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1. B-CRITIC  

din data de 21 Iulie 2018 
http://www.b-critic.ro/actualitatea/moliere-ereilom-teatrul-nottara/ 
 

 
 

MOLIÈRE | ERÉILOM – Teatrul Nottara 

În 2016, Teatrul Nottara a lansat, la inițiativa directorului, Marinela Țepuș, 
secondată de producătorul și criticul de teatru Oleg Loevski, un laborator de 
teatru, care, prin intensitatea lui și scurtul răstimp – cinci zile – în care 
experimentul ajunge să devină spectacol, a fost numit Laboratorul de Teatru 
DENS. 

La un an mai târziu, în 2017, Nottara a fost năpădit de ruși. N-a fost o 
invazie adevărată, stați liniștiți, ați fi aflat de la TV. Au fost invitați atunci trei 
tineri regizori ruși foarte cunoscuți la ei acasă: Vladimir Smirnov, Roman Ilin 
Feodori, Aleksei Logacev. Aceştia s-au întâlnit cu actori – angajați sau 
colaboratori – ai Teatrului Nottara, pentru a lucra trei texte din dramaturgia clasică 
românească: Steaua fără nume de Mihail Sebastian, Mitică Popescu de Camil 
Petrescu şi Opinia publică de Aurel Baraga. Un „jurnal de laborator” scris la cald, 
la acea vreme, poate fi încă citit pe B-Critic: aici(partea I), aici (partea a II-a) 
și aici (partea a III-a). 
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Miza experimentului nu era deloc mică, deoarece decizia reuşitei acestui 
joc de-a teatrul stătea în mâna publicului, care, la final, a votat montarea preferată, 
ea urmând a intra în repertoriul Teatrului Nottara, în stagiunea 2017-2018. 
Spectacolul ales atunci de public a fost Mitică Popescu, în regia lui Roman Ilin 
Feodori, care s-a remarcat prin inventivitatea abordării textului și a lucrului cu 
actorii. 

Când a fost să aleagă textul pentru spectacolul care îi era încredințat de 
Nottara în 2018, Roman Feodori a făcut o alegere care, la început, a ridicat unele 
semne de întrebare: Molière. Iarăși? Ce mai era nou de spus? Puțini s-au gândit 
atunci că nu în spus e miza, ci în felul în care e spus… spectacolul. 

Iar rezultatul s-a putut vedea la avanpremiera din data de 20 iulie 2018. 
Roman Feodori a optat nu pentru un spectacol anume al lui Molière, ci pentru 
viața acestuia reflectată în propria-i operă literară. De la nașterea până la moartea 
autorului, actorii întruchipează personaje din Vicleniile lui Scapin, Bolnavul 
închipuit, Tartuffe, Don Juanși Viața Domnului de Molière de Mihail Bulgakov, 
într-un spectacol vesel, dar cu umbre de tragedie. 

Cuvintele sunt de prisos în cazul unui spectacol reușit, rămânând doar să 
fac invitația de a merge singuri și de a vă convinge. Vă garantez că merită. Dar, 
pentru că nu mă pot abține, vă spun câteva impresii. 

Roman Feodori a reușit să adune personalitățile diferite – uneori, 
divergente și nărăvașe – ale actorilor din trupa Teatrului Nottara și să le topească 
într-un întreg, obținând un „produs” unitar, cu o echipă adevărată – care e totodată 
și trupa lui Molière –, o echipă ce rezonează la unison și freamătă cu aceeași 
răsuflare. 

Sufletul acestui spectacol nu este atât textul – care, fie-mi iertată observația, 
sună a pagini de Wikipedia pe ici, pe colo –, ci însuflețirea lui, modul în care 
diversitatea personajelor (și a actorilor din spatele lor) e adusă la un numitor 
comun, creând, în final, o ființă care transcende carnea și sângele lui Molière, de 
vreme ce e ridicată la rangul de simbol al umanului. 

Toate acestea fac ca MOLIÈRE | ERÉILOM să fie un spectacol fluid, plin 
de viață – viața actorilor, a personajelor și, ca o încununare, a lui Molière însuși. 
Coloana vertebrală o reprezintă, actoricește, Șerban Gomoi, care te lasă cu gura 
căscată interpretând varii chipuri și nuanțele acestora. Dar o coloană vertebrală 
fără restul osaturii nu ar fi nimic. Pe ea e grefată ondularea continuă a restului 
trupei, din care, asemenea unor valuri, ies la suprafață interpretări excelente. Nu 
numesc actorii, fiindcă ar trebui să înșir toată lista. 
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În concluzie, minunea pe care a realizat-o Roman Feodori în acest spectacol 
oarecum unic pe scenele bucureștene a fost, după mine, reinventarea actorilor, 
care și-au descoperit noi posibilități, și propunerea unui tip de discurs dramatic cu 
economie de mijloace, dar cu efecte maxime de expresivitate. 

Nu-l ratați! Se va juca din septembrie. 
 
 

 
 

de: Claudiu Sfirschi-Lăudat 
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2. Ziarul Metropolis  
din data de 30 Septembrie 2018 
https://www.ziarulmetropolis.ro/cinci-premiere-ale-toamnei-de-
neratat-in-teatrele-din-bucuresti/ 
 

 
 

Cinci premiere ale toamnei, de neratat în teatrele din București 
 

Printre nenumăratele festivaluri care se îngrămădesc în fiecare toamnă, din ce în 
ce mai multe, atât în Bucureşti cât şi în ţară, uneori aproape că e greu să zăreşti 
premierele care deschid stagiunile. Am ales cinci spectacole care tocmai au avut 
premiera în teatrele din Bucureşti, pe care să nu le rataţi în perioada următoare. 
 

