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1. Radio România București fm 

din data de 10 Aprilie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/04/10/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-10-aprilie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 10 Aprilie 
 
Spectacole recomandate de București FM: ”Iona”, regia: Tompa Gábor, cu 
Gabriel Răuţă și Cristina Juncu, la Teatrul Nottara 
 
19:30 
 
”Iona” de Marin Sorescu, spectacol în regia lui Tompa Gábor, cu Gabriel Răuţă 
și Cristina Juncu, la Teatrul Nottara, la Sala George Constantin. 

 
 
 

de: Andreia Bârsan 
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2. Radio România Cultural 

din data de 10 Aprilie 2019 
https://radioromaniacultural.ro/recomandari-culturale-miercuri-10-
aprilie-2019/ 
 

 
 

Recomandări culturale – miercuri, 10 aprilie 2019 

 
Avanpremiera ”Iona” de Marin Sorescu, în regia lui Tompa Gábor, cu Gabriel 
Răuță și Cristina Juncu. Ora 19,30, Teatrul Nottara   

 
 
 

Sursa: Radio România Cultural 
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3. Bookhub.ro 

din data de 11 Aprilie 2019 
https://bookhub.ro/iona-gabor-tompa/ 
 

 
 

 
Credit foto: Mihaela Marin 

 

Iona și „demonii” lui Gábor Tompa 

Sons of a Bitch de Saulius Šaltenis,  în regia lui Eimuntas Nekrošius, văzut în 
Festivalul Internațional Interferențe (Teatrul Maghiar de Stat Cluj) astă-toamnă 
m-a dus cu gândul la faptul că nimeni nu știe să moară. Ideea o regăsim și 
în Iona lui Marin Sorescu, numai că, spre deosebire de spectacolul lituanianului 
care, între timp, s-a transformat într-un veritabil testament artistic al acestuia, 
Iona, piesa soresciană foarte des invocată, dar prea puțin citită și montată în ultimii 
ani, mută accentul pe viață. Iona nu ne învață să murim, ci să trăim. Lui Gábor 
Tompa îi place viața și își ia tot timpul din lume ca să ne arate și nouă, celor din 
sală, cât de frumoasă este, dacă știm să o și trăim. Iar a trăi frumos devine crez 
artistic la Tompa, unul pe care-l cultivă îndelung și care rodește de la o montare 
la alta. 
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Scena de un alb imaculat, obsedant de alb; cubul cu un al patrulea perete foarte 
prezent, deși deloc existent (plasa pescarului separă clar sala de scenă, dar e un 
subterfugiu pe care-l regăsim des în montările regizorului, el folosindu-se mai tot 
timpul de această separare/limitare ca de o graniță fină dintre aici și dincolo, 
culmea, convenția devenind perpetuu un neconvențional de care se folosește în 
spectacol în diferite moduri – plasa nu se mută de la locul ei, dar îmbracă 
personajul și „eonii”). Din tavan atârnă cam tot ce vă puteți imagina că ar exista 
în burta unei balene, inclusiv un picior de om și folii întregi de plastic, căci, nu-i 
așa, balena e contemporana noastră, deci riscă să moară sufocată de tonele de 
deșeuri revărsate în oceane. Și-l vezi și pe Personaj, de la care nu prea-ți poți lua 
ochii. Arată a pescar, cu salopeta de un alb murdar și cu cizmele de cauciuc în 
picioare; ba chiar și barba aduce a pescar înveterat. Numai că ochii îmi tot fug la 
capul lăsat în marginea scenei (acoperit de plasă) și de acolo la un mic ou făcut 
din papier mâché (de altfel, pereții și micile obiecte de care se folosește Personajul 
sunt realizate prin această tehnică, a suprapunerii de straturi de hârtii, semn că 
perisabilitatea e una din sursele bătăii de cap – peștii se strică repede, timpul 
micșorează și el șansele de viață etc.). Și, dintr-odată îmi dau seama cine e 
Personajul: Brâncuși, el însuși. Sinonimul (uman) al Creatorului. Noi, de fapt, 
avem în fața ochilor atelierul lui (de la Paris sau de oriunde altundeva), în care 
dezordinea este aparentă și-n care fiecare obiect împrumută din personalitatea 
marelui artist. Și de aici la eonul dogmatic al lui Blaga nu mai este decât un cap-
compas (Gabriel Răuță chiar scoate din buzunarul de la piept un ceva ce seamănă 
cu un compas masonic). Din acel moment am început să mă las purtată de viziunea 
regizorală a lui Gábor Tompa, să mă delectez cu replicile rostite de Personaj și 
contrapunctate de Echou, să mă bucur de muzica Adei Milea și să întrevăd nișe 
de comunicare între prezent și trecutul-care-nu-mai-este-trecut transpuse la nivel 
scenografic. 

 
Credit foto: Mihaela Marin 

 
Există spre finalul spectacolului o a doua linie (a vieții?) de care se folosește 
regizorul, care spre deosebire de plasa pescarului, aflată în același loc de la început 
până la final, se construiește sub ochii noștri: este linia formată din ouăle lui 
Brâncuși și pe care Personajul încearcă să le descojească, să le strice perfecțiunea 
și pe care le așează în linie, în fața scenei, neținând cont de dimensiunea lor. În 
acele momente pare că e o luptă pe viață și pe moarte între Personaj și timp, 
materia prinzând viață pe măsură ce capătă imperfecțiune. Și doar ca să ajungi să 
vezi această scenă și merită să intri la Nottara ca să vezi Iona lui Tompa! Și fiindcă 
veni vorba de aceste ouă, ele se și rostogolesc prin scenă, răsar de unde nu te 
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aștepți, inclusiv din valiză (știți voi – memoria care ne încarcă inutil câteodată 
viețile și-n care depozităm și ce vrem să uităm), pentru ca la un moment dat să-ți 
dea impresia că se transformă în mici păsări-măiastre; viața capătă întâietate și 
libertatea devine noul scop. Sunt cel puțin două replici care se vor auzi (se vor 
„decupa” auditiv) mai bine decât celelalte: replica cu banca este rostită de 
personaj plasat în partea din spate a scenei, pe când la momentul replicilor cu 
pierdutul unui sfert din viață încercând să stabilești relații personajul se află în 
centrul scenei și aflat într-o mișcare continuă spre sală; vorbim astfel despre 
pendularea între prezent și trecutul de care vrei să te îndepărtezi, sau asumarea 
prezentului din perspectiva unui viitor incert/indecis. 

