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1. AGERPRES 
din data de 29 Aprilie 2018, ora 19:56 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/04/29/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--99807 
 

 
 
Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 

Spectacolul "Iarna", în turneu la Florenţa 
 
 
  Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă participarea 
spectacolului "Iarna" (regia: Mihai Măniuţiu, scenografia: Adrian Damian, 
coregrafia: Andrea Gavriliu, cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea 
Gavriliu, Ştefan Lupu) la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Fabbrica Europa, 
organizat de Fundaţia Fabbrica Europa, în perioada 4 mai - 10 iunie 2018, la 
Florenţa. 
 
  În colaborare cu Institutul Cultural Român, producţia Teatrului Nottara va 
avea trei reprezentaţii: pe 4 mai, 5 mai şi 6 mai, de la ora 20.00, pe o scenă inedită, 
amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 
 
 
  Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare şi 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat oraşului vechea gară, animând un vechi 
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spaţiu industrial printr-o nouă funcţie culturală. În cei 24 de ani de existenţă, 
Fabbrica Europa continuă să dea viaţă realităţilor artistice naţionale şi 
internaţionale, prin proiecte, producţii, dezvoltare profesională şi explorare 
culturală. 
 
  Festivalul Fabbrica Europa invită producţii din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu şi ajungând în Europa. 
 
 
  Spectacolele invitate reprezintă orizonturi culturale diferite, din Europa de 
Est, Balcani, până la cele mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradiţiile 
berbere pentru a ajunge în inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 
 
  Cea de-a 25-a aniversare a Fundaţiei Fabbrica Europa reprezintă şi un an 
zero, respectiv începutul unui nou suflu al creativităţii, derivat din esenţa 
palpitantă a vitalităţii, a pulsului şi a sensului. 
 
 
  Spectacolul "Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un 
spectacol-manifest. Fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi corpul 
nostru din carne şi oase. 
 
 
  "'Iarna' e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală - însă 
mereu neliniştitoare. O poveste despre singurătate şi iubire. Iarna e şi povestea 
paralelă a unui grup de artişti reuniţi în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalaţie în care actorii, dansatorii, decorul, 
muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci 
însăşi substanţa palpabil-teatrală a poveştii de iubire. Iarna este aventura creatoare 
a unor artişti care, susţinuţi consecvent şi generos de directoarea teatrului, 
Marinela Ţepuş (precum şi de toate celelalte compartimente ale instituţiei), au 
căutat să vă atragă şi să vă cuprindă şi pe dumneavoastră, spectatorii, în această 
instalaţie-poveste. De ce? Pentru a încerca să trăim împreună, timp de o oră, vraja 
unică a visului treaz." (Mihai Măniuţiu, regizor) 
 
 
  Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuţiu a studiat regia la clasa profesoarei 
Cătălina Buzoianu, absolvind IATC în 1978, iar în 2006 îşi ia doctoratul în teatru, 
cu teza Introducere în filosofia artei actorului. Este profesor la Facultatea de 
Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai şi la Universitatea California 
Irvine, SUA. A pus în scenă spectacole care l-au consacrat ca un creator de forţă 
al scenei, original şi rafinat. 
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  A montat aproximativ o sută de producţii în România, Marea Britanie, 
Belgia, Franţa, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, Finlanda, Iugoslavia, Brazilia. 
Toate, realizări teatrale de excepţie. Multe dintre ele au fost premiate: "Don 
Quijote" după Cervantes, "Noaptea Walpurgiei" de Venedikt Etrofeev, "Electra" 
după Eschil şi Euripide, "Woyzeck" de Georg Buchner, "Experimentul Iov" după 
Cartea lui Iov, "Exact în acelaşi timp" de Gellu Naum, "Timon din Atena" de W. 
Shakespeare, "Richard al II-lea" de W. Shakespeare, "Antigona" de Sofocle, 
"Săptămâna luminată" de Mihail Săulescu, "Richard al III-lea" de W. 
Shakespeare, "Lecţia" de Eugen Ionescu, "Afară în faţa uşii" de W. Borchert, "Cu 
uşile închise" de J.P. Sartre, Oedip salvat de Radu Stanca.  
 
 
  A publicat volume de studii de teatru, proză narativă scurtă, poeme şi, de-a 
lungul celor 40 de ani de carieră, a primit un număr impresionant de premii, 
printre care amintim: Premiul pentru întreaga activitate regizorală, UNITER 
2014, Premiul pentru originalitate în creaţia regizorală, pentru spectacolul 
"Lecţia" de Eugen Ionescu, la Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale, ediţia 
a III-a, 1992, Premiul Publicului, pentru spectacolul "Don Quijote", după 
Cervantes, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la Festivalul Internaţional de Teatru 
FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara, 2015, Premiul criticii UNITER pentru 
regie, pentru spectacolul "Afară, în faţa uşii" de W. Borchert, 1991. 
 
 
  Multe dintre montările lui au luat Premiul pentru Cel mai bun spectacol: 
"Oedip salvat" de Radu Stanca (Festivalul de Teatru pentru Tineret, 1977), "Cu 
uşile închise" de J.P. Sartre (Revista Tribuna, 1982), "Richard al III-lea" de W. 
Shakespeare (UNITER, 1993), "Timon din Atena" de W. Shakespeare (Festivalul 
Shakespeare de la Gdansk, 1999), Woyzeck de G. Buchner (UNITER, 2006), 
"Noaptea Walpurgiei" de Venedikt Yerofeyev (Festivalul de Dramaturgie 
Contemporană Braşov, 2009). 
 
 
  De la UNITER a obţinut Premiul pentru cel mai bun regizor pentru 
spectacolele: "Richard al II-lea" de W. Shakespeare (1997), "Exact în acelaşi 
timp" de Gellu Naum (2003) şi "Experimentul Iov" (2004). De asemenea, 
spectacolul "Electra" a câştigat Premiul pentru cea mai bună dramaturgie şi 
Premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul de Teatru Antic de la Merida, 
Spania (2008). Au primit Marele Premiu spectacolele: "Antigona" de Sofocle 
(Festivalul Piatra Neamţ, 1995) şi "Săptămâna luminată" de Mihail Săulescu 
(Festivalul Braşov, 1994), iar Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale i-a 
decernat în 1993 şi Trofeul oraşului Bucureşti. 
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Fundaţia Culturală Română i-a acordat Premiul Interferenţe pentru 
"contribuţia excepţională la promovarea teatrului românesc în afara graniţelor", 
în anul 2000. 

 
	
 

 
 
 

de: Cristina Sava 
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2. România Liberă 
din data de 30 Aprilie 2018, ora 13:31 
https://romanialibera.ro/cultura/spectacolul-iarna-va-fi-prezentat-de-
teatrul-nottara-la-florenta-725062 
 

 
 

Spectacolul „Iarna” va fi prezentat de Teatrul Nottara la Florenţa 

 
Spectacolul „Iarna”, în regia lui Mihai Măniuţiu, va fi prezentat de Teatrul 
Nottara din Bucureşti la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Fabbrica 
Europa, care are loc în perioada 4 mai – 10 iunie, la Florenţa. 
 

În colaborare cu Institutul Cultural Român, spectacolul „Iarna” al Teatrului 
Nottara va avea trei reprezentaţii: pe 4 mai, 5 mai şi 6 mai, de la ora 20.00, pe o 
scenă amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare şi 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat oraşului vechea gară, animând un vechi 
spaţiu industrial printr-o nouă funcţie culturală, informează Teatrul Nottara. 

„Iarna” este un spectacol-manifest, inspirat de un text scris de Jon Fosse şi 
îi are în distribuţie pe Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu şi 
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pe Ştefan Lupu. Scenografia este semnată de Adrian Damian, iar coregrafia este 
realizată de Andrea Gavriliu. 

„«Iarna» e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniştitoare. O poveste despre singurătate şi iubire. «Iarna» e şi povestea 
paralelă a unui grup de artişti reuniţi în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalaţie în care actorii, dansatorii, decorul, 
muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci 
însăşi substanţa palpabil-teatrală a poveştii de iubire”, a spus regizorul Mihai 
Măniuţiu. 

Festivalul Fabbrica Europa invită producţii din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu şi ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă 
orizonturi culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele 
mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradiţiile berbere pentru a ajunge în 
inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 

Fundaţia Fabbrica Europa, care organizează acest festival, aniversează 25 
de ani de la înfiinţare. 

 

 

Sursa: România Liberă 
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3. DC NEWS 
din data de 30 Aprilie 2018, ora 14:51 
https://www.dcnews.ro/spectacolul-iarna-in-turneu-la-
florenta_590239.html 
 

 
 

Spectacolul Iarna, în turneu la Florența 

 

 
Descriere foto:  

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță participarea 
spectacolului Iarna la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Fabbrica Europa, 
organizat de Fundația Fabbrica Europa, în perioada 4 mai – 10 iunie 2018, la 
Florența. 
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  În colaborare cu Institutul Cultural Român, producția Teatrului Nottara (regia: 
Mihai Măniuțiu, scenografia: Adrian Damian, coregrafia: Andrea Gavriliu, cu: Catrinel 
Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu, Ștefan Lupu) va avea trei reprezentații: 
pe 4 mai, 5 mai și 6 mai, de la ora 20.00, pe o scenă inedită, amplasată în Stazione 
Leopolda, Gara Leopolda. 

  Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare și 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat orașului vechea gară, animând un vechi spațiu 
industrial printr-o nouă funcție culturală. În cei 24 de ani de existență, Fabbrica Europa 
continuă să dea viață realităților artistice naționale și internaționale, prin proiecte, 
producții, dezvoltare profesională și explorare culturală. 

  Festivalul Fabbrica Europa invită producții din Estul îndepărtat, trecând prin 
Orientul Mijlociu și ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă orizonturi 
culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele mediteraneene, care leagă 
lumea arabă de tradițiile berbere pentru a ajunge în inima conceptelor filosofice din 
Vestul Europei. 

  Cea de-a 25-a aniversare a Fundației Fabbrica Europa reprezintă și un an zero, 
respectiv începutul unui nou suflu al creativității, derivat din esența palpitantă a 
vitalității, a pulsului și a sensului. 

Despre „Iarna" 
 

Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un spectacol-
manifest. 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. 

  „Iarna e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă mereu 
neliniștitoare. O poveste despre singurătate și iubire. Iarna e și povestea paralelă a unui 
grup de artiști reuniți în Sala Studio a de curând renăscutului Teatru Nottara, pentru a 
explora o modalitate experimentală de tratare a textului lui Jon Fosse. Iarna este un 
spectacol-instalație în care actorii, dansatorii, decorul, muzica, dramaturgia sound-
designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci însăși substanța palpabil-teatrală 
a poveștii de iubire. Iarna este aventura creatoare a unor artiști care, susținuți consecvent 
și generos de directoarea teatrului, Marinela Țepuș (precum și de toate celelalte 
compartimente ale instituției), au căutat să vă atragă și să vă cuprindă și pe 
dumneavoastră, spectatorii, în această instalație-poveste. De ce? Pentru a încerca să 
trăim împreună, timp de o oră, vraja unică a visului treaz." (Mihai Măniuțiu, regizor) 
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Regizorul Mihai Măniuțiu 
 
  Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuțiu a studiat regia la clasa profesoarei 
Cătălina Buzoianu, absolvind IATC în 1978, iar în 2006 își ia doctoratul în teatru, cu 
teza Introducere în filosofia artei actorului. Este profesor la Facultatea de Teatru şi 
Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai şi la Universitatea California Irvine, SUA. A 
pus în scenă spectacole care l-au consacrat ca un creator de forță al scenei, original și 
rafinat. A montat aproximativ o sută de producții în România, Marea Britanie, Belgia, 
Franța, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, Finlanda, Iugoslavia, Brazilia. Toate, realizări 
teatrale de excepție. Multe dintre ele au fost premiate: Don Quijote după Cervantes, 
Noaptea Walpurgiei de Venedikt Etrofeev, Electra după Eschil și Euripide, Woyzeck 
de Georg Büchner, Experimentul Iov după Cartea lui Iov, Exact în același timp de Gellu 
Naum, Timon din Atena de W. Shakespeare, Richard al II-lea de W. Shakespeare, 
Antigona de Sofocle, Săptămâna luminată de Mihail Săulescu, Richard al III-lea de W. 
Shakespeare, Lecţia de Eugen Ionescu, Afară în fața ușii de W. Borchert, Cu ușile 
închise de J.P. Sartre, Oedip salvat de Radu Stanca. 

  A publicat volume de studii de teatru, proză narativă scurtă, poeme și, de-a lungul 
celor 40 de ani de carieră, a primit un număr impresionant de premii, printre care 
amintim: Premiul pentru întreaga activitate regizorală, UNITER 2014, Premiul pentru 
originalitate în creaţia regizorală, pentru spectacolul Lecţia de Eugen Ionescu, la 
Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale, ediția a III-a, 1992, Premiul Publicului, 
pentru spectacolul Don Quijote, după Cervantes, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la 
Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara, 2015, Premiul 
criticii UNITER pentru regie, pentru spectacolul Afară, în fața ușii de W. Borchert, 
1991. Multe dintre montările lui au luat Premiul pentru Cel mai bun spectacol: Oedip 
salvat de Radu Stanca (Festivalul de Teatru pentru Tineret, 1977), Cu ușile închise de 
J.P. Sartre (Revista Tribuna, 1982), Richard al III-lea de W. Shakespeare (UNITER, 
1993), Timon din Atena de W. Shakespeare (Festivalul Shakespeare de la Gdansk, 
1999), Woyzeck de G. Büchner (UNITER, 2006), Noaptea Walpurgiei de Venedikt 
Yerofeyev (Festivalul de Dramaturgie Contemporană Braşov, 2009). 

 

 

 

de: Flaviu Predescu 
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4. rfi 
din data de 30 Aprilie 2018 
https://www.rfi.ro/eveniment-102954-spectacol-iarna-turneu-
florenta-nottara 
 

 
 

Spectacolul Iarna, în turneu la Florența 
 

 
Spectacolul Iarna, Festivalul Fabbrica Europa, Florența 

Image source: 
Teatrul C.I Nottara 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță 

participarea  spectacolului Iarna (regia: Mihai Măniuțiu, scenografia: Adrian 
Damian, coregrafia: Andrea Gavriliu, cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, 
Andrea Gavriliu, Ștefan Lupu) la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Fabbrica 
Europa, organizat de Fundația Fabbrica Europa, în perioada 4 mai – 10 iunie 
2018, la Florența. 
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  În colaborare cu Institutul Cultural Român, producția Teatrului Nottara va 
avea trei reprezentații: pe 4 mai, 5 mai și 6 mai, de la ora 20.00, pe o scenă 
inedită, amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

  Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare și 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat orașului vechea gară, animând un vechi 
spațiu industrial printr-o nouă funcție culturală. În cei 24 de ani de existență, 
Fabbrica Europa continuă să dea viață realităților artistice naționale și 
internaționale, prin proiecte, producții, dezvoltare profesională și explorare 
culturală. 

Festivalul Fabbrica Europa invită producții din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu și ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă 
orizonturi culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele 
mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradițiile berbere pentru a ajunge în 
inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 
 
  Cea de-a 25-a aniversare a Fundației Fabbrica Europa reprezintă și un an 
zero, respectiv începutul unui nou suflu al creativității, derivat din esența 
palpitantă a vitalității, a pulsului și a sensului. 

Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un 
spectacol-manifest. 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. 

„Iarna e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniștitoare. O poveste despre singurătate și iubire. Iarna e și povestea 
paralelă a unui grup de artiști reuniți în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalație în care actorii, dansatorii, 
decorul, muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar 
ambientul, ci însăși substanța palpabil-teatrală a poveștii de iubire. Iarna este 
aventura creatoare a unor artiști care, susținuți consecvent și generos de 
directoarea teatrului, Marinela Țepuș (precum și de toate celelalte 
compartimente ale instituției), au căutat să vă atragă și să vă cuprindă și pe 
dumneavoastră, spectatorii, în această instalație-poveste. De ce? Pentru a 
încerca să trăim împreună, timp de o oră, vraja unică a visului treaz.” (Mihai 
Măniuțiu, regizor) 

  
 Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuțiu a studiat regia la clasa profesoarei 

Cătălina Buzoianu, absolvind IATC în 1978, iar în 2006 își ia doctoratul în teatru, 
cu teza Introducere în filosofia artei actorului. Este profesor la Facultatea de 
Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai şi la Universitatea California 
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Irvine, SUA. A pus în scenă spectacole care l-au consacrat ca un creator de forță 
al scenei, original și rafinat. 

  
A montat aproximativ o sută de producții în România, Marea Britanie, 

Belgia, Franța, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, Finlanda, Iugoslavia, Brazilia. 
Toate, realizări teatrale de excepție. Multe dintre ele au fost premiate: Don Quijote 
după Cervantes, Noaptea Walpurgiei de Venedikt Etrofeev, Electra după Eschil 
și Euripide, Woyzeck de Georg Büchner, Experimentul Iov după Cartea lui Iov, 
Exact în același timp de Gellu Naum, Timon din Atena de W. Shakespeare, 
Richard al II-lea de W. Shakespeare, Antigona de Sofocle, Săptămâna luminată 
de Mihail Săulescu, Richard al III-lea de W. Shakespeare, Lecţia de Eugen 
Ionescu, Afară în fața ușii de W. Borchert, Cu ușile închise de J.P. Sartre, Oedip 
salvat de Radu Stanca. 