 
@Teatrul Nottara 

 
 
 
„Molière/ eréiloM” după Jean-Baptiste Molière și Mihail Bulgakov, în regia lui 
Roman Feodori, la Teatrul Nottara. Câștigător al prestigiosului premiu „Masca de 
Aur”, regizorul Roman Feodori montează în premieră în România. Spectacolul își 
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propune să ofere o imagine proaspătă, actuală, a lui Molière, cu Șerban Gomoi în 
rolul principal. Dramaturg, poet și actor pasionat, Molière poate fi înțeles cel mai 
bine prin piesele sale, ele reprezintă cea mai autentică biografie – însăși moartea 
sa este una artistică, Molière murind pe scenă, în timp ce juca în piesa scrisă de 
el, „Bolnavul închipuit”. Montarea propusă de regizorul rus își propune să creeze 
un portret inedit, original, al lui Molière, trecând prin patru piese esențiale ale sale 
– „Vicleniile lui Scapin”, „Bolnavul închipuit”, „Tartuffe”, „Don Juan” – și 
„Viața Domnului de Molière” de Mihail Bulgakov, precum și piesa lui, „Cabala 
bigoților”. „În ultima vreme, mi se pare că o piesă te limitează foarte tare, căci un 
dramaturg e întotdeauna mult mai mult decât una dintre piesele lui”, declara 
Roman Feodori, „așa că mi-am dorit ca, împreună cu actorii Teatrului Nottara, să 
pornim în această aventură, și să încercăm să-l descoperim pe Molière nu numai 
printr-o piesă, ci să-l privim într-un context mai larg și mai înalt. 
 
 
 

de: Monica Andronescu 
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3. Radio România București fm 
din data de 28 Septembrie 2018 
http://www.bucurestifm.ro/2018/09/28/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-28-septembrie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 28 septembrie 
 
”MOLIÈRE | ERÉILOM”, spectacol după Jean-Baptiste Molière și Mihail 
Bulgakov, în regia lui Roman Feodori, la Teatrul Nottara, Sala Horia 
Lovinescu.          
 
Distribuția: Şerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani 
Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip 
Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu și Laura Vasiliu. 
 

 
de: Andreia Bârsan 
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4. Curierul Național 
din data de 28 Septembrie 2018 
https://www.curierulnational.ro/calendar-17/ 
 

 
 
Astăzi 
 
La Teatrul Nottara, sala Horia Lovinescu, Bucureşti, de la ora 19.00, piesa 
”MOLIÈRE | ERÉILOM”. Distribuție: Şerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad 
Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada 
Navrot, Isabela Neamțu, Filip Ristovski. Regie: Roman Feodori. Scenografie: 
Olga Nikitina. Coregrafie: Aleksandr Andriașkin. 
 
 

Sursa: Curierul Național 
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5. Curierul Național 
din data de 16 Noiembrie 2018 
https://www.curierulnational.ro/calendar-52/ 
 

 
 

Calendar 
 
Duminică 
 
La Teatrul Nottara, sala Horia Lovinescu, Bucureşti, de la ora 14.00, piesa 
”Molière | Eréilom”. Distribuție: Şerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, 
Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, 
Isabela Neamțu, Filip Ristovski. Regie: Roman Feodori. Scenografie: Olga 
Nikitina. Coregrafie: Aleksandr Andriașkin. 
 
 
 

Sursa: Curierul Național 
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6. Adevărul - Blog Sanda Vișan  
din data de 12 Octombrie 2018, ora 18:53 
https://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-viata-
1_5bc0c153df52022f757100a8/index.html 
 

 
 

Teatrul sau viaţa! 
 

A trǎi periculos. Pe linia subţire dintre a fi şi a nu mai fi. Fiindcǎ te afli prea 
aproape de centrul puterii şi totuşi nu eziţi sǎ spui adevǎrurile incomode ale 
momentului. Ce conducǎtor autocrat acceptǎ supuşi inteligenţi, care nu vor sǎ 
tacǎ, chiar dacǎ sunt plǎtiţi?  
 

Molière s-a numǎrat printre nesupuşi. A trǎit în Franţa secolului al XVII-
lea şi s-a bucurat chiar de favoarea Regelui Soare, care a acordat companiei sale 
titlul de „Trupa regelui“. Dramaturgul a avut privilegiul de a fi producǎtorul en 
titre al divertismentului, fǎcându-i sǎ se distreze pe aristocraţii de la Curte, dar şi 
pe parizienii de rând. Dar atacând, în acelaşi timp, şi sistemul de putere, cu armele 
râsului.  
 

Molière/Eréilom, excepţionalul spectacol al noii stagiuni a Teatrului 
Nottara, cu care se deschide azi Festivalul Internaţional de Teatru FEST(in) pe 
Bulevard vorbeşte tocmai despre acest joc periculos, pe care creatorul trebuie sǎ-
l joace, navigând între libertatea sa şi dictatul puterii politice. Pentru aceastǎ 
producţie, regizorul Roman Feodori a fǎcut din scriitorul francez, un personaj al 
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lumii de azi, mereu grǎbit, fiindcǎ îl prinde din urmǎ timpul, mereu nemulţumit, 
fiindcǎ are simţul perfecţiunii, mereu în cǎutare de bani, fiindcǎ are familie şi o 
trupǎ de hrǎnit, mereu pândit de cenzurǎ, fiindcǎ aratǎ lumii ceea ce se ascunde 
dincolo de aparenţa auritǎ a lumii aristocratice.  
 

