destul de simplist de tânărul dramaturg Dimitri Bogoslavski din Belorus care 
ignoră influența condițiilor sociale de existență ale personajelor. Textul prezentat 
la Teatrul “Nottara” în regia tinerei Evghenia Berkovici primește o altă față 
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teatrală, decât cea oferită la Teatrul Clasic “Ion Slavici” din Arad, în regia lui Vlad 
Massaci, spectacol integrat și festivalului “FEST(in) pe Bulevard”. (Spectacol 
comentat pe acest blog)  

         Regizoarea Evghenia Berkovici încearcă stângaci metaforizarea scenică a 
modului în care oameni simpli, săraci dintr-un spațiu rural uitat de lume privesc 
relația de iubire. Beția, violența fizică și verbală îi caracterizează în comunicarea 
sentimentului de dragoste și în relațiile cu cei din preajmă. Raluca Rădulescu 
traduce textul, pedalând pe limbajul trivial. Viziunea regizorală vrea să desprindă 
textul din zona realistă a scrierii scenelor paralele surprinse din viața satului și 
intervine mereu cu o sumedenie de efecte, artificii de mișcare și manevrare a 
luminii, fără o motivare substanțială. Apelează ca sprijin și la muzica originală 
concepută de Vlad Trifaș cu mici songuri interpretate de trei actrițe la microfon, 
pe o laterală a spațiului de joc, pe cealaltă fiind cei care intervin live cu accente 
muzicale. Muzica este banală și nu contribuie la tensiunea dramatică a acțiunii 
prin nimic. 

         

 
 

Scenografa Ksenia Sorokina propune un decor alcătuit din navete, drept 
sugestie la dependența personajelor de alcool. Solicitările textului pentru 
desfășurarea acțiunii în mai multe spații, nu își găsesc însă, o convenabilă 
materializare scenică în decor. Costumele realizate de scenografă, deservesc 
caracterizarea personajelor, sunt indicate orășenilor cu fițe, nu locuitorilor unei 
comunități rurale. De pildă, Liuska, eroina dramei, poartă veșminte potrivite 
pentru întâlniri la un club, ca și Olga iubita lui Ciubasov.  
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Îndrumarea atentă a personajelor pentru stabilirea relațiilor dintre ele este 
fragil condusă de regizoare, cu toate că beneficiază de actori importanți ai 
teatrului. Liuska în interpretarea Adei Navrot devine o femeie cu un 
comportament aparent frivol, condusă fiind regizoral sumar spre trăirea intensă a 
stărilor prin care trece femeia terorizată de Kolia, soțul dependent de alcool pe 
care îl va ucide. 

 

 
 

  Ada Navrot este o actriță minunată, dar în acest rol cu greu transmite 
substanța personajului ajuns în final la nebunie, după recăsătorirea din dragoste 
cu Serghei. Aparițiile lui Kolia după moarte, în dialog cu Liuska sunt penibil 
tratate scenic de regie. La indicațiile regiei, Dani Popescu interpretul lui Kolia nu 
subliniază cum violența și alcoolul au distrus comportamentul personajului, cât și 
relația de sinceră iubire pentru Liuska pe care o aratată după moartea sa. Serghei, 
singurul polițist al satului, îndrăgostit de Liuska, personaj complex, revine 
apreciatului actor, Ion Grosu. Frământările interioare, nefericirile personajului se 
frâng însă, sub bagheta regizoarei prin intervenții artificiale. De exemplu, și 
Serghei, și alte personaje consumă mereu votcă pe care o beau ca pe apă, iar 
rezultatul în comportament este lipsit de expresii convingătoare prin indrumarea 
regiei. Inexplicabil rămâne de ce Ion Grosu în rostirea unor replici apelează la 
accente din limba rusâ. Corect desenează portretul lui Ivan, ca pe un om resemnat 
în fața vieții nefericite, actorul Sorin Cociș. Sunt remarcabile în redarea esențială 
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a portretului unor femei modeste din lumea rurală, Anca Bejenaru în mama 
Liuskăi și Anda Caropol în mama lui Serghei. Autorul muzicii, Vlad Trifaș se 
dovedește un actor deosebit în rolul lui Ciubasov, “băiatul de băiat” șmecher. 
Sorina Ștefănescu interpretează pe Nastia soția lui Ivan, drept o femeie elegantă, 
dar nefericită și revoltată în dragoste, care pare a nu aparține comunității. Redă 
convingător pe Mașka vânzătoarea de la magazinul unde băutura e mereu 
solicitată, tânăra actriță Carmen Florescu. Sensibil evocă Carmen Lopăzan în 
monologuri viața Olgăi, femeia cu care se va căsători Ciubasov. Distribuția este 
alcătuită din actori cu multiple capacități care nu sunt puse în evidență de regie. 