A publicat volume de studii de teatru, proză narativă scurtă, poeme și,de-a 
lungul celor 40 de ani de carieră, a primit un număr impresionant de premii, 
printre care amintim: Premiul pentru întreaga activitate regizorală, UNITER 
2014, Premiul pentru originalitate în creaţia regizorală, pentru spectacolul Lecţia 
de Eugen Ionescu, la Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale, ediția a III-a, 
1992, Premiul Publicului, pentru spectacolul Don Quijote, după Cervantes, 
Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe 
Bulevard, Teatrul Nottara, 2015, Premiul criticii UNITER pentru regie, pentru 
spectacolul Afară, în fața ușii de W. Borchert, 1991. Multe dintre montările lui au 
luat Premiul pentru Cel mai bun spectacol: Oedip salvat de Radu Stanca 
(Festivalul de Teatru pentru Tineret, 1977), Cu ușile închise de J.P. Sartre (Revista 
Tribuna, 1982), Richard al III-lea de W. Shakespeare (UNITER, 1993), Timon 
din Atena de W. Shakespeare (Festivalul Shakespeare de la Gdansk, 1999), 
Woyzeck de G. Büchner (UNITER, 2006), Noaptea Walpurgiei de Venedikt 
Yerofeyev (Festivalul de Dramaturgie Contemporană Braşov, 2009). 

De la UNITER a obținut Premiul pentru cel mai bun regizor pentru 
spectacolele: Richard al II-lea de W. Shakespeare (1997), Exact în acelaşi timp 
de Gellu Naum (2003) şi Experimentul Iov (2004). De asemenea, spectacolul 
Electra a câștigat Premiul pentru cea mai bună dramaturgie şi Premiul pentru cea 
mai bună regie la Festivalul de Teatru Antic de la Merida, Spania (2008). 

Au primit Marele Premiu spectacolele: Antigona de Sofocle (Festivalul 
Piatra Neamţ, 1995) și Săptămâna luminată de Mihail Săulescu (Festivalul 
Braşov, 1994), iar Festivalul Național de Teatru I.L. Caragiale i-a decernat în 
1993 şi Trofeul oraşului Bucureşti. Fundaţia Culturală Română i-a acordat 
Premiul Interferenţe pentru „contribuţia excepţională la promovarea teatrului 
românesc în afara graniţelor”, în anul 2000. 

Sursa : Teatrul C.I Nottara 
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5. știri Diaspora 
din data de 30 Aprilie 2018, ora 16:35 
https://m.stiridiaspora.ro/spectacol-romanesc-in-florenta-la-
festivalul-fabbrica-europa_1427.html 
 

 
Spectacol românesc în Florenţa, la Festivalul Fabbrica Europa 

 

 

Teatrul Nottara, anunță participarea spectacolului Iarna (regia: Mihai 
Măniuțiu, scenografia: Adrian Damian, coregrafia: Andrea Gavriliu, cu: Catrinel 
Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu, Ștefan Lupu) la cea de-a XXV-a 
ediție a Festivalului Fabbrica Europa, organizat de Fundația Fabbrica Europa, 
în perioada 4 mai – 10 iunie 2018, la Florența.  
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În colaborare cu Institutul Cultural Român, producția Teatrului Nottara va 
avea trei reprezentații: pe 4 mai, 5 mai și 6 mai, de la ora 20.00, pe o scenă inedită, 
amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare și 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat orașului vechea gară, animând un vechi 
spațiu industrial printr-o nouă funcție culturală. În cei 24 de ani de existență, 
Fabbrica Europa continuă să dea viață realităților artistice naționale și 
internaționale, prin proiecte, producții, dezvoltare profesională și explorare 
culturală. 

Festivalul Fabbrica Europa invită producții din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu și ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă 
orizonturi culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele 
mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradițiile berbere pentru a ajunge în 
inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 

Despre „Iarna” 

„Iarna e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniștitoare. O poveste despre singurătate și iubire. Iarna e și povestea 
paralelă a unui grup de artiști reuniți în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalație în care actorii, dansatorii, decorul, 
muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci 
însăși substanța palpabil-teatrală a poveștii de iubire. Iarna este aventura creatoare 
a unor artiști care, susținuți consecvent și generos de directoarea teatrului, 
Marinela Țepuș (precum și de toate celelalte compartimente ale instituției), au 
căutat să vă atragă și să vă cuprindă și pe dumneavoastră, spectatorii, în această 
instalație-poveste. De ce? Pentru a încerca să trăim împreună, timp de o oră, vraja 
unică a visului treaz.” ne-a declarat regizorul Mihai Măniuțiu. 

 

 

de: Albert Diaconu 
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6. Radio România București FM 
din data de 02 Mai 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/05/02/spectacolul-iarna-in-turneu-la-
florenta/ 
 

 
 

Spectacolul Iarna, în turneu la Florența 
 

 
 

  Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță participarea 
spectacolului Iarna (regia: Mihai Măniuțiu, scenografia: Adrian Damian, 
coregrafia: Andrea Gavriliu, cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea 
Gavriliu, Ștefan Lupu) la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Fabbrica Europa, 
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organizat de Fundația Fabbrica Europa, în perioada 4 mai – 10 iunie 2018, la 
Florența. 

 
  În colaborare cu Institutul Cultural Român, producția Teatrului Nottara va 
avea trei reprezentații: pe 4 mai, 5 mai și 6 mai, de la ora 20.00, pe o scenă inedită, 
amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

 
  Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare și 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat orașului vechea gară, animând un vechi 
spațiu industrial printr-o nouă funcție culturală. În cei 24 de ani de existență, 
Fabbrica Europa continuă să dea viață realităților artistice naționale și 
internaționale, prin proiecte, producții, dezvoltare profesională și explorare 
culturală. 

  Festivalul Fabbrica Europa invită producții din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu și ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă 
orizonturi culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele 
mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradițiile berbere pentru a ajunge în 
inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 

 
  Cea de-a 25-a aniversare a Fundației Fabbrica Europa reprezintă și un an 
zero, respectiv începutul unui nou suflu al creativității, derivat din esența 
palpitantă a vitalității, a pulsului și a sensului. 

  Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un 
spectacol-manifest. 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. 

 
  „Iarna e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniștitoare. O poveste despre singurătate și iubire. Iarna e și povestea 
paralelă a unui grup de artiști reuniți în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalație în care actorii, dansatorii, 
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decorul, muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar 
ambientul, ci însăși substanța palpabil-teatrală a poveștii de iubire. Iarna este 
aventura creatoare a unor artiști care, susținuți consecvent și generos de 
directoarea teatrului, Marinela Țepuș (precum și de toate celelalte 
compartimente ale instituției), au căutat să vă atragă și să vă cuprindă și pe 
dumneavoastră, spectatorii, în această instalație-poveste. De ce? Pentru a 
încerca să trăim împreună, timp de o oră, vraja unică a visului treaz.” (Mihai 
Măniuțiu, regizor) 

  Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuțiu a studiat regia la clasa profesoarei 
Cătălina Buzoianu, absolvind IATC în 1978, iar în 2006 își ia doctoratul în teatru, 
cu teza Introducere în filosofia artei actorului. Este profesor la Facultatea de 
Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai şi la Universitatea California 
Irvine, SUA. A pus în scenă spectacole care l-au consacrat ca un creator de forță 
al scenei, original și rafinat. A montat aproximativ o sută de producții în România, 
Marea Britanie, Belgia, Franța, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, Finlanda, 
Iugoslavia, Brazilia. Toate, realizări teatrale de excepție. Multe dintre ele au fost 
premiate: Don Quijote după Cervantes, Noaptea Walpurgiei de Venedikt 
Etrofeev, Electra după Eschil și Euripide, Woyzeck de Georg Büchner, 
Experimentul Iov după Cartea lui Iov, Exact în același timp de Gellu Naum, 
Timon din Atena de W. Shakespeare, Richard al II-lea de W. Shakespeare, 
Antigona de Sofocle, Săptămâna luminată de Mihail Săulescu, Richard al III-lea 
de W. Shakespeare, Lecţia de Eugen Ionescu, Afară în fața ușii de W. Borchert, 
Cu ușile închise de J.P. Sartre, Oedip salvat de Radu Stanca. 

  A publicat volume de studii de teatru, proză narativă scurtă, poeme și, de-a 
lungul celor 40 de ani de carieră, a primit un număr impresionant de premii, 
printre care amintim: Premiul pentru întreaga activitate regizorală, UNITER 
2014, Premiul pentru originalitate în creaţia regizorală, pentru spectacolul Lecţia 
de Eugen Ionescu, la Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale, ediția a III-a, 
1992, Premiul Publicului, pentru spectacolul Don Quijote, după Cervantes, 
Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe 
Bulevard, Teatrul Nottara, 2015, Premiul criticii UNITER pentru regie, pentru 
spectacolul Afară, în fața ușii de W. Borchert, 1991. Multe dintre montările lui au 
luat Premiul pentru Cel mai bun spectacol: Oedip salvat de Radu Stanca 
(Festivalul de Teatru pentru Tineret, 1977), Cu ușile închise de J.P. Sartre (Revista 
Tribuna, 1982), Richard al III-lea de W. Shakespeare (UNITER, 1993), Timon 
din Atena de W. Shakespeare (Festivalul Shakespeare de la Gdansk, 1999), 
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Woyzeck de G. Büchner (UNITER, 2006), Noaptea Walpurgiei de Venedikt 
Yerofeyev (Festivalul de Dramaturgie Contemporană Braşov, 2009). 