Pentru a construi acest portret al nesupusului Molière, regizorul rus a pornit 
de la jucǎuşa biografie a francezului, scrisǎ de Mihail Bulgakov în 1933 (dar 
publicatǎ abia peste 30 de ani), ca şi de la piesa sa, Cabala bigoţilor. Când a scris 
Viaţa Domnului de Molière, Bulgakov avea cam acelaşi statut cu eroul sǎu: 
admirat de tiranul Stalin, dar jucat dupǎ bunul plac al Tǎtucului şi prea puţin sigur 
de integritatea sa creativǎ şi corporalǎ. Asemenea clasicului comediei franceze, 
care s-a bucurat de aceeaşi protecţie umoralǎ din partea Regelui Ludovic al XIV-
lea. 

Dar producţia de la Nottara nu este nicidecum o pioasǎ evocare a vieţii şi a 
creaţiei unui gigant al dramaturgiei universale, ci este o dinamicǎ reflecţie despre 
gradele de libertate permise de un regim autoritar. O temǎ de mare actualitate, 
chiar şi în lumea occidentalǎ de azi, în care regimurile politice iliberale, care 
mimeazǎ democraţia, reuşind sǎ limiteze drepturile cetǎţenilor, au trecut de la 
statutul de potenţialitate ameninţǎtoare, la cel de crudǎ realitate.  
 

Molière/Eréilom evocǎ, în ritm de Fugǎ în Do Major, evenimentele din 
viaţa personajului principal, de la naştere la moarte şi pânǎ la posteritatea sa, 
anunţatǎ de ursitoare încǎ din momentul anevoioasei veniri pe lume. Şi, cum 
pentru orice creator autentic, punctele nodale ale existenţei sunt tocmai operele 
sale, Roman Feodori inserează în povestea dramaticǎ a acestei prea scurte vieţi de 
artist, fragmente din patru piese importante ale dramaturgului francez, ce 
introduc  câteva din temele majore abordate de Molière.  
 

Cu Vicleniile lui Scapin ilustreazǎ perioada de început, când trupa sa cǎuta 
prin praful provinciei, cǎile afirmǎrii, cu comedii populare, apropiate de 
commedia dell arte. Scena aleasǎ din Bolnavul închipuit demascǎ ipocrizia 
instalatǎ în viaţa de familie, ipohondrul Argan fiind, de altfel, şi rolul pe care 
Molière l-a jucat ultima datǎ, în 1673, înainte ca tuberculoza sǎ-l doboare, patru 
ore mai târziu. Dramaturgul avea 51 de ani. Prin fragmentul din Don Juan apare 
în prim plan tema pǎcatului şi a autenticei credinţe religioase.  
 

Dar piesa de rezistenţǎ a ansamblului este Tartuffe, satira ce a lovit în 
stâlpul puterii care era biserica catolicǎ, în acel timp, cu aproape 250 de ani înainte 
ca Franţa sǎ separe prin lege, biserica de stat, devenind astfel un stat laic, la 
începutul secolului XX. În scenariul pe care l-a scris pentru aceastǎ producţie a 
Teatrului Nottara, Roman Feodori dǎ greutate sporitǎ personajului Tartuffe şi 
întregii ideologii pe care o întrupeazǎ, nu doar fiindcǎ aceastǎ piesǎ (interzisǎ, ca 
şi Don Juan, în timpul vieţii dramaturgului) dǎ mǎsura curajului nebunesc al 
scriitorului francez. Ci şi pentru cǎ astfel pune în evidenţǎ faptul cǎ Molière s-a 
inspirat din realitǎţile imediate ale timpului sǎu, cǎci preoţii au avut un efect 
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devastator şi în existenţa sa lumeascǎ, fiindcǎ i-au prigonit actorii, consideraţi a fi 
pǎcǎtoşi, şi au refuzat sǎ-i îngroape copilul mort. Iar fiindcǎ a demascat ipocrizia 
oamenilor bisericii şi efectul devastator al dogmelor fals propovǎduite, asupra 
credincioşilor oneşti, Molière nu va avea parte nici de un loc decent în cimitir, 
fiind totuşi îngropat alǎturi de sǎraci, la margine, numai pentru cǎ Regele Soare a 
ordonat sǎ i se sape groapa mai jos de cei doi metri adâncime, consideraţi de 
bisericǎ a fi pǎmânt sfânt. Şi astfel ia sfârşit spectacolul muzical, construit în cheie 
majorǎ, al vieţii terestre a dramaturgului, sub ochii manechinului pomǎdat aşezat 
la arlechin, care este Regele Ludovic al XIV-lea, cel care ştie cǎ Molière este 
nemuritor.  

Pentru a construi acest amplu univers de rostire, dans, gest şi muzicǎ, 
Roman Feodori şi remarcabila sa echipǎ artisticǎ, venitǎ din Rusia: scenografa 
Olga Nikitina, coregraful Aleksandr Andriaşkin şi light designerul Taras 
Mihalevski, alǎturi de compozitorul român, timişoreanul Cári Tibor, au mizat 
aproape totul pe energia şi dinamismul grupului de actori ai Teatrului Nottara, 
care alcǎtuiesc un cor în marş, din care se desprind pe rând personajele vieţii şi 
ale operei lui Molière. Dar, întrucât scopul acestui discurs scenic atât de 
emoţionant, este de a evidenţia semnificaţiile general umane ale conflictului 
dramatic, elementele de decor sunt minime şi, asemenea costumelor, au acea 
neutralitate stilisticǎ, ce nu le leagǎ de vreo epocǎ anume, conferind totuşi 
întregului unitatea vizualǎ de care are nevoie. Şi care îşi gǎseşte pandantul în 
ampla şi esenţiala construcţie muzicalǎ, scrisǎ special pentru aceastǎ producţie, ce 
nu a tras cu ochiul spre secolul al XVII-lea, ci şi-a cǎutat tonalitǎţile obsesive şi 
grave, în universul muzical al secolului XX.  
 