 
         “Iubirea la oameni” rămâne un spectacol mediocru prin superficialitatea 

regiei care nu reușește să transmită emoționant nefericirile celor marginalizați de 
societate. 

 
 
P.S. Duminică, 22 octombrie, FNT a oferit publicului și spectacolele “Macbeth” 

(Teatrul “Bulandra”), “Fecioarele noastre grabnic ajutătoare” (Teatrul Excelsior), 
“Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte” (Teatrul Național 
Târgu-Mureș, compania “Tompa Miklos”), “Rambuku” (Teatrul Național “Mihai 
Eminescu” din Timișoara), “Procesul” (Teatrul Național “Lucian Blaga” din Cluj-
Napoca), “O mie de motive” (producător POINT – Cultural Hub. București), 
“București. Instalație umană” (ArCuB) și “Dorian” (producător Asociația 
Culturală Control N. București). O parte din aceste spectacole au fost comentate 
la data premierei pe blog. 
 

 
 

de: Ileana Lucaciu  
 
 
 
 
  



37. A list MAGAZINE 
din data de 19 Octombrie 2017 
https://www.alistmagazine.ro/festivalul-national-de-teatru-spectactole-
pe-care-trebuie-sa-le-vezi-si-tu/ 
 

 
 

Festivalul Național de Teatru 2017: 6 spectactole pe care trebuie să le vezi și 
tu 

 

 
 
Iubirea la oameni, la Teatrul Nottara 

Iubirea la oameni este un spectacol despre viață, așa cum este ea, o dramă despre 
diferite tipuri de dragoste, de la cea domoală până la cea care mătură totul în calea 
ei, în care viețile a trei personaje se leagă într-un mod surprinzător. Liuska este 
măritată cu Kolea, un bărbat violent și alcoolic, iar Serghei, polițistul satului, 
îndrăgostit de Liuska de mulți ani, încearcă să își recâștige dragostea pierdută, 

https://www.alistmagazine.ro/festivalul-national-de-teatru-spectactole-pe-care-trebuie-sa-le-vezi-si-tu/
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atunci când aude că soțul Liuskăi a dispărut. Spectacolul regizat de Evghenia 
Berkovici este un veritabil tablou al societății rurale, al comportamentelor pe care 
le au oamenii când sunt puși în situații-limită. 

Cu: Ada Navrot, Ion Grosu, Dani Popescu 

 
 
 

de: Bianca Sterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38. Tribuna Magazine 
din data de 10 Mai 2017 

https://tribuna-magazine.com/nottara-x-70/ 
 

 
 

„Nottara” x 70 

 

  A 70-a aniversare a Teatrului “Nottara” de 

la finele lunii mai a fost prilejul unei săptămâni 

întregi de reprezentații speciale cu producții 

proprii, printre care montări cu parcurs 

remarcabil în ultimii ani, ca Vestul singuratic de 

Martin McDonagh (r. Cristi Juncu), Metoda de 

Jordi Galceran (r. Theodor-Cristian Popescu) sau 

Efecte colaterale de Alexandru Popa (r. Vlad 

Zamfirescu), alături de noutăți notabile ca Alcool 

după Ion Mureșan și Iarna de Jon Fosse (ambele 

în regia lui Mihai Măniuțiu). Programul 

https://tribuna-magazine.com/nottara-x-70/


aniversării a inclus și evocarea unor personalități 

ale teatrului, între care Horia Lovinescu și Dan 

Micu, celebrări ale actorilor din trupa 

permanentă, lansări de albume etc. 

Două din producțiile recente de la “Nottara” – 

semnificativă, fiecare, pentru strategia 

repertorială dezvoltată de Marinela Țepuș, 

directoarea teatrului, și echipa sa – am reușit să 

văd și eu în săptămâna aniversară. 

Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski (tradus 

de Raluca Rădulescu) este un text cu destin 

spectaculos în teatrul proxim. Prezentată inițial 

ca spectacol-lectură în Festivalul Internațional de 

Teatru de la Sibiu, în 2015, piesa tânărului 

dramaturg bielorus a cunoscut anul trecut nu mai 

puțin de trei versiuni de scenă, cea bucureșteană 

(în regia rusoaicei Evghenia Berkovici) fiind 

precedată de cea de la Sibiu (r. Bogdan Sărătean) 

și cvasi-concomitentă cu cea de la Teatrul “Ioan 

Slavici” din Arad (r. Vlad Massaci). 

  N-am văzut varianta sibiană a piesei, însă 

aceasta de la “Nottara” mi-a întărit senzația de la 

reprezentația din Arad: Iubirea la oameni are 

ceva din forța intrigii și decupajul caracterologic 

al personajelor pe care eu îl regăsesc în Năpasta 

caragialiană. O femeie cu personalitate puternică 

și principii inflexibile, dusă spre un teribil punct 

de cotitură existențială, niște bărbați culpabili, 

apăsarea unui univers închis în sine, din care nu 



se poate evada, o sondare acută și dramatică a 

existenței omenești în măruntaiele sale acționate 

de impulsuri și rezonanțe – toate acestea se pot 

regăsi (și) în piesa lui Bogoslavski, un text de o 

forță umanistă incontestabilă, o “felie de viață” 

ce ne e servită frust. 

  Intriga se consumă într-un indefinit dar 

recognoscibil spațiu (bielo)rusesc rural 

contemporan, cu magazine eteroclite, cu o 

cârciumă ca punct cardinal, cu tineri ce încearcă 

să scape de această “lume unde nu se întâmplă 

nimic” muncind la oraș – legați însă, prin fire 

nevăzute, tot de acest spațiu muribund. O femeie 

își ucide soțul abuziv, redescoperindu-și totodată 

o veche iubire. Însă a trăi cu doi bărbați deodată 

– cu duhul unuia, apropriat afectiv după 

“ispășirea” prin moarte, cu celălalt viu, frisonant, 

aproape – se dovedește imposibil. 

Acest subiect developat de Bogoslavski cu un 

palpit foarte “rusesc”, dar în același timp departe 

de orice artificii ori trimiteri etnice sau geografice 

a fost prelucrat scenic de Evghenia Berkovici 

într-o formulă aproape expresionistă. Spectacolul 

se joacă într-un spațiu redus, care accentuează 

anxietatea. Scenografia geometrică, eficientă și 

inspirată a Kseniei Sorokina propune un cvadrat 

central multifuncțional, un fel de agora, cu o 

prelungire spre public ce imaginează plein-air-ul 

și zone laterale cu caracter domestic – totul însă 



de dimensiuni reduse, exact ca într-un sat cu case 

adunate. Secvențele dramatice au uneori 

interludii muzicale (Vlad Trifaș este autorul 

acestora), care detensionează curgerea intrigii, 

fără s-o obtureze. 

 

  Regia Evgheniei Berkovici respectă datele 

textului și intenția auctorială. Ea potențează doar 

datele eroilor, ducând intriga într-o zonă pătimaș-

deznădăjduită, cu această atmosferă 

expresionistă – acoperită hermeneutic – care dă 

marca montării. 

 

  Echipa de actori de la “Nottara” redă exact 

și pregnant intenția regizorală și forța textului. I-

am remarcat în mod special din distribuție pe Ada 

Navrot (Liuska) – cu un rol jucat cu o precizie 

diamantină și o tensiune sălbatică excelent 

interiorizată, pe Ion Grosu (Serghei) – care a 

redat cu o bună vătuire de conștiință, ca într-un 

fel de transă/hipnoză morală, dilema și parcursul 

eroului său (vechea iubire a Liuskăi), pe Sorin 

Cociș (Ivan) – prietenul pătimaș, excesiv în 

viețuire, un fel de balast al imaturității lui 

Serghei. Nu mai puțin însă, partituri bine 

calibrate au avut și Dani Popescu, Anca Bejenaru 

și Anda Caropol, Sorina Ștefănescu, Vlad Trifaș, 

Raluca Jugănaru și Carmen Florescu. 