 

În Sons of a Bitch al lui Eimuntas Nekrošius personajele agită niște borcane 
pline cu polistiren, simulând în felul acesta viforul și troienile de zăpadă, metafora 
fiind mai mult decât evidentă. În Iona lui Gábor Tompa borcanul este 
omniprezent, plin cu pești, nisip și apă, deci plin de viață! Numai că… spre final, 
apa se scurge din borcan, iar tot ce e în borcan devine inert. E un cvasi-personaj 
borcanul, căci Personajul dialoghează cu el (de fapt, cu peștii din el), se folosește 
de obiectul în sine ca de un pretext – mă agăț și de ultimul fir de viață, de ultimul 
strop de speranță! 
 
Trecerea timpului și prin borcan, în același timp cu suita de replici care denotă 
regresul, întoarcerea la ceea ce a fost odată nu vine să completeze ce se întâmplă, 
de fapt, în scenă, ci regizorul alege să construiască o antiteză, scoțând în fața 
spectatorilor toate frământările Personajului, toate dubiile acestuia. Brâncuși – 
Marele Pescar își arată toată forța în scena cu Iisus răstignit, în care Gabriel 
Răuță scoate la iveală cam tot ce știe el să facă din punct de vedere artistic. De 
altfel, pentru el rolul este extrem de solicitant, pentru că Gábor Tompa  a lucrat 
foarte mult pe finețe, pe detaliile acelea care fac diferența între artă și rebut. 
Personajul este construit din detalii, de la schimbul de replici pe care și le dă sieși 
și până la schimburile de replici cu Echo-ul, tandemul cu Cristina Juncu 
construindu-se lent, fără grabă, ca și într-o relație de iubire, când cei doi aleg întâi 
să se cunoască și abia după aceea să se desfete din preaplinul de dragoste. 
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Credit foto: Mihaela Marin 
 

Spre finalul spectacolului, cei doi nu mai sunt singuri pe scenă, pentru că există 
un moment în care Personajul întoarce lumina spre sală, lăsând scena în beznă 
totală. Este momentul în care aproape că auzim rostită replica: „nu-i așa că acum 
suntem cu toții în burta balenei, pe același drum al vieții?”.  Și după care ne revine 
în minte obsedanta idee: „Dar de ce să ne naștem de mai multe ori, când putem 
trăi o dată și bine?”. De ce să ne supunem noi istoriei, când istoria noi o facem? 
Noi suntem stăpânii propriului nostru destin? Atunci așa se justifică balena 
înghițită de o altă balenă – timpul istoric/viu/omenesc îngițit de timpul spiritual. 
Așa se face că Iona este e(o)nul – ecoul propriei conștiințe. Și aici intervine 
muzica Adei Milea, care a intrat direct în miezul poveștii și a redat sonor tot acest 
univers, sub forma unui dialog fracturat din toate punctele de vedere dintre 
Personaj și Echo. S-a folosit de instrumente neconvenționale, a mixat voci și a 
redat fonic cam toate spaimele. Iar țipătul acela obsedant (auzit la intervale bine 
alese) sfredelește până și cel mai leneș creier. 

Toaca de la primele momente – țipetele conștiintei pe cale să se piardă – ecourile 
unei ape tulburi/tulburate – conștiința ne șoptește că a sta pe o bancă ca să cugeți 
e cu mult mai înțelept decât să te ridici și să încerci să faci conexiuni, să stabilești 
relații, să te așezi conștient într-un spațiu – câteva din semnele sonore ale 
universului Ionei. E de apreciat felul cum se insinuează sunetul în tot acest univers 
spectacular, căci nu sunetul trebuie să primeze, conștiința Ionei nu este 
„zgomotoasă”, ci se imprimă în forme care capătă valențele amprentelor artistice 
ale Creatorului. 

In Iona, volumul scenei este transformat în mijloc scenic și cred că aceasta este 
una dintre trăsăturile tandemului Carmencita Brojboiu – Gábor Tompa. În cub 
se dă o bătălie între albul invaziv și lumina folosită parcimonios, ba chiar cu 
reținere este folosit inclusiv jocul de lumini. Spațiul nu se dilată, ci devine din ce 
în ce mai strâmt, pâna la stadiul de tranșee. Intrările și ieșirile personajului au loc 
prin ceea ce par a fi branhiile balenei – găuri (negre) ale timpului scăpat de sub 
controlul conștiinței. Omul – adică Personajul – pare absorbit de propriul timp, de 
propria istorie, din care nici nu mai vrea să iasă, de la un punct încolo. 
 