Dar dacǎ elementele de decor sunt voit sumare, nu înseamnǎ cǎ spectacolul 
se desfǎşoarǎ într-un spaţiu gol, fiindcǎ mişcarea coregraficǎ distribuie constant 
corpurile actorilor în diverse dispuneri, pe întreg spaţiul de joc. Iar atmosfera 
spectacolului este alcǎtuitǎ cu mǎiestrie din echilibrul luminilor şi al umbrelor, ca 
şi din arhitectura savantǎ a zgomotelor împletite cu muzica (o componentǎ cu care 
nu prea suntem obişnuiţi în spectacolele româneşti).  

Urmǎrind acest spectacol, înţelegi ce înseamnǎ şcoala rusǎ de teatru. Şi nu 
te miri cum de un tânǎr regizor ca Roman Feodori, absolvent al Institutului de 
Arte Scenice din Sankt Petersburg, actualmente director artistic al Teatrului 
Tânǎrului Spectator din Krasnoiarsk, a semnat, la cei 40 de ani ai sǎi, peste 30 de 
spectacole, multe dintre cele din ultimii şapte ani fiind nominalizate la cele mai 
râvnite premii din Rusia, regizorul primind în 2016 Premiul Special al Juriului, 
iar în 2017 pe cel pentru cea mai bunǎ regie, la Festivalul Masca de Aur.  
 

Dar orga pe care se cântǎ aceastǎ pǎtrunzǎtoare Fugǎ în Do Major este 
desigur omogena echipǎ de actori ai Teatrului Nottara, care au intrat cu tot sufletul 
în aceastǎ aventurǎ, asumându-şi toate riscurile, alǎturi de un regizor pe care au 
avut posibilitatea sǎ îl cunoascǎ cu un an în urmǎ, când Roman Feodori a fost 
invitatul Teatrului Nottara în interesantul proiect Laboratorul de Teatru Dens, 
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iniţiat de Oleg Loevski, în cadrul cǎruia se lucreazǎ intens o sǎptǎmânǎ, pentru a 
scoate un spectacol la public.  

 
Asumându-şi performanţa coralǎ, de ansamblu, dar şi pe cea individualǎ, 

actorii interpretând mai multe roluri, trupa (Şerban Gomoi, Rareş Andrici, Vlad 
Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada 
Navrot, Isabel Neamţu, Filip Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu, 
Laura Vasiliu) a rǎspuns provocǎrii de a sta conectatǎ energetic, pe tot parcursul 
celor 150 de minute de spectacol. Acesta este, de altfel, şi punctul forte al 
producţiei, ce face dovada unei creativitǎţi puternice, asemenea unui tsunami de 
vitalitate artisticǎ, ce se revarsǎ peste spectator. Acesta poate fi şi punctul ei slab, 
în timp, fiindcǎ întregul se sprijinǎ pe conexiuni subtile şi orice întrerupere a 
fluxului de comunicare între actori s-ar face simţit, chiar dacǎ în orice împrejurare 
îi ajutǎ forţa lor de improvizaţie. Şi poate cǎ în timp îşi vor gǎsi soluţie şi 
incertitudinile de dicţie ale unora dintre tinerii actori ai trupei, pentru ca ansamblul 
sǎ poatǎ aspira la superlative, în aprecierea publicului.  

 
Cu premiera Molière/Eréilom, Teatrul Nottara asigurǎ un debut valoros 

Festivalului sǎu FEST(in) pe Bulevard, care oferǎ bucureştenilor, pânǎ pe 21 
octombrie,  peste 30 de producţii româneşti şi invitate din alte 9 ţǎri ale lumii, 
spectacole în care se fac auzite îngrijorǎrile şi nemulţumirile zilei de azi, redate 
în cheie comicǎ sau dramaticǎ. Fiindcǎ pentru noi toţi, teatrul, arta, în general, 
pot fi o scǎpare (temporarǎ, e adevǎrat) din faţa unei realitǎţi care îţi pune 
pistolul la tâmplǎ.  

 
Molière/Eréilom după Jean-Baptiste Molière şi Mihail Bulgakov  
 
Traducerea şi adaptarea: Raluca Rădulescu  
 
Cu:  
Molière, Scapin, Orgon, Don Juan, Argan - Şerban Gomoi  
 
Trupa lui Molière:   
Tartuffe, preotul, cardinalul - Rareş Andrici 
Valère, Cléante - Vlad Bălan  
Damis - Răzvan Bănică  
Sganarelle, Geronte,  
Domnul Poquelin, diaconul - Dani Popescu  
Dorine, moaşa - Crenguţa Hariton  
Angélique - Cristina Juncu  
Toinette - Ada Navrot Elmire,  
Doamna Poquelin-Cressé -Isabela Neamţu 
Cerşetorul - Filip Ristovski  
Mariane - Mihaela Subţirică  
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Elmire, Béline, Armande Béjart - Sorina Ştefănescu      Elmire - Laura 
Vasiliu  
 
Scenografia: Olga Nikitina  
Muzica: Tibor Cári  
Coregrafia: Aleksandr Andriaşkin  
Light-design: Taras Mihalevski  
Durată: 2h 30 min  
 
O producţie 2018 a Teatrului Nottara 

 
 

 
de: Sanda Vișan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

    7. Adevărul – Blog Mircea Morariu  
din data de 15 Octombrie 2018, ora 08:13 
https://adevarul.ro/cultura/teatru/m-am-asteptatla-mai-mult-
1_5bc420afdf52022f7583d7ab/index.html 
 

 
 

M-am aşteptat la mult mai mult... 
 