 

  În versiunea sa de la “Nottara”, Iubirea la 

oameni este un spectacol care relevă eroi și 

drame umane, într-o pledoarie indirectă, deloc 

pedagogică, pentru sondarea empatică a 

existenței de zi cu zi. 

 

 Și o ultimă remarcă: în cadrul aniversării 

de la “Nottara” a fost lansat și un album foto, 

numit Obiectiv, subiectiv. Jocul de cuvinte e 

inspirat, iar miza simbolică a volumului cu atât 

mai mare cu cât reunește, cu prezentări 

cronologice și critice succinte, fotografii cu actori 

de top ai teatrului românesc, în roluri de început. 

Printre ei George Constantin, Anda Caropol, Ion 

Dichiseanu, Horațiu Mălăele, Ștefan Iordache, 

Alexandru Repan, Emil Hossu, Gilda Marinescu, 

Margareta Pogonat, Ioana Crăciunescu, Ștefan 

Radof. Un album care arată, cum am spus și la 

lansarea sa, că, dincolo de apăsarea vremurilor, 

artiștii au făcut mereu performanță. 
 

 

de: Claudiu Groza 

 
 
 
 
 



39. Opinia online 
din data de 14 Februarie 2018 
http://opiniaonline.ro/2018/02/14/iubirea-la-oameni-o-poveste-tragicomica/ 
 

 
 

”Iubirea la oameni”, o poveste tragicomică 
 

 
 

Teatrul Nottara vă așteaptă miercuri, 15 februarie, la spectacolul  ”Iubirea la 
oameni”, ora 19.30, pe scena sălii George Constantin. Spectacolul a fost inclus în 
selecția oficială a Festivalului Național de Teatru (FNT) 2017,  dar îl puteţi vedea 
deja în septembrie. 
  
  
Povestea din ”Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski se centrează pe viața a 
trei personaje, legate între ele cu un fir pe care numai moartea îl poate dezlega. 
Liuska este măritată cu Kolea, un bărbat violent și alcoolic, iar Serghei, polițistul 
satului, îndrăgostit de Liuska de mulți ani, încearcă să își recâștige dragostea 

http://opiniaonline.ro/2018/02/14/iubirea-la-oameni-o-poveste-tragicomica/


pierdută, atunci când aude că soțul Liuskăi a dispărut. Un loc cu oameni adesea 
abrutizaţi, cu bărbaţi violenţi şi victimele lor tăcute, femeile. Sub aparenţa 
anodinului, se ascund însă drame nebănuite. 
 
Până unde te poți lăsa purtat de furie și care sunt consecințele? Ce mai înseamnă 
iubirea, într-un mediu în care suflul brutal al vieții trăite în sărăcie, fără un dram 
de frumos, modelează relațiile umane? Poți scăpa nemutilat când violenţa este 
normă socială? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care le suscită textul lui 
Dmitri Bogoslavski, dar şi interpretarea scenică, în notă tragicomică, semnată de 
regizoarea Evghenia Berkovici. 
 
O dramă în care autorul și-a propus să exploreze diferite tipuri de dragoste, de la 
cea domoală până la cea care mătură totul în calea ei. ”Iubirea la oameni” este nu 
doar un tablou al unei societăți rurale, în care totul se trăiește la alte intensități, ci 
și o reflectare a comportamentelor umane ce îşi pierd măsura. 
 
 

 
 
 

Sursa: opiniaonline.ro 
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din data de 15 Februarie 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/02/15/spectacole-de-teatru-in-bucuresti-15-
februarie/ 
 
 

 
 

Spectacole de teatru în București,  15 februarie 

 
”Iubirea la oameni”, spectacol cu: Ada Navrot, Ion Grosu, Dani Popescu, Sorin 
Cociș, Anca Bejenaru, Anda Caropol, Sorina Ştefănescu, Carmen Florescu, Vlad 
Trifaş, Raluca Jugănaru și Carmen Lopăzan, regia: Evghenia Berkovici, la Teatrul 
Nottara, Sala George Constantin. 

 

 

de: Andreia Bârsan 
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