 
Credit foto: Mihaela Marin 
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Un spectacol care se cere revăzut, pentru că la fiecare reprezentație ți se relevă 
noi și noi semnificații. Universul spectacolului este un construct teatral în sine în 
care poți pătrunde fie ca profan (și atunci te bucuri de ceea ce vezi și auzi precum 
se bucură copilul când se joacă), fie pregătit să imersezi în unul dintre cele mai 
fecunde medii teatrale. Gabriel Răuță, Cristina Juncu, muzica Adei Milea și 
scenografia Carmencitei Brojboiu se reunesc sub semnătura regizorală a 
lui Gábor Tompa pentru a aduce în fața spectactorilor o Iona de care și Marin 
Sorescu s-ar bucura. 

 

Notă: „Cei vechi înţelegeau prin cuvîntul eoni perioade istorice lungi, timpuri 
universale. Eon înseamnă pentru noi o nouă lume spirituală de lungă durată… 
Perioadele eonice se caracterizează printr-o creştere enormă a conştiinţei, ele sînt 
mai degajate de mediul cronospaţial.” – Lucian Blaga 
 
Iona de Marin Sorescu 
Coproducție Teatrul Nottara – Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
Regia: Gábor Tompa 
Distribuția: 
Iona – Gabriel Răuţă 
Echo – Cristina Juncu 
Muzica: Ada Milea 
Scenografia: Carmencita Brojboiu 
 

de: Nona Rapotan 
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4. Bookhub.ro 
din data de 11 Aprilie 2019 
https://bookhub.ro/iona-si-demonii-angelici-ai-lui-gabor-tompa-ii/ 
 

 
 

Iona și demonii (angelici) ai lui Gábor Tompa (II) 

Deși subiectul în sine este unul cu profunde conotații religioase, Gábor Tompa s-
a ferit să pună accentul pe această dimensiune a textului, în felul acesta 
dezbrăcând de orice pre-judecată mesajul transmis de Marin Sorescu și obținând 
un maxim de înțelegere din partea spectactorului. Practic, cel din sală pleacă spre 
casă cu revelația existenței divinității și, de ce nu, cu dorința inițierii unei 
cunoașteri a acesteia (în cazul în care nu există deja). 
 
Iona – profetul înghițit de un pește mare. Cel care află în cel mai concret mod cu 
putință că relația cu Dumnezeu nu este una temporală – în burta peștelui timpul 
se relativează, totul se petrece într-o lungă și eternă noapte  – ci una directă, 
nemediată și care poate să aibă loc aici sau acolo sau dincolo. Personajul se află 
în centrul scenei, într-o poziție de Hrist răstignit pe cruce, cu capul dat mult pe 
spate, astfel încât nu i se vede deloc chipul, în schimb vocea pătrunde și în cel mai 
ascuns ungher al sălii (sală care devine astfel o burtă a unui pește și mai mare care 
l-a înghițit pe cel în care Iona este deja captiv). Cu mâinile ridicate spre cer el nu 
se ceartă cu Dumnezeu, ci se roagă, după care Îl roagă pe Cel Atotputernic. 
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Gabriel Răuță dezbracă de orice umanitate Personajul și-l îmbracă cu atributele 
Profetului, cel care e atât de aproape de Dumnezeu, cel care-l poate înțelege și-i 
poate duce mai departe mesajul. Gábor Tompa nu-l pune în opoziție pe Iona cu 
Atotputernicul, diminuează până la minim revolta, pentru că doar în felul acesta 
se poate stabili o relație corectă între Personaj și Dumnezeu. Este aici ceva mai 
mult decât o plasare corectă în relație a pământeanului cu supraomenescul; este o 
nevoie de recâștigare a dreptului la îndumnezeire, într-o vreme în care pare că-l 
negăm cu totul pe Dumnezeu, neridicând deloc ochii  spre cer, ci țintuindu-i în 
pământ în speranța că astfel ne vom cuceri singuri dreptul la eternitate. 
În dialogul continuu dintre Personaj și Iona (și/sau Echou) spectatorului i se 
perindă prin fața ochilor fragmente din viața personală. Cum-necum, lui Tompa 
îi reușește să aducă în scenă prin intermediul unor elemente scenografice 
simple/simplificate, dar încărcate simbolistic, viețile trecute și cele dorite ale celor 
din sală. Profetul face o baie de mulțime, dar nu se confundă cu ea – să nu uităm 
că între el și sală există în continuare o plasă care ajută la … separarea apelor. El 
are, totuși, mai multe șanse la nemurire decât cei din sală. 

„Prima viaţă nu prea mi-a ieşit ea. Cui nu i se întâmplă să nu poată trăi după pofta 
inimii? Dar poate a doua oară… – Şi dacă nu a doua oară, poate a treia oară. Şi 
dacă nici a treia, poate a patra oară. Poate a zecea oară. Tu nu te speria numai din 
atâta şi naşte-mă mereu.” 

Iona în viziunea lui Gábor Tompa nu moare, nu-și dorește nicio clipă să moară 
și nu se află  pe culmile disperării, pentru că i-a dat pe mână Creația. L-a așezat 
în apropierea lui Dumnezeu și i-a dat voie să împrumute de la acesta puterea de 
a-și crea o lume doar a lui – lumea din burta peștelui-cel-mare. Burta este un 
mormânt, dar unul al falselor și deșartelor speranțe. Și așa cum spuneam aici, 
scena este un atelier de creație, atelierul lui Brâncuși cel atins de geniu și care a 
știut să cuprindă un dram de înviere în fiecare sculptură ieșită din mâinile sale. 
„- Că noi, oamenii, numai atâta vrem: un exemplu de înviere. Apoi ne vom duce 
liniştiţi la casele noastre, să murim bine, omeneşte, pe la casele noastre. – Dar 
vrem să-l vedem mai întâi pe el. – Iar el e aici, în mormânt, la capătul puterilor, şi 
nici nu mai are glas să urle până la ei: „Oameni buni, învierea se amână!” 