Trebuie să mărturisesc că de multă vreme nu mi-a fost atât de greu să scriu 
un comentariu despre un spectacol aşa cum stau lucrurile acum când încerc să 
aştern pe ecranul computerului câteva impresii despre cel intitulat 
„Molière/eréiloM“, producţie a Teatrului „Nottara“ din Bucureşti căruia i s-a 
făcut cinstea de a deschide cea de-a şasea ediţie a Festivalului „Fest(in) pe 
bulevard“.  

 
Cel mai dificil îmi e să îmi clarific, în primul rând mie însumi, ce au vrut 

cu adevărat autorii scenariului dramatic – Roman Feodori şi Raluca Rădulescu. 
Să îi aducă un omagiu unuia dintre cei mai mari autori de literatură dramatică ai 
lumii, în fapt singurul marele scriitor clasic francez ale cărui creaţii figurează de 
peste 300 de ani în repertoriile tuturor marilor sau micilor teatre ale lumii? Adică 
să genereze un spectacol de tipul Viaţa şi opera, ilustrat cu o seamă de secvenţe 
socotite semnificative, decupate din cele mai cunoscute piese din feluritele etape 
ale creaţiei moliereşti? Sau să se folosească de pretextul evocării copleşitoarei 
personalităţi artistice a dramaturgului pentru ca astfel să evidenţieze capacităţile 
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creative ale unei părţi consistente a trupei, preponderent tânără, de care dispune 
la această oră Teatrul de pe Bulevardul Magheru?  

 
În al doilea rând, mi-e greu să precizez cărei categorii de public i se 

adresează sus-menţionatul spectacol. Spectatorilor care cunosc relativ bine 
Vicleniile lui Scapin, Tartuffe, Dom Juan, Bolnavul închipuit şi pot să 
contextualizeze fragmentele decupate sau celor care au venit la teatru eminamente 
pentru a se încărca cu o doză de bună dispoziţie? Publicului inteligent sau 
publicului, hai să-i spunem, râzăreţ? Căruia îi ajunge pur şi simplu să râdă?  

 
În cazul tuturor acestor întrebări mult mai în favoarea spectacolului sunt 

cele din-al doilea rând de ipoteze. Adică, Raluca Rădulescu şi Roman Feodori, 
cel de-al doilea fiind şi regizorul montării, şi-au dorit să evidenţieze 
disponibilităţile ludice, capacităţile de mişcare, de adaptare la o seamă de exerciţii 
(unele din stirpea commediei del’arte, altele parcă amintind de biomecanica lui 
Meyerhold) ale celor 12 componenţi ai distribuţiei, actorii Şerban Gomoi, Rareş 
Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina 
Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamţu, Filip Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina 
Ştefănescu şi Laura Vasiliu. Şi, desigur, să poftească insistent publicul să râdă, că 
doar nu degeaba suntem pe Bulevardul Comediei. O atare ipoteză ar fi susţinută 
şi de îndemnul hotărât la râs şi bună dispoziţie pe care îl adresează în final (aş 
zice, finalul finalurilor, că tare mai sunt multe) Şerban Gomoi, în calitate de 
purtător de cuvânt al lui Molière, spectatorilor. Şerban Gomoi fiind actorul care 
domină autoritar şi cu binemeritat întreaga distribuţie. El fiind şi Molière, şi 
imaginea acestuia peste vreme, şi regizor, şi actor, şi personaj. 

   În cazul primei categorii de ipoteze, lucrurile stau mult, mult mai în 
defavoarea scenariştilor, a regizorului, dar şi a celorlalte persoane care şi-au pus 
semnătura pe producţia cu pricina. Scenariştii susţin sus şi tare că s-au slujit drept 
bibliografie îndeosebi, dacă nu cumva eminamente, de cartea lui Mihail Bulgakov 
Viaţa domnului de Molière. Nu e cam puţin? Una e ca valoare Viaţa domnului de 
Molière şi cu totul alta Cabala bigoţilor. De care nu mă îndoiesc că vechiul public 
de teatru îşi mai aminteşte graţie antologicei puneri în scenă a marelui Alexandru 
Tocilescu. Să fie oare mica scriere a lui Bulgakov lucrarea cea mai importantă sau 
măcar una care luminează aspectele altminteri complexe din viaţa lui Jean-
Baptiste Poquelin zis Molière? Nici vorbă! Nu pot să nu atrag atenţia, în context, 
asupra gafei de proporţii care apare atât în textul de spectacol cât şi în adjuvantele 
spectacologice în conformitate cu care am avea de-a face cu un scriitor ce s-ar 
numi Jean- Baptiste Moliere Nu, numele civil al fiului de tapiţer regal este Jean-
Baptiste Poquelin, în vreme ce numele lui de actor, de dramaturg, de director de 
trupă şi, mă rog, de regizor (atâta doar că respectiva profesie va fi atestată ca atare 
mult mai târziu) este Molière. Care, în cazul, piesei al cărui protagonist este un 
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celebru seducător, a dorit în ruptul capului ca titlul acesteia să fie scris Dom Juan, 
deci cu m. O cerinţă ce trebuia să fie respectată cu sfinţenie, cu atât mai mult cu 
cât titlurile apar la vedere în limba franceză.  
 

Dincolo însă de aceste observaţii de detaliu, trebuie spus că întreg scenariul 
dramatic este unul aproximativ, superficial, lipsit de necesarele nuanţări, de 
înclinaţiile spre reflexivitate. Relaţia cu puterea este o temă esenţială şi a operei, 
dar şi a înseşi vieţii lui Molière/Poquelin. Acesta a fost nevoit să evolueze în 
ambele ipostaze pe muchie de cuţit. A avut nevoie de protecţia Regelui Soare 
(care apare vizualizat în spectacol printr-o o imensă păpuşă pe care o însufleţesc 
actorii), dar a şi făcut faţă de acesta o disidenţă secretă.  
 