  De la UNITER a obținut Premiul pentru cel mai bun regizor pentru 
spectacolele: Richard al II-lea de W. Shakespeare (1997), Exact în acelaşi timp 
de Gellu Naum (2003) şi Experimentul Iov (2004). De asemenea, spectacolul 
Electra a câștigat Premiul pentru cea mai bună dramaturgie şi Premiul pentru cea 
mai bună regie la Festivalul de Teatru Antic de la Merida, Spania (2008). Au 
primit Marele Premiu spectacolele: Antigona de Sofocle (Festivalul Piatra Neamţ, 
1995) și Săptămâna luminată de Mihail Săulescu (Festivalul Braşov, 1994), iar 
Festivalul Național de Teatru I.L. Caragiale i-a decernat în 1993 şi Trofeul 
oraşului Bucureşti. Fundaţia Culturală Română i-a acordat Premiul Interferenţe 
pentru „contribuţia excepţională la promovarea teatrului românesc în afara 
graniţelor”, în anul 2000. 

 

de: Ștefania Grigore 
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7. Teatrul Nottara 
din data de 30 Aprilie 2018 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=291 

 

Plecăm la Florenţa! 

        cu 3 reprezentaţii 

                

 

 

  Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță 
participarea  spectacolului Iarna (regia: Mihai Măniuțiu, scenografia: Adrian 
Damian, coregrafia: Andrea Gavriliu, cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, 
Andrea Gavriliu, Ștefan Lupu) la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Fabbrica 
Europa, organizat de Fundația Fabbrica Europa, în perioada 4 mai – 10 iunie 2018, 
la Florența. 

              În colaborare cu Institutul Cultural Român, producția 
Teatrului Nottara va avea trei reprezentații: pe 4 mai, 5 mai și 6 mai, de la ora 
20.00, pe o scenă inedită, amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 
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          Transformând Gara Leopoldaîntr-un laborator scenic de cercetare și 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat orașului vechea gară, animând un vechi 
spațiu industrial printr-o nouă funcție culturală. În cei 24 de ani de existență, 
Fabbrica Europa continuă să dea viață realităților artistice naționale și 
internaționale, prin proiecte, producții, dezvoltare profesională și explorare 
culturală. 

Festivalul Fabbrica Europa invită producții din Estul îndepărtat, trecând prin 
Orientul Mijlociu și ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă 
orizonturi culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele 
mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradițiile berbere pentru a ajunge în 
inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 

         Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un 
spectacol-manifest. 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.  

       „Iarna e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniștitoare. O poveste despre singurătate și iubire. Iarna e și povestea 
paralelă a unui grup de artiști reuniți în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalație în care actorii, dansatorii, 
decorul, muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar 
ambientul, ci însăși substanța palpabil-teatrală a poveștii de iubire. Iarna este 
aventura creatoare a unor artiști care, susținuți consecvent și generos de 
directoarea teatrului, Marinela Țepuș (precum și de toate celelalte 
compartimente ale instituției), au căutat să vă atragă și să vă cuprindă și pe 
dumneavoastră, spectatorii, în această instalație-poveste. De ce? Pentru a 
încerca să trăim împreună, timp de o oră, vraja unică a visului treaz.” (Mihai 
Măniuțiu, regizor) 

  

           Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuțiu a studiat regia la clasa profesoarei 
Cătălina Buzoianu, absolvind IATC în 1978, iar în 2006 își ia doctoratul în teatru, 
cu teza Introducere în filosofia artei actorului. Este profesor la Facultatea de 
Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai şi la Universitatea 
California Irvine, SUA. A pus în scenă spectacole care l-au consacrat ca un creator 
de forță al scenei, original și rafinat. A montat aproximativ o sută de producții în 
România, Marea Britanie, Belgia, Franța, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, 
Finlanda, Iugoslavia, Brazilia. Toate, realizări teatrale de excepție. Multe dintre 
ele au fost premiate: Don Quijote după Cervantes, Noaptea Walpurgiei de 
Venedikt Etrofeev, Electra după Eschil și Euripide, Woyzeck de Georg 
Büchner, Experimentul Iov după Cartea lui Iov, Exact în același timp de Gellu 
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Naum, Timon din Atena de W. Shakespeare, Richard al II-lea de W. 
Shakespeare, Antigona de Sofocle, Săptămâna luminată de Mihail 
Săulescu, Richard al III-lea de W. Shakespeare, Lecţia de Eugen Ionescu, Afară 
în fața ușii de W. Borchert, Cu ușile închise de J.P. Sartre, Oedip salvat de Radu 
Stanca. 

  A publicat volume de studii de teatru, proză narativă scurtă, poeme și, de-a 
lungul celor 40 de ani de carieră, a primit un număr impresionant de premii, 
printre care amintim: Premiul pentru întreaga activitate regizorală, UNITER 
2014, Premiul pentru originalitate în creaţia regizorală, pentru 
spectacolul Lecţiade Eugen Ionescu, la Festivalul Naţional de Teatru I.L. 
Caragiale, ediția a III-a, 1992, Premiul Publicului, pentru spectacolul Don 
Quijote, după Cervantes, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la Festivalul 
Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara, 2015, Premiul 
criticii UNITER pentru regie, pentru spectacolul Afară, în fața ușii de W. 
Borchert, 1991. Multe dintre montările lui au luat Premiul pentru Cel mai bun 
spectacol: Oedip salvat de Radu Stanca (Festivalul de Teatru pentru Tineret, 
1977), Cu ușile închise de J.P. Sartre (Revista Tribuna, 1982), Richard al III-
lea de W. Shakespeare (UNITER, 1993), Timon din Atena de W. Shakespeare 
(Festivalul Shakespeare de la Gdansk, 1999), Woyzeck de G. Büchner (UNITER, 
2006), Noaptea Walpurgiei de Venedikt Yerofeyev (Festivalul de Dramaturgie 
Contemporană Braşov, 2009). 

         De la UNITER a obținut Premiul pentru cel mai bun regizor pentru 
spectacolele: Richard al II-lea de W. Shakespeare (1997), Exact în acelaşi 
timp de Gellu Naum (2003) şi Experimentul Iov (2004). De asemenea, 
spectacolul Electra a câștigat Premiul pentru cea mai bună 
dramaturgie şi Premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul de Teatru Antic 
de la Merida, Spania (2008). Au primit Marele Premiu spectacolele: Antigona de 
Sofocle (Festivalul Piatra Neamţ, 1995) și Săptămâna luminată de Mihail 
Săulescu (Festivalul Braşov, 1994), iar Festivalul Național de Teatru I.L. 
Caragiale i-a decernat în 1993 şi Trofeul oraşului Bucureşti. Fundaţia Culturală 
Română i-a acordat Premiul Interferenţe pentru „contribuţia excepţională la 
promovarea teatrului românesc în afara graniţelor”, în anul 2000. 

În colaborare cu: Institutul Cultural Român 

 
de; Cristina Sava 
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8. Cotidianul.ro 
din data de 04 Mai 2018 
https://www.cotidianul.ro/miracol-simboluri-si-fantezie-in-
spectacolele-pe-care-vi-le-recomandam/ 
 

 
 

Miracol, simboluri şi fantezie în spectacolele pe care vi le recomandăm 

„Iarna”, marca Mihai Măniuţiu, în turneu la Florența 

  Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță 
participarea  spectacolului Iarna (regia: Mihai Măniuțiu, scenografia: Adrian 
Damian, coregrafia: Ștefan Lupu, cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, 
Andrea Gavriliu, Ștefan Lupu) la cea de-a XXV-a ediție 
a Festivalului Fabbrica Europa, organizat de Fundația Fabbrica Europa, în 
perioada 4 mai – 10 iunie 2018, la Florența. 
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  În colaborare cu Institutul Cultural Român, producția Teatrului Nottara va 
avea 3 reprezentații: pe 4 mai, 5 mai și 6 mai, de la ora 20.00, pe o scenă inedită, 
amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

  Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare și 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat orașului vechea gară, animând un 
vechi spațiu industrial printr-o nouă funcție culturală. În cei 24 de ani de 
existență, Fabbrica Europa continuă să dea viață realităților artistice naționale și 
internaționale, prin proiecte, producții, dezvoltare profesională și explorare 
culturală.  

  Festivalul invită producții din Estul îndepărtat, trecând prin Orientul 
Mijlociu și ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă orizonturi 
culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele mediteraneene, care 
leagă lumea arabă de tradițiile berbere pentru a ajunge în inima conceptelor 
filosofice din Vestul Europei. 

   Cea de-a 25-a aniversare a Fundației Fabbrica Europa reprezintă și un an 
zero, respectiv începutul unui nou suflu al creativității, derivat din esența 
palpitantă a vitalității, a pulsului și a sensului. 

  Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un 
spectacol-manifest. 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. 