Personajul poartă cu el peste tot în scenă doi pești – fâța și angelica (recunosc că 
angelica am confundat-o în primele momente cu un crap auriu, dar acela are 
simbolistică aparte în cultura japoneză, nu și pentru Brâncuși și/sau cultura 
europeană). Așează borcanul unde nici nu-ți trece prin cap. Din tavanul scenei 
atârnă schelete de pești, de dimensiuni variabile, ba unii dintre ei par a fi murit 
sufocați de plasticul acaparant care invadează mijlocul scenei. Evident că în felul 
acesta peștele devine mai mult decât simbolul creștinătății abandonate sau al unei 
relații pe cale să dispară dintre om și divinitate. Numai că mai ghicim ceva – o 
nevoie de recuperare de sens pentru toate cele trăite. Personajul în continua lui 
căutare de loc pe scenă nu mișcă niciun pește, cu excepția celor din borcan, care-
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i devin parteneri de discuție și simbol suprem al vieții (spre finalul spectacolului, 
când borcanul se sparge și apa i se scurge printre degete ei devin simbolul 
trecutelor și neasumatelor vieți). 

Iona în viziunea regizorală a lui Gábor Tompa este străbătută de o seninătate mai 
rar întâlnită în spectacolele cu subiect cvasi-religios. Este de apreciat această lipsă 
de încrâncenare, mai ales acum, când oamenii tind să nege existența divinității ca 
atare (Nietzsche cu al său „Dumnezeu a murit!” este mai aproape de noi decât am 
fi crezut vreodată). Personajul întruchipat de Gabriel Răuță face un efort continuu 
de înțelegere a rosului divinității, dar e o înțelegere cuprinzătoare, care nu omoară 
speranța, ci, din contra, o pune în centrul oricărui demers. Doar în acest fel putem 
da sens  anulării timpului și supradimensionării importanței spațiului. Iona se 
transformă într-o veritabilă eshatologie, iar lui Gábor Tompa îi iese de minume 
descâlcirea de sens, ceea ce nu poate decât să bucure spectatorul avid de 
cunoaștere, dar și avid de frumos. 
 
Iona de Marin Sorescu 
Coproducție Teatrul Nottara – Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
Regia: Gábor Tompa 
Distribuția: 
Iona – Gabriel Răuţă 
Echo – Cristina Juncu 
Muzica: Ada Milea 
Scenografia: Carmencita Brojboiu 
 
 
 

de: Nona Rapotan 
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5. Radio România București fm 

din data de 11 Aprilie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/04/11/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-11-aprilie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 11 Aprilie 
 
19:30 
 
”Iona” de Marin Sorescu, spectacol în regia lui Tompa Gábor, cu Gabriel Răuţă 
și Cristina Juncu, la Teatrul Nottara, la Sala George Constantin. 

 
de: Andreia Bârsan 
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6. Știri.TVR.ro 

din data de 12 Aprilie 2019, ora 11:17 
http://stiri.tvr.ro/recomandari-culturale-in-weekend--piesa-iona-la-
nottara--concert-de-vioara-la-ateneu--arta-video-la-institutul-goethe---
i-o-premiera-la-opera-comica-pentru-copii_843979.html#view 
 

 
 

Recomandări culturale în weekend: Piesa Iona la Nottara 
 
 
La Nottara, tocmai a avut premiera spectacolul "Iona", care se joacă din nou 
weekendul viitor. Povestea celebrului personaj biblic, înghițit de un pește uriaș, 
din burta căruia încearcă să evadeze, doar pentru a se trezi prizonier într-o burtă 
și mai mare, pe care Marin Sorescu o transformă într-una dintre cele mai 
cunoscute piese din dramaturgia românească, "Iona", devine în viziunea 
regizorului Tompa Gábor un spectacol poetic, în care muzica Adei Milea creează 
un univers aparte. Pescarul solitar, care își pune problema cunoașterii și a 
destinului uman, va fi interpretat de Gabriel Răuță. O superbă meditație asupra 
vieții și a morții, asupra universului, Iona vorbește în ultimă instanță despre 
libertate. 

 
 

Sursa: stiri.tvr.ro 
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 7. Știri.TVR.ro 
din data de 12 Aprilie 2019, ora 19:21 
http://stiri.tvr.ro/tompa-gabor-iona_844000.html#view 
 

 
 

Tompa Gabor regizează "Iona" de Marin Sorescu, la Teatrul 
Nottara din București 

E o şansă să vedem un spectacol montat de regizorul Tompa Gabor la Bucureşti. 
La Teatrul Nottara semnează "Iona" de Marin Sorescu, binecunoscuta parabolă 
despre condiţia umană şi libertate. Regizorul spune c-a făcut spectacolul într-o 
pauză de lucru între angajamentele sale. Tompa Gabor conduce Teatrul Maghiar 
din Cluj, e președintele Uniunii Teatrelor din Europa şi profesor în America. 

 
Piesa din 1968 a lui Sorescu, prima din trilogia Setea muntelui de sare, e o 
parabolă, care pornește de la povestea biblică a lui Iona. Pentru nesupunere, Iona 
e pedepsit de Dumnezeu să fie înghițit de un pește mare. 

De ce a ales Tompa Gabor acest text? Pentru că e poetic și are un umor special. 
Concluzia lui Sorescu, cu care e de acord regizorul, e ca disperarea e o formă a 
speranței. 
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Iona a fost jucată prima dată în 1969 la Teatrul Mic, în regia lui Andrei Șerban, 
cu marele George Constantin în rolul principal. 

La Tompa Gabor, deși e o monodramă, „Iona” are două personaje. Eroul e 
secondat de ecoul lui, pe rând înger, comentator, femeie. Totul, pe muzica Adei 
Milea. 

