
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
"Eşti un animal, Viskovitz!", în vizită la Teatrul Nottara din data 

11.03.2015 



1. Cotidianul 
din data de 11 martie 2015, ora 14.02 

http://www.cotidianul.ro/esti-un-animal-viskovitz-in-vizita-la-teatrul-

nottara-257972/ 

 

 
 

"Eşti un animal, Viskovitz!", în vizită la Teatrul Nottara 

 

Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea vă invită miercuri, 11 martie, la ora 

19.00, în Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, la spectacolul Eşti un animal, 

Viskovitz! după Alessandro Boffa, regia şi adaptarea scenică: Tudor Lucanu, 

scenografia: Irina Moscu, coregrafia: Galea Bobeicu. 

http://www.cotidianul.ro/esti-un-animal-viskovitz-in-vizita-la-teatrul-nottara-257972/
http://www.cotidianul.ro/esti-un-animal-viskovitz-in-vizita-la-teatrul-nottara-257972/


Este pentru a doua oară când teatrul vâlcean este invitat la Teatrul Nottara, 

urmând ca în lunile următoare să fie prezintate la Bucureşti o parte dintre cele mai 

recente spectacole ale sale, în baza unui parteneriat cu teatrul gazdă. 

Alessandro Boffa s-a născut la Moscova. A lucrat doi ani ca biolog într-un 

laborator de genetică animală, pentru ca ulterior să se dedice studierii creierului uman. 

În 1998 debutează cu Eşti un animal, Viskovitz!, carte care va avea un succes 

răsunător şi va fi tradusă în peste douăzeci de limbi, inclusiv în româneşte. În prezent, 

trăieşte şi lucrează în Italia şi în Thailanda. 

Viskovitz, personajul lui Boffa, este un animal care descoperă viaţa, care îşi 

caută identitatea şi se confruntă cu poveşti de dragoste ieşite din comun. Protagonistul 

întruchipează pe rând un cintezoi paranoic, un peşte inadaptat, un melc narcisist, un 

parazit, un papagal, un porc, un rechin sau un burete alcoolic. Alături de el, în această 

aventură a vieţii, stau mereu Liuba (imaginea iubirii perfecte), părinţii şi prietenii săi 

(Zucotici, Petrovici şi Lopez). Fiecare metamorfoză prin care trece Viskovitz oferă o 

poveste tragi-comică despre condiţia animalului pe care îl întrupează. O suită de 

fabule ironice, care înfăţişează privitorului o lume în care începi prin a fi animal şi 

sfârşeşti prin a deveni bestie. 

Despre spectacolul Teatrului Anton Pann, criticul de teatru Mircea Morariu 

scria: 

„Spectacolul se înfăţişează asemenea unei fabule în mai multe secvenţe perfect 

integrate, minuţios elaborate, de o fantezie debordantă. Nici o secvenţă nu seamănă cu 

cealaltă, nu o copiază, nu o citează, deşi în mod evident – şi aici avem de subliniat un 

alt merit al lui Tudor Lucanu – coerenţa întregului nu e nici un moment pusă la 

îndoială. Secvenţele sunt fie monologuri, fie dialoguri, trialoguri, ş.a.m.d. excelent 

susţinute actoriceşte de cei şase interpreţi. Cu toţii absolvenţi ai claselor de actorie de 

la Facultatea de Teatru şi Televiziune din Cluj, majoritatea dacă nu cumva chiar toţi 

foşti studenţi ai profesorului Bács Miklos”. 

De asemenea, criticul de teatru Ion Parhon remarca: 

„Eşti un animal, Viskovitz! ne-a oferit imaginea unui succes de echipă, ce cred că va 

popula afişul multor festivaluri teatrale dinţară. Este succesul unei trupe foarte tinere, 

care întăreşte cuvintele lui Corneille: «Valoarea nu aşteaptă ca vârsta s-o măsoare». 

Suculente momente de teatru viu, direct, acroşant, lipsit de sofisticări şi 

ostentaţii ori de ispita jocului interactiv”. 

Un spectacol construit cu inteligenţă şi umor, interpretat cu vervă şi bună 

dispoziţie de către tinerii actori ai Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea. 



Cu: Mădălina Ciotea, Reka Szász, Vlad Bîrzanu, Olimpiu Blaj, Ciprian Nicula, 

Cătălin Asanache. 