Sigur, se cuvin apreciate evoluţiile actorilor, munca acestora. Merită un 
cuvânt de laudă light design-ul elaborat de Taras Mihalevski. Coregrafia bine 
gândită de Aleksandr Andriaşkin. Muzica de scenă, cu sonuri de muzică de film 
creată de Cári Tibor. Însă profesorul de Literatură franceză care sunt de mai bine 
de 37 de ani şi care de aproape 30 de ani predă în fiecare an un curs de Literatură 
franceză al cărui scop este examinarea tipurilor de discurs literar din secolul al 
XVII lea, dar şi criticul de teatru care împlineşte în martie viitor 35 de ani de 
meserie nu poate să nu-şi împărtăşească dezamăgirea faţă de acest spectacol. M-
am aşteptat la mult mai mult şi am primit extrem de puţin.  
 
Teatrul „Nottara“ din Bucureşti - MOLIÈRE/eréiloM - după Jean-Baptiste 
Poquelin zis Molière şi Mihail Bulgakov; Scenariu de: Roman Feodori şi Raluca 
Rădulescu; Regia: Roman Feodori; Scenografia: Olga Nikitina; Coregrafia: 
Aleksandr Andriaşkin; Muzica: Cári Tibor; Light design: Taras Mihalevski; Cu; 
Şerban Gomoi (Molière,Scapin, Orgon, Dom Juan, Argan), Rareş Andrici 
(Tartuffe, Preotul, Cardinalul), Răzvan Bănică (Damis), Vlad Bălan (Valere, 
Cléante), Dani Popescu (Sganarelle, Géronte, Monsieur Poquelin, Diaconul), 
Crenguţa Hariton (Dorine, Moaşa), Cristina Juncu (Angéline), Ada Navrot 
(Toinette), Isabela Neamţu (Elmire, Madame Poquelin-Cressé), Filip Ristovski 
(Cerşetorul), Sorina Ştefănescu (Elmire, Béline, Armande Béjart), Laura Vasiliu 
(Elmire); Data premierei: 12 octombrie 2018 
 

de: Mircea Morariu  
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  8. Radio România București fm 
din data de 14 Noiembrie 2018 
http://www.bucurestifm.ro/2018/11/14/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-14-noiembrie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 14 noiembrie 
 
19:00 

”MOLIÈRE | ERÉILOM”, spectacol după Jean-Baptiste Molière și Mihail 
Bulgakov, în regia lui Roman Feodori, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu. 
Distribuția: Şerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, Răzvan Bănică, Dani 
Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, Isabela Neamțu, Filip 
Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu și Laura Vasiliu. 

 
de: Andreia Bârsan  
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  9. Yorick.ro 
din data de 20 Noiembrie 2018 
https://yorick.ro/moliere-ereilom-sau-jocul-de-timpul-si-de-a-
irealitatea/ 
 

 
 

„Molière/ eréiloM” sau jocul de timpul și de-a (i)realitatea 

 

În repertoriul Teatrului Nottara și chiar în contextul mai larg al întregului 
peisaj teatral din România, spectacolul „Molière/eréiloM“ e o construcție mai 
puțin obișnuită. Își propune să prezinte viața lui Molière, dar nu numai atât, își 
propune să integreze bucăți din opera lui în această biografie construită special 
pentru spectacol pornind de la celebra „Viaţa domnului Molière” a lui Mihail 
Bulgakov, dar nu numai atât… Își propune o familiarizare a publicului „de pe 
bulevard” cu lumile lui Molière, fie ele interioare sau exterioare. Își propune să 
folosească trupa de la Nottara pentru una dintre cele mai moderne producții ale 
teatrului. Și-și mai propune să vorbească altfel despre texte celebre și despre o 
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viață care e de mult mitizată. Ei bine, spectacolul lui Roman Feodori își propune, 
în joacă, și o formă de demitizare. 

Iar cuvintele regizorului rus invitat de teatrul Nottara să pună în scenă acest 
spectacol, născut în urma unui atelier, sunt destul de concludente: „Mi-am dorit 
ca, împreună cu actorii Teatrului Nottara, să pornim în această călătorie, în această 
aventură, și să încercăm să-l descoperim pe Molière nu numai printr-o piesă, ci 
să-l privim într-un context mai larg și mai înalt. La un moment dat, am înțeles că 
nu e interesant să-i povestim biografia, pentru că totul e, până la urmă, fantezie. 
Ne-a ajutat, desigur, Mihail Bulgakov și am încercat să compunem, să inventăm 
și să vedem în ce fel piesele lui au fost o oglindă a unor momente din viața lui.” 
Iar „Molière/eréiloM“ reflectă pe deplin această idee pe care simplu o enunță 
Roman Feodori. Și marele lui atu stă în faptul că în fiecare dintre scene se simte 
energia vie a descoperirilor făcute de o trupă, împreună, energia vie a căutărilor, 
cu tot cu imperfecțiuni. 

 

E un spectacol modern, construit în cea mai mare parte pe ideea de „spațiu 
gol”, e un spectacol plin de energie, în care povestea vieții și a morții lui Molière 
capătă alte sensuri, e un spectacol al cărui scenariu original, realizat de Roman 
Feodori și Raluca Rădulescu, pare a-și propune puțin altceva decât să lase pur și 
simplu povestea să curgă cronologic. Și atunci amestecă lumi și spații, amestecă 
realitatea și ficțiunea, personaje și (non)personaje, într-un fel de straniu 
palimpsest, și creând un superb efect de teatru în teatru sau de oglindă în oglindă, 
care deschide un tunel până în inima infinitului. 