Sursa: stiri.tvr.ro 
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 8. Ana Maria Onisei 
din data de 22 Mai 2019 
https://anamariaonisei.ro/bridget-jones-uri-culturale-cele-mai-
frumoase-recomandri-ale-saptamanii-gigi-caciuleanu-aduce-text-shop-
un-performance-one-man-show/ 
 

 
 

 
Bridget Jones-uri culturale: Cele mai frumoase recomandări ale 

săptămânii.  
 
 
• Să încerci să evadezi dintr-un univers și să te trezești la infinit prizonier în 
altul… Povestea celebrului personaj biblic, înghițit de un pește uriaș, din burta 
căruia încearcă să evadeze, doar pentru a se trezi prizonier într-o burtă și mai 
mare, pe care Marin Sorescu o transformă într-una dintre cele mai cunoscute piese 
din dramaturgia românească, Iona, devine în viziunea regizorului  Gábor Tompa 
un spectacol poetic, în care muzica Adei Milea creează un univers aparte. Pescarul 
solitar, care își pune problema cunoașterii și a destinului uman, va fi interpretat 
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de Gabriel Răuță. O superbă meditație asupra vieții și a morții, asupra universului, 
Iona vorbește în ultimă instanță despre libertate. 
 
Iona, pe 31 mai, la Teatrul Nottara. 

 
 

de: Ana Maria Onisei 
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 9. Radio România București Fm 
din data de 31 Mai 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/05/31/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-31-mai-3/ 
 

 
  
 

Spectacole de teatru în București, 31 Mai 

 
Sursa foto: www.new.nottara.ro 

 
Spectacole recomandate de București FM: ”Iona” de Marin Sorescu, în regia 
lui Tompa Gábor, cu Gabriel Răuţă și Cristina Juncu, la Teatrul Nottara; 
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”Iona” de Marin Sorescu, spectacol în regia lui Tompa Gábor, cu Gabriel Răuţă 
și Cristina Juncu, la Teatrul Nottara, la Sala George Constantin. 

 
de: Andreia Bârsan 

 10. Yorick.ro 
din data de 04 Iunie 2019 
https://yorick.ro/tompa-gabor-totul-este-o-sclavie-sub-aparenta-
libertatii/ 
 

 
 

Tompa Gábor: Totul este o sclavie sub aparența libertății… 
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Tompa Gábor a pus în scenă de curând, la Teatrul Nottara, spectacolul „Iona”, 
un text care în contextul actual capătă cu totul alte valențe. Libertatea și 
„închisorile” în care trăim în societatea contemporană, discuțiile permanente 
despre Dumnezeu, noile „religii” ale secolului 21, condiția artistului, toate sunt 
subiecte despre care „Iona” al lui Marin Sorescu, în varianta propusă de 
Tompa Gábor, vorbește subtil. O discuție cu regizorul Tompa Gábor, despre 
„închisorile” în care trăim…  

Spectacolul „Iona”, o coproducție Teatrul Nottara și Teatrul Maghiar de 
Stat din Cluj, va avea premiera pe 19 iunie. De ce ați ales să puneți în scenă 
„Iona” în acest moment? 

Pe mine mă interesează, în general, așa-zisa dramaturgie a profeților. Se pare că 
există un profet care poate fi considerat strămoșul actorilor, este vorba de Isau, 
care într-un moment dramatic al istoriei poporului evreu, în cei 80 de ani de exil 
în Egipt, face un gest foarte teatral, atunci când cuvintele nu mai au forță de 
convingere: se dezbracă și-și întoarce fundul gol către popor. Acest episod este o 
blasfemie în istoria religiei și nu se vorbește prea mult despre el. 

Iona, pe de altă parte, este o poveste diferită și complicată, în sensul că el se abate 
de la programul stabilit de Dumnezeu și se trezește în burta unui pește imens din 
care, până la urmă, este salvat, realizând că nu se poate împotrivi voinței divine. 
Marin Sorescu este un mare poet și un dramaturg foarte special în dramaturgia 
românească și europeană, cu o structură poetică foarte specială, cu un umor aparte, 
un umor disperat care, de fapt, este vecin cu speranța. El folosește această 
metaforă a lui Iona în burta peștelui ca pe un fel de labirint al existenței umane. 
Sigur că putem spune că piesa a fost scrisă într-un moment foarte întunecat al 
istoriei noastre, era comunism, avea și alte conotații… Dar acum, curățat de 
contextul politic imediat, mi se pare că el capătă alte sensuri și de-asta am și vrut 
să-l pun în scenă. Mă interesează zona absurdului și consider că Așteptându-l pe 
Godot este ultima piesă dramatică despre mântuire. După aceea vine 
postdramaticul, care înlocuiește totul, așa cum și în viața de toate zilele se pare că 
încet-încet credința este înlocuită cu o altă credință, cea a banului, a profitului, a 
corectitudinii politice. Care e un instrument în mâinile celor care vor să 
consolideze această putere a sistemului monetar. A acelei elite financiare 
mondiale care, de fapt, conduce lumea deasupra guvernelor și statelor, într-o sferă 
a invizibilului imediat. E o rețea extrem de complicată și complexă care se extinde 
aproape la toate capitolele societății și care conduce lumea inclusiv prin aceste 
mijloace de care se folosește, sistemul virtual, fake news-ul etc., totul este o 
sclavie sub aparența libertății. 