 

 

 

de Magdalena Popa Buluc 

 

http://www.cotidianul.ro/autor/magdalena-popa-buluc/


2. Yorick 
din data de 7 martie 2015, ora 14.02 

http://yorick.ro/esti-un-animal-viskovitz-in-vizita-la-teatrul-nottara/ 

 

 
 

„Eşti un animal, Viskovitz!”, în vizită la Teatrul Nottara 

 

La Sala „Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara din București va avea loc 

miercuri, 11 martie, ora 19.00, o reprezentație a spectacolului „Eşti un animal, 

Viskovitz!” după Alessandro Boffa, în regia și adaptarea scenică semnate de Tudor 

http://yorick.ro/esti-un-animal-viskovitz-in-vizita-la-teatrul-nottara/
http://yorick.ro/esti-un-animal-viskovitz-in-vizita-la-teatrul-nottara/


Lucanu. Producția aparține Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, scenografia 

este creația Irinei Moscu, coregrafia purtând semnătura Galei Bobeicu. 

Din distribuția spectacolului fac parte Mădălina Ciotea, Reka Szász, Vlad 

Bîrzanu, Olimpiu Blaj, Ciprian Nicula și Cătălin Asanache. 

Despre spectacolul Teatrului „Anton Pann”, criticul de teatru Mircea Morariu 

scria: 

„Spectacolul se înfăţişează asemenea unei fabule în mai multe secvenţe perfect 

integrate, minuţios elaborate, de o fantezie debordantă. Nici o secvenţă nu seamănă cu 

cealaltă, nu o copiază, nu o citează, deşi în mod evident – şi aici avem de subliniat un 

alt merit al lui Tudor Lucanu – coerenţa întregului nu e nici un moment pusă la 

îndoială. Secvenţele sunt fie monologuri, fie dialoguri, trialoguri, ş.a.m.d. excelent 

susţinute actoriceşte de cei şase interpreţi. Cu toţii absolvenţi ai claselor de actorie de 

la Facultatea de Teatru şi Televiziune din Cluj, majoritatea dacă nu cumva chiar toţi 

foşti studenţi ai profesorului Bács Miklos.” 

Alessandro Boffa s-a născut la Moscova. A lucrat doi ani ca biolog într-un 

laborator de genetică animală, pentru ca ulterior să se dedice studierii creierului uman. 

În 1998, debutează cu Eşti un animal, Viskovitz!, carte care va avea un succes 

răsunător şi va fi tradusă în peste douăzeci de limbi, inclusiv în româneşte. În prezent, 

trăieşte şi lucrează în Italia şi în Tailanda. 

Viskovitz, personajul lui Boffa, este un animal care descoperă viaţa, care îşi 

caută identitatea şi se confruntă cu poveşti de dragoste ieşite din comun. Protagonistul 

întruchipează pe rând un cintezoi paranoic, un peşte inadaptat, un melc narcisist, un 

parazit, un papagal, un porc, un rechin sau un burete alcoolic. Alături de el, în această 

aventură a vieţii, stau mereu Liuba (imaginea iubirii perfecte), părinţii şi prietenii săi 

(Zucotici, Petrovici şi Lopez). Fiecare metamorfoză prin care trece Viskovitz oferă o 

poveste tragi-comică despre condiţia animalului pe care îl întrupează. O suită de 

fabule ironice, care înfăţişează privitorului o lume în care începi prin a fi animal şi 

sfârşeşti prin a deveni bestie. 

Este pentru a doua oară când teatrul vâlcean este invitat la Teatrul Nottara, 

urmând ca în lunile următoare să fie prezintate la Bucureşti o parte dintre cele mai 

recente spectacole ale sale, în baza unui parteneriat cu teatrul gazdă. 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/


3. Radio România Cultural 
din data de 10  martie 2015, ora 14.02 

http://www.radioromaniacultural.ro/esti_un_animal_viskovitz_se_joaca_la

_teatrul_nottara_din_bucuresti-28932 

 

 
 

„Eşti un animal, Viskovitz!“ se joacă la Teatrul Nottara din 

Bucureşti 

 

http://www.radioromaniacultural.ro/esti_un_animal_viskovitz_se_joaca_la_teatrul_nottara_din_bucuresti-28932
http://www.radioromaniacultural.ro/esti_un_animal_viskovitz_se_joaca_la_teatrul_nottara_din_bucuresti-28932


Teatrul Anton Pann din Râmnicu Vâlcea prezintă astăzi, 11 martie, de la ora 

19.00, la Teatrul Nottara din Bucureşti, spectacolul „Eşti un animal, Viskovitz!“ după 

Alessandro Boffa. Regia şi adaptarea scenică îi aparţin lui Tudor Lucanu, scenografia 

este semnată de Irina Moscu, iar coregrafia de Galea Bobeicu. Este pentru a doua oară 

când teatrul vâlcean este invitat la Teatrul Nottara, urmând ca în lunile următoare să 

mai aducă la Bucureşti unele dintre cele mai recente spectacole ale sale, în baza unui 

parteneriat cu teatrul gazdă. 