  „Iarna e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniștitoare. O poveste despre singurătate și iubire. Iarna e și povestea 
paralelă a unui grup de artiști reuniți în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol- instalație în care actorii, dansatorii, 
decorul, muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar 
ambientul, ci însăși substanța palpabil-teatrală a poveștii de iubire. Este aventura 
creatoare a unor artiști care, susținuți consecvent și generos de directoarea 
teatrului, Marinela Țepuș (precum și de toate celelalte compartimente ale 
instituției), au căutat să vă atragă și să vă cuprindă și pe dumneavoastră, 
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spectatorii, în această instalație-poveste. De ce? Pentru a încerca să trăim 
împreună, timp de o oră, vraja unică a visului treaz”, afirmă regizorul Mihai 
Măniuțiu. 

  Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuțiu a studiat regia la clasa 
profesoarei Cătălina Buzoianu, absolvind IATC în 1978, iar în 2006 își ia 
doctoratul în teatru, cu teza Introducere în filosofia artei actorului. Este profesor 
la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai şi 
la Universitatea California Irvine, SUA. A pus în scenă spectacole care l-au 
consacrat ca un creator de forță al scenei, original și rafinat. A montat aproximativ 
o sută de producții în România, Marea Britanie, Belgia, Franța, Canada, Egipt, 
Austria, Ungaria, Finlanda, Iugoslavia, Brazilia. Toate, realizări teatrale de 
excepție, multe dintre ele au fost premiate: Don Quijote după Cervantes, Noaptea 
Walpurgiei de Venedikt Etrofeev, Electra după Eschil și Euripide, Woyzeck de 
Georg Büchner, Experimentul Iov după Cartea lui Iov, Exact în același timp de 
Gellu Naum, Timon din Atena de W. Shakespeare, Richard al II-lea de W. 
Shakespeare, Antigona de Sofocle, Săptămâna luminată de Mihail 
Săulescu, Richard al III-lea de W. Shakespeare, Lecţia de Eugen Ionescu, Afară 
în fața ușii de W. Borchert, Cu ușile închise de J.P. Sartre, Oedip salvat de Radu 
Stanca. 

  A publicat volume de studii de teatru, proză narativă scurtă, poeme și, de-a 
lungul celor 40 de ani de carieră, a primit un număr impresionant de premii, 
printre care amintim: Premiul pentru întreaga activitate regizorală, UNITER 
2014, Premiul pentru originalitate în creaţia regizorală, pentru 
spectacolul Lecţia de Eugen Ionescu, la Festivalul Naţional de Teatru I.L. 
Caragiale, ediția a III-a, 1992, Premiul Publicului, pentru spectacolul Don 
Quijote, după Cervantes, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la Festivalul 
Internaţional de Teatru FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara, 2015, Premiul 
criticii UNITER pentru regie, pentru spectacolul Afară, în fața ușii de W. 
Borchert, 1991. Multe dintre montările lui au fost premiate drept Cel mai bun 
spectacol: Oedip Salvat de Radu Stanca (Festivalul de Teatru pentru Tineret, 
1977), Cu ușile închise de J.P. Sartre (Revista Tribuna, 1982), Richard al III-
leade W. Shakespeare (UNITER, 1993), Timon din Atena de W. Shakespeare 
(Festivalul Shakespeare de la Gdansk, 1999), Woyzeck de G. Büchner (UNITER, 
2006), Noaptea Walpurgiei de Venedikt Yerofeyev (Festivalul de Dramaturgie 
Contemporană Braşov, 2009). 

  De la UNITER a obținut Premiul pentru cel mai bun regizor pentru 
spectacolele: Richard al II-lea de W. Shakespeare (1997), Exact în acelaşi 
timp de Gellu Naum (2003) şi Experimentul Iov (2004). De asemenea, 
spectacolul Electra a câștigat Premiul pentru cea mai bună 
dramaturgie şi Premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul de Teatru 
Antic de la Merida, Spania (2008).  



 26 

Au primit Marele Premiu spectacolele: Antigona de Sofocle (Festivalul 
Piatra Neamţ, 1995) și Săptămâna luminată de Mihail Săulescu (Festivalul 
Braşov, 1994), iar Festivalul Național de Teatru I.L. Caragiale, 1993, i-a 
decernat şi Trofeul oraşului Bucureşti. 

  Fundaţia Culturală Română i-a acordat Premiul Interferenţe, pentru 
„contribuţia excepţională la promovarea teatrului românesc în afara graniţelor”, 
în anul 2000. 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc 
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9. Amos News 
din data de 30 Aprilie 2018, ora 09:22 
http://www.amosnews.ro/spectacolul-iarna-turneu-la-florenta-
2018-04-30 
 

 
 

Spectacolul "Iarna", în turneu la Florenţa 
 

 
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă participarea 

spectacolului "Iarna" (regia: Mihai Măniuţiu, scenografia: Adrian Damian, 
coregrafia: Andrea Gavriliu, cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea 
Gavriliu, Ştefan Lupu) la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Fabbrica Europa, 
organizat de Fundaţia Fabbrica Europa, în perioada 4 mai - 10 iunie 2018, la 
Florenţa. 

În colaborare cu Institutul Cultural Român, producţia Teatrului Nottara va 
avea trei reprezentaţii: pe 4 mai, 5 mai şi 6 mai, de la ora 20.00, pe o scenă inedită, 
amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare şi 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat oraşului vechea gară, animând un vechi 
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spaţiu industrial printr-o nouă funcţie culturală. În cei 24 de ani de existenţă, 
Fabbrica Europa continuă să dea viaţă realităţilor artistice naţionale şi 
internaţionale, prin proiecte, producţii, dezvoltare profesională şi explorare 
culturală. 

Festivalul Fabbrica Europa invită producţii din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu şi ajungând în Europa. 

Spectacolele invitate reprezintă orizonturi culturale diferite, din Europa de 
Est, Balcani, până la cele mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradiţiile 
berbere pentru a ajunge în inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 

Cea de-a 25-a aniversare a Fundaţiei Fabbrica Europa reprezintă şi un an 
zero, respectiv începutul unui nou suflu al creativităţii, derivat din esenţa 
palpitantă a vitalităţii, a pulsului şi a sensului. 

Spectacolul "Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un 
spectacol-manifest. Fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi corpul 
nostru din carne şi oase. 

"'Iarna' e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală - însă 
mereu neliniştitoare. O poveste despre singurătate şi iubire. Iarna e şi povestea 
paralelă a unui grup de artişti reuniţi în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalaţie în care actorii, dansatorii, decorul, 
muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci 
însăşi substanţa palpabil-teatrală a poveştii de iubire. Iarna este aventura creatoare 
a unor artişti care, susţinuţi consecvent şi generos de directoarea teatrului, 
Marinela Ţepuş (precum şi de toate celelalte compartimente ale instituţiei), au 
căutat să vă atragă şi să vă cuprindă şi pe dumneavoastră, spectatorii, în această 
instalaţie-poveste. De ce? Pentru a încerca să trăim împreună, timp de o oră, vraja 
unică a visului treaz." (Mihai Măniuţiu, regizor) 

  Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuţiu a studiat regia la clasa profesoarei 
Cătălina Buzoianu, absolvind IATC în 1978, iar în 2006 îşi ia doctoratul în teatru, 
cu teza Introducere în filosofia artei actorului. Este profesor la Facultatea de 
Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai şi la Universitatea California 
Irvine, SUA. A pus în scenă spectacole care l-au consacrat ca un creator de forţă 
al scenei, original şi rafinat. 

A montat aproximativ o sută de producţii în România, Marea Britanie, 
Belgia, Franţa, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, Finlanda, Iugoslavia, Brazilia. 
Toate, realizări teatrale de excepţie. Multe dintre ele au fost premiate: "Don 
Quijote" după Cervantes, "Noaptea Walpurgiei" de Venedikt Etrofeev, "Electra" 
după Eschil şi Euripide, "Woyzeck" de Georg Buchner, "Experimentul Iov" după 
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Cartea lui Iov, "Exact în acelaşi timp" de Gellu Naum, "Timon din Atena" de W. 
Shakespeare, "Richard al II-lea" de W. Shakespeare, "Antigona" de Sofocle, 
"Săptămâna luminată" de Mihail Săulescu, "Richard al III-lea" de W. 
Shakespeare, "Lecţia" de Eugen Ionescu, "Afară în faţa uşii" de W. Borchert, "Cu 
uşile închise" de J.P. Sartre, Oedip salvat de Radu Stanca.  

A publicat volume de studii de teatru, proză narativă scurtă, poeme şi, de-a 
lungul celor 40 de ani de carieră, a primit un număr impresionant de premii, 
printre care amintim: Premiul pentru întreaga activitate regizorală, UNITER 
2014, Premiul pentru originalitate în creaţia regizorală, pentru spectacolul 
"Lecţia" de Eugen Ionescu, la Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale, ediţia 
a III-a, 1992, Premiul Publicului, pentru spectacolul "Don Quijote", după 
Cervantes, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la Festivalul Internaţional de Teatru 
FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara, 2015, Premiul criticii UNITER pentru 
regie, pentru spectacolul "Afară, în faţa uşii" de W. Borchert, 1991. 