Și asta este ceea ce vreți să surprindeți în teatrul dvs? 
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Da, sigur, și asta. Spre exemplu, aici Iona întâlnește în aceste patru tablouri foarte 
muzicale iluzia libertății. După care își dă seama că e o închisoare și mai mare, o 
burtă și mai mare… un sistem infinit de burți. Probabil că libertatea absolută, chiar 
și libertatea de a acționa nu este posibilă și e, poate, doar o aparentă neglijență a 
sistemului din pește care nu filtrează și cuțitul… El începe să se simtă mai liber și 
să sărbătorească momentul, când, de fapt, realizează că mai are de făcut o acțiune. 
Aceea de a-și pune capăt vieții, care este maxima libertate în această piesă. Din 
punct de vedere etic și teologic, sigur că și asta este problematic. Cum spunea 
Cesare Pavese, „sinucigașii sunt ucigași timizi”. Pe mine mă interesează Iona atât 
din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere al artistului în lume azi. Pe 
mine figura lui Iona de multe ori m-a trimis la imaginea lui Brâncuși. Artistul care 
se luptă cu materialul. Și există o replică în text: N-a făcut nimic bun în viața lui 
decât această bancă de lemn, punându-i de jur împrejur marea. O bancă de lemn 
în mijlocul mării… O imagine superbă, care pe mine mă trimite cu gândul la Masa 
Tăcerii. Ei bine, este vorba aici despre cunoscutul motiv în care opera îl devorează 
pe artist. Și încercăm să facem trimitere la Brâncuși, care a trăit în balena exilului. 

În viața de toate zilele se pare că încet-încet credința este înlocuită cu o altă 
credință, cea a banului, a profitului, a corectitudinii politice. Care e un 
instrument în mâinile celor care vor să consolideze această putere a sistemului 
monetar. A acelei elite financiare mondiale care, de fapt, conduce lumea 
deasupra guvernelor și statelor, într-o sferă a invizibilului imediat. E o rețea 
extrem de complicată și complexă care se extinde aproape la toate capitolele 
societății și care conduce lumea inclusiv prin aceste mijloace de care se 
folosește, sistemul virtual, fake news-ul etc., totul este o sclavie sub aparența 
libertății. 

Deci Iona, în viziunea dvs. este un spectacol despre condiția artistului în 
primul rând? 

Despre condiția artistului și îndoielile lui azi în ceea ce privește credința. Despre 
relația lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, cu disperarea. 
Într-o lume în care comunicare aproape că nu mai există, exact asta am încercat 
să surprindem introducând personajul interpretat de Cristina Juncu, un fel de 
personaj-comentariu, ecou, înger, sirenă, voci care îl ispitesc… E o imagine a 
lipsei de comunicare a lumii de azi, în care trăim într-un univers al tehnologiei 
atât de avansate. Asta ne interesează să surprindem. În același timp, textul are o 
valoare poetică extraordinară, un umor deosebit, care nu trebuie să lipsească și 
care, pentru Sorescu și personajul lui, înseamnă supraviețuire. Supraviețuire prin 
umor. Dar, în ultimă instanță, este o piesă disperată, pentru că umorul nu ajută la 
supraviețuire decât temporar. Și piesa se termină cu acest gest tragic, dar necesar, 
de „salvare”, de sacrificiu suprem, prin care în același timp am vrut să arătăm că 
Iona lasă ceva în urmă… 
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Și ce anume lasă în urmă? 

Opera lui. De aceea am ales un artist concret, pe Brâncuși. E vorba și de lupta lui 
cu materialul. Pentru că Iona încearcă să străpungă cu cuțitul-daltă un material, 
care să zicem că este burta balenei… un material din ce în ce mai gros, mai greu 
de înfrânt. Și reușește, totuși, din acest material care se opune să lase ceva în urmă. 
Este mesajul lui pe care, în text, Iona intenționează să-l trimită omenirii într-un 
borcan sau într-o sticlă aruncată în ocean… 

 
 

de: Monica Andronescu 
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 11. AGERPRES 
din data de 05 Iunie 2019, ora 15:14  
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/06/05/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--321172 
 

 
 
Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 
 

Iona - un spectacol despre condiţia artistului în lume 
 
 
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă premiera 
spectacolului Iona de Marin Sorescu, în regia lui Gabor Tompa, celebra poveste 
despre pescarul singuratic, înghiţit de un peşte uriaş. Reprezentaţia va avea loc 
miercuri, 19 iunie 2019, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuţie 
fac parte Gabriel Răuţă, în rolul titular, alături de Cristina Juncu, într-o creaţie 
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specială, rolul Echo, un alter-ego al lui Iona. Muzica originală este semnată de 
Ada Milea, iar scenografia, de Carmencita Brojboiu. 
 
Cu acest prilej, va avea loc marţi, 18 iunie 2019, de la ora 13.00, o conferinţă de 
presă, la cafeneaua CafeNott (Teatrul Nottara, etajul 1), la care vor participa 
realizatorii spectacolului, regizorul Gabor Tompa, scenografa Carmencita 
Brojboiu şi actorii Gabriel Răuţă şi Cristina Juncu. 
 
Subintitulată de Marin Sorescu "tragedie în patru tablouri", Iona, piesa lui de 
debut, a fost publicată în 1968 şi face parte, alături de Paracliserul şi Matca, din 
Trilogia intitulată Setea muntelui de sare. Spre deosebire de personajul biblic, 
pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe umeri nicio vină şi niciun păcat. El va 
fi înghiţit de un peşte uriaş încă de la început şi fiecare evadare din burta peştelui 
îl va duce într-o burtă şi mai mare, închisoare după închisoare, la infinit, condiţie 
a existenţei umane. 
 