Chiar dacă scenariul conține neclarități și imperfecțiuni, frumusețea lui este 
că nu pare sau că nu-și propune a fi o operă definitivă, ci, mai degrabă, un fel de 
fals work in progress, ceea ce în fapt aduce beneficii întregului. 

E greu de descris ceea ce se întâmplă pe scenă într-o oră și jumătate cât 
durează „Molière/eréiloM“. Spectacolul se deschide cu o superbă scenă în care 
doamna Poquelin se chinuiește să-l aducă pe lume pe cel care avea să fie cel mai 
mare dramaturg al Franței, cel despre care avea să se vorbească peste secole mai 
mult decât despre Regele Soare. Și încă din această primă scenă spațiile temporale 
se amestecă, la fel istoria lumii… și spectacolul mizează exact pe acest flux de 
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energie în care spectatorul e atras ca într-o călătorie în timp. Și din acest moment 
jocul de-a viața și de-a personajele va începe. Cine e personaj și cine nu? Iar 
răspunsul tinde în permanență spre ștergerea limitei dintre realitate și irealitate. 

  Într-un superb „spațiu gol” creat de Olga Nikitina, dar în care, de la o scenă 
la alta se strecoară detalii care conturează atmosfera într-o clipă, scândura simplă, 
lumina lumânărilor…, povestea lui Molière se amestecă și se împletește cu cea a 
personajelor lui. Scenariul alege câteva dintre cele mai cunoscute piese – 
„Vicleniile lui Scapin”, „Tartuffe”, „Dom Juan”, „Bolnavul închipuit” – și 
încearcă să desfacă ițele textului într-o încercare modernă de deconstrucție, în care 
autorul vorbește, se ceartă, scrie și rescrie replici, e Marele Păpușar. Iar Șerban 
Gomoi, în rolul lui Molière – regizor, actor și personaj – realizează o creație 
puternică. Are farmec, știe să jongleze cu umorul și cu tristețea, să schime rolurile, 
să schimbe timpurile, se joacă inteligent cu situațiile și domină scena și povestea. 
De altfel întreaga distribuție din care mai fac parte Rareş Andrici, Vlad Bălan, 
Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguţa Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, 
Isabela Neamţu, Filip Ristovski, Mihaela Subţirică, Sorina Ştefănescu şi Laura 
Vasiliu, fiecare schimbând roluri de la un moment la altul, realizează o frumoasă 
performanță în acest spectacol. Și energia cu totul specială pe care o emană 
spectacolul lor li se datorează în cea mai mare parte. Energie la care contribuie 
din plin și coregrafia lui Aleksandr Andriașkin. 

 

  Ce nu funcționează în „Molière/eréiloM“? Imaginea Regelui Soare, redusă 
la o păpușă care stă într-o parte a scenei dominând spectacolul e, să spunem, o 
rezolvare facilă. Cât despre scenele din piesele lui Molière, introduse în spectacol, 
sunt poate puțin lungi în economia întregului sau, mai bine zis, nu suficient 
echilibrate cu întregul, ceea ce lasă adesea impresia de exercițiu. Și o oarecare 
lipsă de coerență ce ar putea fi deranjantă pentru spectatorul mai puțin familiar cu 
povestea vieții lui Molière. Însă meritul este, fără dubiu, valul de energie cu care 
compensează totul și spiritul unei trupe care construiește frumos împreună, exact 
în spiritul trupei lui Molière … 

 
 

 
de: Monica Andronescu  
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  10. Yorick.ro 
din data de 20 Noiembrie 2018 
https://yorick.ro/roman-feodori-teatrul-n-o-sa-moara-niciodata/ 
 

 
 

Roman Feodori: Teatrul n-o să moară niciodată 
 

Câștigător al prestigiosului premiu „Masca de Aur”, regizorul Roman 
Feodori montează în premieră în România, la Teatrul Nottara, „Molière/ 
eréiloM” după Jean-Baptiste Molière și Mihail Bulgakov. Inițiată după ce 
artistul a participat în 2017 la Laboratorul de teatru DENS, noua creație 
scenică se dorește o redescoperire a clasicului francez, filtrată din 
perspectiva lui Mihail Bulgakov.  

Ca regizor, cum l-ați descoperit pe Molière? 

Prima întâlnire adevărată cu lumea lui a fost la Academia de Teatru din Sankt 
Petersburg. Am avut profesori foarte buni și toate studiile noastre s-au centrat pe 
material dramaturgic de cea mai bună calitate. Dragostea mea pentru acest 
dramaturg s-a născut atunci și acolo. Toate textele lui, toate glumele lui, toate 
situațiile lui sunt absolut sclipitoare. Pentru spectacolul de diplomă stabilit de 
profesorul nostru Yuri Butusov am avut ca temă „Tartuffe”, pentru care am studiat 
un an și jumătate. Pe textele lui Molière am învățat arta actorului. Când am 
terminat facultatea, mi-am dorit mult să-l montez eu însumi. Imediat ce am avut 
norocul ca un teatru să accepte, asta am făcut, începând cu „Vicleniile lui Scapin” 
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și continuând cu „Don Juan” și două spectacole diferite, în două orașe diferite, cu 
„Tartuffe”. În ultima vreme însă mi se pare că o piesă te limitează foarte tare, căci 
un dramaturg e întotdeauna mult mai mult decât una dintre piesele lui. Mi-am 
dorit ca, împreună cu actorii Teatrului Nottara, să pornim în această călătorie, în 
această aventură, și să încercăm să-l descoperim pe Molière nu numai printr-o 
piesă, ci să-l privim într-un context mai larg și mai înalt. La un moment dat, am 
înțeles că nu e interesant să-i povestim biografia, pentru că totul e, până la urmă, 
fantezie. Ne-a ajutat, desigur, Mihail Bulgakov și am încercat să compunem, să 
inventăm și să vedem în ce fel piesele lui au fost o oglindă a unor momente din 
viața lui. 