Multe dintre montările lui au luat Premiul pentru Cel mai bun spectacol: 
"Oedip salvat" de Radu Stanca (Festivalul de Teatru pentru Tineret, 1977), "Cu 
uşile închise" de J.P. Sartre (Revista Tribuna, 1982), "Richard al III-lea" de W. 
Shakespeare (UNITER, 1993), "Timon din Atena" de W. Shakespeare (Festivalul 
Shakespeare de la Gdansk, 1999), Woyzeck de G. Buchner (UNITER, 2006), 
"Noaptea Walpurgiei" de Venedikt Yerofeyev (Festivalul de Dramaturgie 
Contemporană Braşov, 2009). 

De la UNITER a obţinut Premiul pentru cel mai bun regizor pentru 
spectacolele: "Richard al II-lea" de W. Shakespeare (1997), "Exact în acelaşi 
timp" de Gellu Naum (2003) şi "Experimentul Iov" (2004). De asemenea, 
spectacolul "Electra" a câştigat Premiul pentru cea mai bună dramaturgie şi 
Premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul de Teatru Antic de la Merida, 
Spania (2008). Au primit Marele Premiu spectacolele: "Antigona" de Sofocle 
(Festivalul Piatra Neamţ, 1995) şi "Săptămâna luminată" de Mihail Săulescu 
(Festivalul Braşov, 1994), iar Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale i-a 
decernat în 1993 şi Trofeul oraşului Bucureşti. 

Fundaţia Culturală Română i-a acordat Premiul Interferenţe pentru 
"contribuţia excepţională la promovarea teatrului românesc în afara graniţelor", 
în anul 2000. 

 

Sursa: Amos News 
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10. ICR 
din data de 04 Mai 2018 
http://www.icr.ro/pagini/teatrul-nottara-la-a-xxv-a-editie-a-
festivalului-fabbrica-europa-de-la-florenta-cu-piesa-iarna-in-regia-
lui-mihai-maniutiu-32129 
 

 
 

Teatrul Nottara la a XXV-a ediţie a Festivalului «Fabbrica Europa» de la 
Florenţa, cu piesa «Iarna» în regia lui Mihai Măniuţiu 

 
În datele de 4, 5 şi 6 mai 2018 Teatrul Nottara va participa la a XXV-a 

ediţie a Festivalului «Fabbrica Europa» de la Florenţa, cu piesa «Iarna» în regia 
lui Mihai Măniuţiu. Spectacolele au fost programate de la orele 20.00, în Stazione 
Leopolda din Florenţa.  

Fundaţia «Fabbrica Europa» a luat fiinţă în 1994, la iniţiativa Mauriziei 
Settembri şi a lui Andres Morte Terés care şi-au propus să creeze un spaţiu în 
Florenţa un loc unde să se manifeste cultura din întreaga Europa. În peste 20 de 
ani de activitate, «Fabbrica Europa» a devenit un spaţiu recunoscut al artelor 
contemporane şi al noilor limbaje artistice. 

Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare şi 
experimentare, «Fabbrica Europa» i-a redat oraşului vechea staţie feroviară, 
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animând un vechi spaţiu industrial printr-o nouă funcţie de spaţiul cultural 
multifuncţional. 

„Iarna” e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniştitoare. O poveste despre singurătate şi iubire. Iarna e şi povestea 
paralelă a unui grup de artişti reuniţi în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalaţie în care actorii, dansatorii, decorul, 
muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci 
însăşi substanţa palpabil-teatrală a poveştii de iubire. Iarna este aventura creatoare 
a unor artişti care, susţinuţi consecvent şi generos de directoarea teatrului, 
Marinela Ţepuş (precum şi de toate celelalte compartimente ale instituţiei), au 
căutat să vă atragă şi să vă cuprindă şi pe dumneavoastră, spectatorii, în această 
instalaţie–poveste. De ce? Pentru a încerca să trăim împreună, timp de o oră, vraja 
unică a visului treaz» (Mihai Măniuţiu). 

Distribuţia şi staff tehnic: Regia di Mihai Maniuţiu 

Ea: Catrinel Dumitrescu, Andrea Gavriliu. El: Andi Vasluianu, Stefan 
Lupu. Scenografia: Adrian Damian. Coregrafia: Andrea Gavriliu. Muzica 
originală: Mihai Dobre, Ana Teodora Popa. Sunet: Vladimir Ivanov. Lumini: 
Cristian Simon, Andrei Florea.  

 

 

 

Sursa: icr.ro 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 32 

11. Youtube - 9AM NEWS 
din data de 30 Aprilie 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=1N2KbHAMFd8 
 

 
 

Spectacolul Iarna, în turneu la Florența 
 

Spectacolul Iarna, în turneu la Florența Primăria Municipiului București, prin 
Teatrul Nottara, anunță participarea spectacolului Iarna la cea de-a XXV-a ediție 
a Festivalului Fabbrica Europa, organizat de Fundația Fabbrica Europa. 
 
 

 
 

Sursa: 9AM NEWS Youtube 
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12. palo.ro 
din data de 30 Aprilie 2018 
http://www.palo.ro/a/spectacolul-iarna-în-turneu-la-florența-671028 
 

 
 

Spectacolul Iarna, în turneu la Florența 
 

 
Spectacolul Iarna, Festivalul Fabbrica Europa, Florența 

Image source: 
Teatrul C.I Nottara 

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță 

participarea  spectacolului Iarna (regia: Mihai Măniuțiu, scenografia: Adrian 
Damian, coregrafia: Andrea Gavriliu, cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, 
Andrea Gavriliu, Ștefan Lupu) la cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Fabbrica 
Europa, organizat de Fundația Fabbrica Europa, în perioada 4 mai – 10 iunie 
2018, la Florența. 
  În colaborare cu Institutul Cultural Român, producția Teatrului Nottara va 
avea trei reprezentații: pe 4 mai, 5 mai și 6 mai, de la ora 20.00, pe o scenă 
inedită, amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 
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  Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare și 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat orașului vechea gară, animând un vechi 
spațiu industrial printr-o nouă funcție culturală. În cei 24 de ani de existență, 
Fabbrica Europa continuă să dea viață realităților artistice naționale și 
internaționale, prin proiecte, producții, dezvoltare profesională și explorare 
culturală. 

Festivalul Fabbrica Europa invită producții din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu și ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă 
orizonturi culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele 
mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradițiile berbere pentru a ajunge în 
inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 

 
  Cea de-a 25-a aniversare a Fundației Fabbrica Europa reprezintă și un an 
zero, respectiv începutul unui nou suflu al creativității, derivat din esența 
palpitantă a vitalității, a pulsului și a sensului. 

Spectacolul Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un 
spectacol-manifest. 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. 

„Iarna e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniștitoare. O poveste despre singurătate și iubire. Iarna e și povestea 
paralelă a unui grup de artiști reuniți în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalație în care actorii, dansatorii, 
decorul, muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar 
ambientul, ci însăși substanța palpabil-teatrală a poveștii de iubire. Iarna este 
aventura creatoare a unor artiști care, susținuți consecvent și generos de 
directoarea teatrului, Marinela Țepuș (precum și de toate celelalte 
compartimente ale instituției), au căutat să vă atragă și să vă cuprindă și pe 
dumneavoastră, spectatorii, în această instalație-poveste. De ce? Pentru a 
încerca să trăim împreună, timp de o oră, vraja unică a visului treaz.” (Mihai 
Măniuțiu, regizor) 

  
 Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuțiu a studiat regia la clasa profesoarei 

Cătălina Buzoianu, absolvind IATC în 1978, iar în 2006 își ia doctoratul în teatru, 
cu teza Introducere în filosofia artei actorului. Este profesor la Facultatea de 
Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai şi la Universitatea California 
Irvine, SUA. A pus în scenă spectacole care l-au consacrat ca un creator de forță 
al scenei, original și rafinat. 
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A montat aproximativ o sută de producții în România, Marea Britanie, 
Belgia, Franța, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, Finlanda, Iugoslavia, Brazilia. 
Toate, realizări teatrale de excepție. Multe dintre ele au fost premiate: Don Quijote 
după Cervantes, Noaptea Walpurgiei de Venedikt Etrofeev, Electra după Eschil 
și Euripide, Woyzeck de Georg Büchner, Experimentul Iov după Cartea lui Iov, 
Exact în același timp de Gellu Naum, Timon din Atena de W. Shakespeare, 
Richard al II-lea de W. Shakespeare, Antigona de Sofocle, Săptămâna luminată 
de Mihail Săulescu, Richard al III-lea de W. Shakespeare, Lecţia de Eugen 
Ionescu, Afară în fața ușii de W. Borchert, Cu ușile închise de J.P. Sartre, Oedip 
salvat de Radu Stanca. 