Iona devine în viziunea regizorului Gabor Tompa un spectacol poetic, în care 
muzica Adei Milea creează un univers aparte, ce combină absurdul tragic şi 
umorul.O superbă meditaţie asupra vieţii şi a morţii, asupra universului, Iona 
vorbeşte, în ultimă instanţă, despre libertate, despre creaţie şi despre condiţia 
artistului. Dar, în acelaşi timp, este o discuţie despre omul secolului 21 şi 
"închisorile" lui. 
 
"Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât şi din punct de 
vedere al condiţiei artistului în lume, azi. Figura lui Iona şi chiar şi cea a actorului 
Gabriel Răuţă de multe ori m-au făcut să mă gândesc la imaginea lui Brâncuşi. 
Artistul care se luptă cu materialul. Şi există o replică în text: N-a făcut nimic bun 
în viaţa lui decât această bancă de lemn, punându-i de jur împrejur marea. O bancă 
de lemn în mijlocul mării O imagine superbă care pe mine mă trimite cu gândul 
la Masa tăcerii. Ei bine, este vorba aici despre cunoscutul motiv în care opera îl 
devorează pe artist. Şi încercăm să facem trimitere la Brâncuşi, care a trăit în 
balena exilului. Iona, în viziunea mea, este un spectacol despre condiţia artistului 
şi îndoielile lui de azi în ceea ce priveşte credinţa. Despre relaţia lui cu Dumnezeu, 
cu divinitatea, cu inspiraţia, cu speranţa, cu disperarea" Gabor Tompa, regizor 
 
"Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate şi despre cât de pierduţi 
suntem în acest spaţiu, indiferent cât de conectaţi la lume am părea. Interiorul 
balenei trebuie să rezoneze cu ce gândeşte Iona şi să fie cât mai lichid, mai straniu, 
asta a fost ideea universului sonor din Iona. Straniu, în sensul că e o planetă care 
e în interiorul balenei... şi fiinţa rezonator, Echo, interpretată de Cristina Juncu, e 
un fel de Ariel care trebuie să fie şi comic, şi straniu, şi tragic, în acelaşi timp. 
Pentru mine, umorul conţine întotdeauna şi o lacrimă... Până la urmă, odată ce ne 
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naştem, avem o condamnare la moarte. Ce mai putem face? Să râdem de ce putem 
şi cum putem. Cu lacrima în colţul ochiului" Ada Milea, compozitor 
 
 
"Am făcut mai multe documentări şi am simţit că acest spaţiu din Iona ar trebui 
să fie mai mult o instalaţie şi am adunat aici obiecte, despre care ne-am imaginat 
că ar putea fi în burta balenei noastre. Apoi, e albul scoicilor care sunt aduse la 
mal, iar când ele se usucă, rămân mormane albe de fapt, apa şi sarea curăţă orice 
culoare şi totul devine albul acela de cretă. Exact aceasta este senzaţia pe care am 
vrut s-o obţinem: spaţiul curăţat de orice culoare individuală. E culoarea mării 
care a trecut secole de-a rândul peste obiecte. Şi, în acelaşi timp, balena noastră a 
înghiţit o mulţime de obiecte pe care oamenii le aruncă în ape. Deşeuri, plastic 
Seara, dacă te plimbi la noi pe malul mării, e înfiorător să vezi ce pot lăsa oamenii 
în urma lor. E foarte trist. Ei bine, balena noastră e o balenă din zilele noastre." 
Carmencita Brojboiu, scenograf 
 
Monica Andronescu, secretar literar 

 
 

de: Monica Andronescu 
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 12. Yorick.ro 
din data de 05 Iunie 2019  
https://yorick.ro/iona-in-regia-lui-gabor-tompa-are-premiera-la-
teatrul-nottara/ 
 

 
 

„Iona”, în regia lui Gábor Tompa, are premiera la Teatrul 
Nottara 
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Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță premiera 
spectacolului Iona de Marin Sorescu, în regia lui Gábor Tompa, celebra poveste 
despre pescarul singuratic, înghițit de un pește uriaș. Reprezentația va avea loc 
miercuri, 19 iunie 2019, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. 

Din distribuție fac parte Gabriel Răuță, în rolul titular, alături de Cristina Juncu, 
într-o creație specială, rolul Echo, un alter-ego al lui Iona. Muzica originală este 
semnată de Ada Milea, iar scenografia, de Carmencita Brojboiu. 

Cu acest prilej, va avea loc marți, 18 iunie 2019, de la ora 13.00, o conferință de 
presă, la cafeneaua CafeNott (Teatrul Nottara, etajul 1), la care vor participa 
realizatorii spectacolului, regizorul Gábor Tompa, scenografa Carmencita 
Brojboiu și actorii Gabriel Răuță și Cristina Juncu. 

Subintitulată de Marin Sorescu „tragedie în patru tablouri”, Iona, piesa lui de 
debut, a fost publicată în 1968 și face parte, alături de Paracliserul și Matca, din 
Trilogia intitulată Setea muntelui de sare. Spre deosebire de personajul biblic, 
pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe umeri nicio vină și niciun păcat. El va 
fi înghițit de un pește uriaș încă de la început și fiecare evadare din burta peștelui 
îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare după închisoare, la infinit, condiție 
a existenței umane. 

Iona devine în viziunea regizorului Gábor Tompa un spectacol poetic, în care 
muzica Adei Milea creează un univers aparte, ce combină absurdul tragic și 
umorul.O superbă meditație asupra vieții și a morții, asupra 
universului, Iona vorbește, în ultimă instanță, despre libertate, despre creație și 
despre condiția artistului. Dar, în același timp, este o discuție despre omul 
secolului 21 și „închisorile” lui. 