Și ați mizat pe spiritul ludic al actorilor? 

Acesta a fost principiul de repetiție. Acum un an, când i-am cunoscut pe actorii 
români, am fost absolut fascinat de libertatea, de energia, de emoționalitatea lor. 
Pentru mine a fost foarte interesant ca într-un spectacol să-i urmăresc chiar pe ei, 
într-un spațiu gol. Mare parte din spectacolul nostru e gândit și creat de ei. Multe 
elemente au venit din imaginația lor. A fost interesant să observ cum îl descoperă 
ei pentru ei înșiși pe acest dramaturg. Și cei care nu sunt foarte tineri au un spirit 
foarte tânăr. Împreună, am înțeles că toate situațiile scrise de Molière acum patru 
sute de ani sunt foarte contemporane și că le înțelegem. 

Deci funcționează și în mileniul III spiritul de trupă „inventat” de însuși 
Molière? 

S-a întâmplat că cei treisprezece oameni cu care am lucrat, începând din 
decembrie anul trecut, au trecut prin foarte multe încercări de atunci, foarte 
variate, ca actorii lui Molière, lucrând foarte mult. Toate greutățile însă i-au ajutat 
să creeze o trupă, un ansamblu actoricesc, care mie mi se pare cel mai important 
lucru în teatru. Prin repetiție, când uneori se unesc împotriva regizorului, când se 
ajută unul pe altul, când se hrănesc unul pe altul, se ajunge aici. Povestea dintre 
oameni creată într-un asemenea cadru este întotdeauna vizibilă în spectacol. 

Dacă dramaturgul însuși ar face o călătorie în timp și ar veni la acest 
spectacol, ce ar vedea el? 

Mie mi se pare că Molière era atât de talentat, iar pentru mine talentul înseamnă, 
înainte de toate, curiozitate. Dacă ar vrea să vadă ce gândesc oamenii despre el în 
secolul XXI, ar vedea că spunem în primul rând povestea cu dragoste și ne-ar 
ierta. 

Cum ați abordat dimensiunea moralizatoare din piesele lui Molière? 

Poate părea că există, în piesele lui, câte un moment de arhaicitate. Tatăl îi 
interzice fiicei să se mărite și ea ar trebui să-l asculte. Este, la prima vedere, o 



 24 

situație arhaică, necontemporană. Deci trebuie să înțelegem de ce azi, într-o 
familie dată, o fiică își iubește așa de tare tatăl și are atâta încredere în el, încât n-
o să se mărite fără acordul lui. Dacă desfacem situația scrisă de Molière acum 
patru sute de ani, descoperim la un moment dat că fiica nu are mamă, deci a 
educat-o tatăl. Brusc, începem să înțelegem că relația dintre tată și fiică e mult 
mai profundă decât am crede la prima vedere. Iată cum o situație aparent arhaică 
e foarte contemporană. Când lucrezi cu genii absolute – Shakespeare, Molière, 
Pușkin, Goldoni, Gozzi, Cehov –, problema actualității nu mai e o problemă, dacă 
citești atent azi. Cu cât citești mai atent, cu atât te ajută ei înșiși mai mult să 
înțelegi că e o situație extrem de contemporană. 

Apropo de talent, ce înseamnă pentru dumneavoastră teatrul? Meșteșug? 
Poezie?  Și una, și alta sau altceva? 

Eu cred că de mult am descoperit un fel de formulă a teatrului. Sunt trei elemente 
obligatorii. Teatrul este întotdeauna o sărbătoare, chiar dacă vedem o situație grea 
sau tragică. Teatrul este întotdeauna fascinație, chiar dacă pe scenă se spune o 
poveste veselă sau ușurică. Și teatrul este întotdeauna ceva viu, care se întâmplă 
exact acum, sub ochii noștri, și n-o să se repete niciodată. Iată unicitatea lui! Dacă 
sunt prezente toate aceste trei elemente, atunci riscăm să avem parte de teatru! 

Teatrul are nevoie mereu să câștige public nou. Poate el să reușească acum, 
când lumea e sedusă de noile tehnologii și pierde adesea contactul cu viul? 

Tocmai de aceea, tocmai datorită acestui viu, el o să existe întotdeauna și o să 
supraviețuiască tehnologiilor, așa cum a supraviețuit apariției filmului și 
televiziunii. Cel mai important este că el e o artă sincretică, gata să primească în 
interiorul ei absolut tot ce apare. Teatrul n-o să moară niciodată. Realitatea ne-a 
dovedit-o deja câteva zeci de secole. 

 
 

de: Dana Ionescu  
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  11. Curierul Național  

din data de 13 Decembrie 2018 
https://www.curierulnational.ro/unde-mergem-14/ 
 

 
 
 

Unde mergem 
 
Mâine. La Teatrul Nottara – sala Horia Lovinescu (Bd. Magheru 20, Telefon: 021 
318 89 01, 021 318 89 02, Email: nottara@b.astral.ro), de la ora 19.00, piesa 
”Molière | Eréilom”. Distribuție: Şerban Gomoi, Rareș Andrici, Vlad Bălan, 
Răzvan Bănică, Dani Popescu, Crenguța Hariton, Cristina Juncu, Ada Navrot, 
Isabela Neamțu, Filip Ristovski. Regie: Roman Feodori. Scenografie: Olga 
Nikitina. Coregrafie: AleksandrAndriașkin. 

 
 
 
 

Sursa: Curierul Național 
 