A publicat volume de studii de teatru, proză narativă scurtă, poeme și,de-a 
lungul celor 40 de ani de carieră, a primit un număr impresionant de premii, 
printre care amintim: Premiul pentru întreaga activitate regizorală, UNITER 
2014, Premiul pentru originalitate în creaţia regizorală, pentru spectacolul Lecţia 
de Eugen Ionescu, la Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale, ediția a III-a, 
1992, Premiul Publicului, pentru spectacolul Don Quijote, după Cervantes, 
Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe 
Bulevard, Teatrul Nottara, 2015, Premiul criticii UNITER pentru regie, pentru 
spectacolul Afară, în fața ușii de W. Borchert, 1991. Multe dintre montările lui au 
luat Premiul pentru Cel mai bun spectacol: Oedip salvat de Radu Stanca 
(Festivalul de Teatru pentru Tineret, 1977), Cu ușile închise de J.P. Sartre (Revista 
Tribuna, 1982), Richard al III-lea de W. Shakespeare (UNITER, 1993), Timon 
din Atena de W. Shakespeare (Festivalul Shakespeare de la Gdansk, 1999), 
Woyzeck de G. Büchner (UNITER, 2006), Noaptea Walpurgiei de Venedikt 
Yerofeyev (Festivalul de Dramaturgie Contemporană Braşov, 2009). 

De la UNITER a obținut Premiul pentru cel mai bun regizor pentru 
spectacolele: Richard al II-lea de W. Shakespeare (1997), Exact în acelaşi timp 
de Gellu Naum (2003) şi Experimentul Iov (2004). De asemenea, spectacolul 
Electra a câștigat Premiul pentru cea mai bună dramaturgie şi Premiul pentru cea 
mai bună regie la Festivalul de Teatru Antic de la Merida, Spania (2008). 

Au primit Marele Premiu spectacolele: Antigona de Sofocle (Festivalul 
Piatra Neamţ, 1995) și Săptămâna luminată de Mihail Săulescu (Festivalul 
Braşov, 1994), iar Festivalul Național de Teatru I.L. Caragiale i-a decernat în 
1993 şi Trofeul oraşului Bucureşti. Fundaţia Culturală Română i-a acordat 
Premiul Interferenţe pentru „contribuţia excepţională la promovarea teatrului 
românesc în afara graniţelor”, în anul 2000. 

 
Sursa: rfi.ro 
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13. News.ro 
din data de 30 Aprilie 2018 
https://www.news.ro/cultura-media/spectacolul-iarna-va-fi-prezentat-
de-teatrul-nottara-la-florenta-1922401330162018041318088615 
 
 

 
 

Spectacolul „Iarna” va fi prezentat de Teatrul Nottara la Florenţa 

 
„Iarna” (Foto: Teatrul Nottara) 

 
   Spectacolul „Iarna”, în regia lui Mihai Măniuţiu, va fi prezentat de Teatrul 
Nottara din Bucureşti la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Fabbrica Europa, 
care are loc în perioada 4 mai – 10 iunie, la Florenţa. 
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  În colaborare cu Institutul Cultural Român, spectacolul „Iarna” al Teatrului 
Nottara va avea trei reprezentaţii: pe 4 mai, 5 mai şi 6 mai, de la ora 20.00, pe o 
scenă amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

  Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare şi 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat oraşului vechea gară, animând un vechi 
spaţiu industrial printr-o nouă funcţie culturală, informează Teatrul Nottara. 

  „Iarna” este un spectacol-manifest, inspirat de un text scris de Jon Fosse şi 
îi are în distribuţie pe Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu şi 
pe Ştefan Lupu. Scenografia este semnată de Adrian Damian, iar coregrafia este 
realizată de Andrea Gavriliu. 

«Iarna» e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniştitoare. O poveste despre singurătate şi iubire. «Iarna» e şi povestea 
paralelă a unui grup de artişti reuniţi în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalaţie în care actorii, dansatorii, decorul, 
muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci 
însăşi substanţa palpabil-teatrală a poveştii de iubire”, a spus regizorul Mihai 
Măniuţiu. 

  Festivalul Fabbrica Europa invită producţii din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu şi ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă 
orizonturi culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele 
mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradiţiile berbere pentru a ajunge în 
inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 

  Fundaţia Fabbrica Europa, care organizează acest festival, aniversează 25 
de ani de la înfiinţare. 

 

 

de: Ana Maria Anitoiu 
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14. InfoZiare 
din data de 30 Aprilie 2018 
http://infoziare.ro/stire/18271366/Spectacolul+„Iarna”+va+fi+prezent
at+de+Teatrul+Nottara+la+Florenţa 
 

 
 
 

Spectacolul „Iarna” va fi prezentat de Teatrul Nottara la Florenţa 

 
Spectacolul „Iarna”, în regia lui Mihai Măniuţiu, va fi prezentat de Teatrul 
Nottara din Bucureşti la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Fabbrica 
Europa, care are loc în perioada 4 mai – 10 iunie, la Florenţa. 
 

În colaborare cu Institutul Cultural Român, spectacolul „Iarna” al Teatrului 
Nottara va avea trei reprezentaţii: pe 4 mai, 5 mai şi 6 mai, de la ora 20.00, pe o 
scenă amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare şi 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat oraşului vechea gară, animând un vechi 
spaţiu industrial printr-o nouă funcţie culturală, informează Teatrul Nottara. 
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„Iarna” este un spectacol-manifest, inspirat de un text scris de Jon Fosse şi 
îi are în distribuţie pe Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu şi 
pe Ştefan Lupu. Scenografia este semnată de Adrian Damian, iar coregrafia este 
realizată de Andrea Gavriliu. 

„«Iarna» e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală ‒ însă 
mereu neliniştitoare. O poveste despre singurătate şi iubire. «Iarna» e şi povestea 
paralelă a unui grup de artişti reuniţi în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalaţie în care actorii, dansatorii, decorul, 
muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci 
însăşi substanţa palpabil-teatrală a poveştii de iubire”, a spus regizorul Mihai 
Măniuţiu. 

Festivalul Fabbrica Europa invită producţii din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu şi ajungând în Europa. Spectacolele invitate reprezintă 
orizonturi culturale diferite, din Europa de Est, Balcani, până la cele 
mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradiţiile berbere pentru a ajunge în 
inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 

Fundaţia Fabbrica Europa, care organizează acest festival, aniversează 25 
de ani de la înfiinţare. 

 

 

Sursa: România Liberă 
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15. Rador 
din data de 04 Mai 2018 
http://www.rador.ro/2018/05/04/calendarul-evenimentelor-4-mai-
selectiuni-3/ 
 

 
 
 Florenţa: Teatrul Nottara participă cu spectacolul „Iarna” (în regia lui Mihai 
Măniuţiu) la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Fabbrica Europa, organizat de 
Fundaţia Fabbrica Europa, în perioada 4 mai – 10 iunie, eveniment în cadrul 
căruia producţia Teatrului Nottara va avea trei reprezentaţii: pe 4, 5 mai şi 6 mai, 
de la ora 20:00, pe o scenă inedită, amplasată în Stazione Leopolda, Gara 
Leopolda 
 

 
 

de: Monica Ion 
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16. Radio România Internațional 
din data de 30 Aprilie 2018, ora 12:08 
http://www.rri.ro/ro_ro/romani_in_lume_30042018-2580667 
 

 
 

Români în lume - 30.04.2018 
 
 

Teatrul Nottara din Bucureşti participă cu spectacolul 'Iarna' (regia: Mihai 
Măniuţiu, cu Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu, Ştefan 
Lupu) la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Fabbrica Europa, organizat de 
Fundaţia Fabbrica Europa, în perioada 4 mai - 10 iunie, la Florenţa. Producţia 
Teatrului Nottara va avea trei reprezentaţii: pe 4 mai, 5 mai şi 6 mai, pe o scenă 
inedită, amplasată în Gara Leopolda. În cei 24 de ani de existenţă, Fabbrica 
Europa continuă să dea viaţă realităţilor artistice naţionale şi internaţionale, prin 
proiecte, producţii, dezvoltare profesională şi explorare culturală. Spectacolele 
invitate la Festival reprezintă orizonturi culturale diferite, din Europa de Est, 
Balcani, până la cele mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradiţiile berbere 
pentru a ajunge în inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. Cea de-a 25-a 
aniversare a Fundaţiei Fabbrica Europa reprezintă şi un an zero, respectiv 
începutul unui nou suflu al creativităţii, derivat din esenţa palpitantă a vitalităţii, 
a pulsului şi a sensului. Spectacolul 'Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon 
Fosse, este un spectacol-manifest, o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori 
paradoxală - însă mereu neliniştitoare, o poveste despre singurătate şi iubire. Iarna 
este un spectacol-instalaţie în care actorii, dansatorii, decorul, muzica, 
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dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci însăşi 
substanţa palpabil-teatrală a poveştii de iubire. 
 
 
 

 
de: Andreea Bojoi 
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17. ZiareLive 
din data de 30 Aprilie 2018, ora 10:14 
https://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-iarna-in-turneu-la-
florenta.html 
 

 
 

Spectacolul "Iarna", în turneu la Florenţa 
 

 
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă participarea 

spectacolului "Iarna" (regia: Mihai Măniuţiu, scenografia: Adrian Damian, 
coregrafia: Andrea Gavriliu, cu: Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea 
Gavriliu, Ştefan Lupu) la cea de-a XXV-a ediţie a Festivalului Fabbrica Europa, 
organizat de Fundaţia Fabbrica Europa, în perioada 4 mai - 10 iunie 2018, la 
Florenţa. 