 

cu Adela Greceanu 



4. Monitorul de Vâlcea 
din data de 17  martie 2015,  

http://www.monitoruldevalcea.ro/eveniment/48094/ 

 
 

Spectacolul "Esti un animal, Viskovitz!", pe scena Teatrului Nottara 

 

 
Dupa ce a adunat numeroase aplauze, aici, acasa, cu „Esti un animal, 

Viskovitz!” , spectacolul Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea va fi prezentat 

bucurestenilor mâine, 11 martie, de la ora 19.00, in Sala „Horia Lovinescu” a 

Teatrului Nottara.  De la prima prezenta intr-un festival “Esti un animal, Viskovitz!”, 

dupa Alessandro Boffa (regia si adaptarea scenica Tudor Lucanu, scenografia Irina 

Moscu, coregrafia Galea Bobeicu), a captat atentia juriului si nu numai. Asa se face ca 

la Festivalulul International al Teatrului de Studio ”Davila Interfest 2014” de la 

Pitesti, spectacolul „Esti un animal, Viscovitz!”  i-a adus Teatrului Anton Pann 

http://www.monitoruldevalcea.ro/eveniment/48094/


Marele Premiu. Acum este pentru a doua oara când Teatrul Anton Pann  este invitat sa 

joace pe scena Teatrului Nottara. Primul spectacol, „Aproape”, de John Cariani (regia 

Cristi Juncu, scenografia Cosmin Ardeleanu), prezentat la sfârsitul anului 2014, pe 13 

decembrie, a facut o impresie foarte buna. Regizorul Tudor Lucanu a facut din aceasta 

poveste un spectacol de zile mari, care poate sta pe scena oricarui festival. In baza 

unui parteneriat cu Teatrul Nottara, lunar, la Bucuresti, Teatrul Anton Pann va 

prezenta câte un spectacol din cele mai recente ale sale. 

 Despre spectacolul Teatrului Anton Pann criticul de teatru Mircea Morariu 

scria: ”Spectacolul “Esti un animal, Viskowitz!” are drept suport dramaturgic o 

excelenta adaptare pentru scena a romanului omonim scris de Alessandro Boffa, 

tradus in româneste de Alexandra-Maria Chiscu si aparut in urma cu 9 ani la editura 

ieseana Polirom. Sarcina transferului in registru teatral al textului si-a asumat-o insusi 

regizorul viitorului spectacol, tânarul Tudor Lucanu. Rezultatele sunt remarcabile, 

uneori de-a dreptul uluitoare. Totul se bazeaza pe mai departe pe povestire, la 

inceputul si la sfârsitul reprezentatiei auzim vocea calda a unui narator (nu stiu cui ii 

apartine, dar e o voce excelent aleasa, si calda, si ironica deopotriva). Povestirea e 

inzestrata cu o coerenta fara cusur, dramaticitatea si teatralitatea ei sunt impecabile. 

Dozajul comic, asijderea. Iar jocurile lexicale sau fonetice, ambiguitatile lingvistice 

voit cultivate sunt generatoare de un umor dezlantuit, in cascade si in crescendo, 

mereu de buna calitate, cu totul admirabil.”. (F.A.) 

  

  

Echipa spectacolului “Esti un animal, Viskovitz!”: traducerea - Alexandra 

Maria Chescu; regia si adaptarea - Tudor Lucanu; scenografia - Irina Moscu; 

coregrafia - Galea Bobeicu;  actorii - Madalina Ciotea, Reka Szász, Vlad BArzanu, 

Olimpiu Blaj, Ciprian Nicula, Catalin Asanache.   
. 



5. Impact Real 
din data de 11  martie 2015, 

 http://www.impactreal.ro/2015031118820/Actorii-de-la-Anton-Pann-pe-

scena-Teatrului-Nottara.html 
 

 
 

Actorii de la Anton Pann, pe scena Teatrului Nottara 

 

După ce a adunat numeroase aplauze, aici acasă „Eşti un animal, Viskovitz!” 

spectacolul Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea este prezentat bucureştenilor, 

miercuri, 11 martie, de la ora 19.00, în Sala „Horia Lovinescu” a Teatrului Nottara.  