În colaborare cu Institutul Cultural Român, producţia Teatrului Nottara va 
avea trei reprezentaţii: pe 4 mai, 5 mai şi 6 mai, de la ora 20.00, pe o scenă inedită, 
amplasată în Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

Transformând Gara Leopolda într-un laborator scenic de cercetare şi 
experimentare, Fabbrica Europa i-a redat oraşului vechea gară, animând un vechi 
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spaţiu industrial printr-o nouă funcţie culturală. În cei 24 de ani de existenţă, 
Fabbrica Europa continuă să dea viaţă realităţilor artistice naţionale şi 
internaţionale, prin proiecte, producţii, dezvoltare profesională şi explorare 
culturală. 

Festivalul Fabbrica Europa invită producţii din Estul îndepărtat, trecând 
prin Orientul Mijlociu şi ajungând în Europa. 

Spectacolele invitate reprezintă orizonturi culturale diferite, din Europa de 
Est, Balcani, până la cele mediteraneene, care leagă lumea arabă de tradiţiile 
berbere pentru a ajunge în inima conceptelor filosofice din Vestul Europei. 

Cea de-a 25-a aniversare a Fundaţiei Fabbrica Europa reprezintă şi un an 
zero, respectiv începutul unui nou suflu al creativităţii, derivat din esenţa 
palpitantă a vitalităţii, a pulsului şi a sensului. 

Spectacolul "Iarna, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un 
spectacol-manifest. Fiecare dintre noi, dubli, şi corpul dublului nostru 
fantasmatic/fantomatic are tot atâta putere asupra spiritului noastru, cât şi corpul 
nostru din carne şi oase. 

"'Iarna' e o poveste de dragoste, uneori bizară, alteori paradoxală - însă 
mereu neliniştitoare. O poveste despre singurătate şi iubire. Iarna e şi povestea 
paralelă a unui grup de artişti reuniţi în Sala Studio a de curând renăscutului 
Teatru Nottara, pentru a explora o modalitate experimentală de tratare a textului 
lui Jon Fosse. Iarna este un spectacol-instalaţie în care actorii, dansatorii, decorul, 
muzica, dramaturgia sound-designul, light-designul creează nu doar ambientul, ci 
însăşi substanţa palpabil-teatrală a poveştii de iubire. Iarna este aventura creatoare 
a unor artişti care, susţinuţi consecvent şi generos de directoarea teatrului, 
Marinela Ţepuş (precum şi de toate celelalte compartimente ale instituţiei), au 
căutat să vă atragă şi să vă cuprindă şi pe dumneavoastră, spectatorii, în această 
instalaţie-poveste. De ce? Pentru a încerca să trăim împreună, timp de o oră, vraja 
unică a visului treaz." (Mihai Măniuţiu, regizor) 

  Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuţiu a studiat regia la clasa profesoarei 
Cătălina Buzoianu, absolvind IATC în 1978, iar în 2006 îşi ia doctoratul în teatru, 
cu teza Introducere în filosofia artei actorului. Este profesor la Facultatea de 
Teatru şi Televiziune a Universităţii Babeş-Bolyai şi la Universitatea California 
Irvine, SUA. A pus în scenă spectacole care l-au consacrat ca un creator de forţă 
al scenei, original şi rafinat. 

A montat aproximativ o sută de producţii în România, Marea Britanie, 
Belgia, Franţa, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, Finlanda, Iugoslavia, Brazilia. 
Toate, realizări teatrale de excepţie. Multe dintre ele au fost premiate: "Don 
Quijote" după Cervantes, "Noaptea Walpurgiei" de Venedikt Etrofeev, "Electra" 
după Eschil şi Euripide, "Woyzeck" de Georg Buchner, "Experimentul Iov" după 
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Cartea lui Iov, "Exact în acelaşi timp" de Gellu Naum, "Timon din Atena" de W. 
Shakespeare, "Richard al II-lea" de W. Shakespeare, "Antigona" de Sofocle, 
"Săptămâna luminată" de Mihail Săulescu, "Richard al III-lea" de W. 
Shakespeare, "Lecţia" de Eugen Ionescu, "Afară în faţa uşii" de W. Borchert, "Cu 
uşile închise" de J.P. Sartre, Oedip salvat de Radu Stanca.  

A publicat volume de studii de teatru, proză narativă scurtă, poeme şi, de-a 
lungul celor 40 de ani de carieră, a primit un număr impresionant de premii, 
printre care amintim: Premiul pentru întreaga activitate regizorală, UNITER 
2014, Premiul pentru originalitate în creaţia regizorală, pentru spectacolul 
"Lecţia" de Eugen Ionescu, la Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale, ediţia 
a III-a, 1992, Premiul Publicului, pentru spectacolul "Don Quijote", după 
Cervantes, Teatrul Naţional Târgu-Mureş, la Festivalul Internaţional de Teatru 
FEST(in) pe Bulevard, Teatrul Nottara, 2015, Premiul criticii UNITER pentru 
regie, pentru spectacolul "Afară, în faţa uşii" de W. Borchert, 1991. 

Multe dintre montările lui au luat Premiul pentru Cel mai bun spectacol: 
"Oedip salvat" de Radu Stanca (Festivalul de Teatru pentru Tineret, 1977), "Cu 
uşile închise" de J.P. Sartre (Revista Tribuna, 1982), "Richard al III-lea" de W. 
Shakespeare (UNITER, 1993), "Timon din Atena" de W. Shakespeare (Festivalul 
Shakespeare de la Gdansk, 1999), Woyzeck de G. Buchner (UNITER, 2006), 
"Noaptea Walpurgiei" de Venedikt Yerofeyev (Festivalul de Dramaturgie 
Contemporană Braşov, 2009). 

De la UNITER a obţinut Premiul pentru cel mai bun regizor pentru 
spectacolele: "Richard al II-lea" de W. Shakespeare (1997), "Exact în acelaşi 
timp" de Gellu Naum (2003) şi "Experimentul Iov" (2004). De asemenea, 
spectacolul "Electra" a câştigat Premiul pentru cea mai bună dramaturgie şi 
Premiul pentru cea mai bună regie la Festivalul de Teatru Antic de la Merida, 
Spania (2008). Au primit Marele Premiu spectacolele: "Antigona" de Sofocle 
(Festivalul Piatra Neamţ, 1995) şi "Săptămâna luminată" de Mihail Săulescu 
(Festivalul Braşov, 1994), iar Festivalul Naţional de Teatru I.L. Caragiale i-a 
decernat în 1993 şi Trofeul oraşului Bucureşti. 

Fundaţia Culturală Română i-a acordat Premiul Interferenţe pentru 
"contribuţia excepţională la promovarea teatrului românesc în afara graniţelor", 
în anul 2000. 

 

 

 

Sursa: Amos News 
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18. Români Online 
din data de 30 Aprilie 2018 
https://www.romani-online.co.uk/teatrul-nottara-va-oferi-trei-
reprezentatii-italia-saptamana-aceasta/ 
 
 

 
 

Teatrul Nottara va oferi trei reprezentatii in Italia, saptamana 
aceasta 

 
Potrivit unui comunicat de presa publicat de Agerpres, Teatrul Nottara va 

fi prezent la cea de-a XXV-a editie a Festivalului Fabbrica Europa, organizat de 
Fundatia Fabbrica Europa, in perioada 4 mai – 10 iunie 2018, la Florenta. 

Piesa “Iarna” va fi jucata in Florenta pe 4 mai, 5 mai si 6 mai, de la ora 
20.00, pe o scena inedita, amplasata in Stazione Leopolda, Gara Leopolda. 

Regia ii apartine lui Mihai Maniutiu, scenografia lui Adrian Damian, iar 
coregrafia este semnata de Andrea Gavriliu. 
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In piesa vor juca  Catrinel Dumitrescu, Andi Vasluianu, Andrea Gavriliu si Stefan 
Lupu. 

“Spectacolul “Iarna”, inspirat de magistralul text al lui Jon Fosse, este un 
spectacol-manifest. Fiecare dintre noi, dubli, si corpul dublului nostru 
fantasmatic/fantomatic are tot atata putere asupra spiritului nostru, cat si corpul 
nostru din carne si oase”, se arata in comunicat. 

Regizorul Mihai Maniutiu s-a nascut la Cluj in 1954. A studiat regia la clasa 
profesoarei Catalina Buzoianu, absolvind IATC in 1978, iar in 2006 si-a luat 
doctoratul in teatru, cu teza “Introducere in filosofia artei actorului”. 

In prezent este profesor la Facultatea de Teatru si Televiziune a 
Universitatii Babes-Bolyai si la Universitatea California Irvine din Statele Unite 
ale Americii. 

Pana acum a montat aproximativ o suta de productii in Romania, Marea 
Britanie, Belgia, Franta, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, Finlanda, Iugoslavia si 
Brazilia. 

 

de: Sandu Velea 

 
 

 

 
 