De la prima prezenţă într-un festival “Eşti un animal, Viskovitz!” după Alessandro 

Boffa, regia şi adaptarea scenică Tudor Lucanu, scenografia Irina Moscu, coregrafia 

Galea Bobeicu, a captat atenţia juriului şi nu numai. Aşa se face că la Festivalulul 

Internaţional al Teatrului de Studio ”Davila Interfest 2014” de la Piteşti, spectacolul 

„Eşti un animal, Viscovitz!”  a dus Teatrului Anton Pann,  Marele Premiu. Minute 

intregi cei prezenţi au aplaudat evoluţia de excepţie a talentaţilor actori. 

      Este pentru a doua oară când Teatrul Anton Pann  este invitat din nou să joace pe 

scena Teatrului Nottara.  Primul spectacol „Aproape” de John Cariani, regia Cristi 

Juncu, scenografia Cosmin Ardeleanu, prezentat la sfârşitul anului 2014, pe 13 

decembrie, a făcut o impresie foarte bună. Suntem convişi că aceeaşi impresie bună 

va fi şi pe 11 martie. Regizorul Tudor Lucanu a făcut din această poveste un spectacol 

de zile mari, un spectacol care poate sta pe scena oricărui festival, un spectacol la care 

http://www.impactreal.ro/2015031118820/Actorii-de-la-Anton-Pann-pe-scena-Teatrului-Nottara.html
http://www.impactreal.ro/2015031118820/Actorii-de-la-Anton-Pann-pe-scena-Teatrului-Nottara.html


vei reveni şi a doua şi a treia oară cu mare plăcere. Un spectacol la care nu ai cum să 

te plictiseşi nici măcar un minut. E în aşa fel construit încât iţi ţine atenţia trează timp 

de 1h 30 de minute, pe tot  parcursul  derulării lui. 

 În baza unui parteneriat cu Teatrul Nottara, lunar la Bucureşti, Teatrul Anton 

Pann va prezenta câte un spectacol din cele mai recente spectacole ale sale. 

  Viskovitz, personajul lui  Boffa, este un animal care descoperă viaţa, care îşi 

caută identitatea şi se confruntă cu poveşti de dragoste ieşite din comun. Protagonistul 

întruchipează pe rând un porc, un cintezoi paranoic, un melc narcisist, un parazit, un 

peşte inadaptat, un papagal, un rechin sau un burete alcoolic. Alături de el, în această 

aventură a vieţii, stau mereu Liuba (imaginea iubirii perfecte), părinţii şi prietenii săi 

(Zucotici, Petrovici şi Lopez). Fiecare metamorfoză prin care trece Viskovitz oferă o 

poveste tragi-comică despre condiţia animalului pe care îl întrupează. O suită de 

fabule ironice, care înfăţişează privitorului o lume în care începi prin a fi animal şi 

sfârşeşti prin a deveni bestie. 

 Despre spectacolul Teatrului „Anton Pann”, criticul de teatru Mircea Morariu 

scria: ”Spectacolul “Eşti un animal, Viskowitz!” are drept suport dramaturgic o 

excelentă adaptare pentru scenă a romanului omonim scris de Alessandro Boffa, 

tradus în româneşte de Alexandra-Maria Chişcu şi apărut în urmă cu 9 ani la editura 

ieşeană Polirom. Sarcina transferului în registru teatral a textului şi-a asumat-o însuşi 

regizorul viitorului spectacol, foarte tânărul Tudor Lucanu. Rezultatele sunt 

remarcabile, uneori de-a dreptul uluitoare. Totul se bazează pe mai departe pe 

povestire, la începutul şi la sfârşitul reprezentaţiei auzim vocea caldă a unui narator ( 

nu ştiu cui îi aparţine, dar e o voce excelent aleasă, şi caldă, şi ironică deopotrivă). 

FOTO Adrian Roman Povestirea e înzestrată cu o coerenţă fără cusur, dramaticitatea, 

şi teatralitatea ei sunt impecabile. Dozajul comic aşijderea. Iar jocurile lexicale 

sau fonetice, ambiguităţile lingvistice voit cultivate sunt generatoare de un 

umor dezlănţuit, în cascade şi în crescendo, mereu de bună calitate, cu totul 

admirabil.” 

 Adaptare după romanul omonim de Alessandro Boffa; traducerea: Alexandra-

Maria Cheşcu; regia şi adaptarea: Tudor Lucanu; scenografia: Irina Moscu; 

coregrafia: Galea Bobeicu;  Si din nou actorii ale căror nume cu drag le dăm citire: 

Mădălina Ciotea, Reka Szász, Vlad Bîrzanu, Olimpiu Blaj, Ciprian Nicula, Cătălin 

Asanache. 