Regizorul Gábor Tompa a explicat: „Pe mine mă interesează Iona atât din punct 
de vedere religios, cât și din punct de vedere al condiției artistului în lume, azi. 
Figura lui Iona și chiar și cea a actorului Gabriel Răuță de multe ori m-au făcut să 
mă gândesc la imaginea lui Brâncuși. Artistul care se luptă cu materialul. Și există 
o replică în text: N-a făcut nimic bun în viața lui decât această bancă de lemn, 
punându-i de jur împrejur marea. O bancă de lemn în mijlocul mării… O imagine 
superbă care pe mine mă trimite cu gândul la Masa tăcerii. Ei bine, este vorba aici 
despre cunoscutul motiv în care opera îl devorează pe artist. Și încercăm să facem 
trimitere la Brâncuși, care a trăit în balena exilului. Iona, în viziunea mea, este un 
spectacol despre condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește 
credința. Despre relația lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, 
cu disperarea…” 

„Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate și despre cât de pierduți 
suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. Interiorul 
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balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai… lichid, mai 
straniu, asta a fost ideea universului sonor din Iona. Straniu, în sensul că e o 
planetă care e în interiorul balenei… și ființa rezonator, Echo, interpretată de 
Cristina Juncu, e un fel de Ariel care trebuie să fie și comic, și straniu, și tragic, 
în același timp. Pentru mine, umorul conține întotdeauna și o lacrimă… Până la 
urmă, odată ce ne naștem, avem o condamnare la moarte. Ce mai putem face? Să 
râdem de ce putem și cum putem. Cu lacrima în colțul ochiului…”, a declarat Ada 
Milea. 

Scenografa Carmencita Brojboiu a comentat: „Am făcut mai multe documentări 
și am simțit că acest spațiu din Iona ar trebui să fie mai mult o instalație și am 
adunat aici obiecte, despre care ne-am imaginat că ar putea fi în burta balenei 
noastre. Apoi, e albul scoicilor care sunt aduse la mal, iar când ele se usucă, rămân 
mormane albe… de fapt, apa și sarea curăță orice culoare și totul devine albul 
acela de cretă. Exact aceasta este senzația pe care am vrut s-o obținem: spațiul 
curățat de orice culoare individuală. E culoarea mării care a trecut secole de-a 
rândul peste obiecte. Și, în același timp, balena noastră a înghițit o mulțime de 
obiecte pe care oamenii le aruncă în ape. Deșeuri, plastic… Seara, dacă te plimbi 
la noi pe malul mării, e înfiorător să vezi ce pot lăsa oamenii în urma lor. E foarte 
trist. Ei bine, balena noastră e o balenă din zilele noastre”. 

 
Sursa: yorick.ro 
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 13. Bookhub.ro 
din data de 05 Iunie 2019  
https://yorick.ro/iona-in-regia-lui-gabor-tompa-are-premiera-la-
teatrul-nottara/ 
 

 
 

 
„Iona” – un spectacol despre condiția artistului în lume 
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Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță premiera 
spectacolului Iona de Marin Sorescu, în regia lui Gábor Tompa, celebra poveste 
despre pescarul singuratic, înghițit de un pește uriaș. Reprezentația va avea loc 
miercuri, 19 iunie 2019, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție 
fac parte Gabriel Răuță, în rolul titular, alături de Cristina Juncu, într-o creație 
specială, rolul Echo, un alter-ego al lui Iona. Muzica originală este semnată de 
Ada Milea, iar scenografia, de Carmencita Brojboiu. 

Cu acest prilej, va avea loc marți, 18 iunie 2019, de la ora 13.00, o conferință de 
presă, la cafeneaua CafeNott (Teatrul Nottara, etajul 1), la care vor participa 
realizatorii spectacolului, regizorul Gábor Tompa, scenografa Carmencita 
Brojboiu și actorii Gabriel Răuță și Cristina Juncu. 

Subintitulată de Marin Sorescu „tragedie în patru tablouri”, Iona, piesa lui de 
debut, a fost publicată în 1968 și face parte, alături de Paracliserul și Matca, din 
Trilogia intitulată Setea muntelui de sare. Spre deosebire de personajul biblic, 
pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe umeri nicio vină și niciun păcat. El va 
fi înghițit de un pește uriaș încă de la început și fiecare evadare din burta peștelui 
îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare după închisoare, la infinit, condiție 
a existenței umane. 

Iona devine în viziunea regizorului Gábor Tompa un spectacol poetic, în care 
muzica Adei Milea creează un univers aparte, ce combină absurdul tragic și 
umorul. O superbă meditație asupra vieții și a morții, asupra 
universului, Iona vorbește, în ultimă instanță, despre libertate, despre creație și 
despre condiția artistului. Dar, în același timp, este o discuție despre omul 
secolului 21 și „închisorile” lui. 

 „Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punct 
de vedere al condiției artistului în lume, azi. Figura lui Iona și chiar și cea a 
actorului Gabriel Răuță de multe ori m-au făcut să mă gândesc la imaginea lui 
Brâncuși. Artistul care se luptă cu materialul. Și există o replică în text: N-a făcut 
nimic bun în viața lui decât această bancă de lemn, punându-i de jur împrejur 
marea. O bancă de lemn în mijlocul mării… O imagine superbă care pe mine mă 
trimite cu gândul la Masa tăcerii. Ei bine, este vorba aici despre cunoscutul motiv 
în care opera îl devorează pe artist. Și încercăm să facem trimitere la Brâncuși, 
care a trăit în balena exilului. Iona, în viziunea mea, este un spectacol despre 
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condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește credința. Despre relația 
lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, cu 
disperarea…”Gábor Tompa, regizor 

„Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate și despre cât de pierduți 
suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. Interiorul 
balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai… lichid, mai 
straniu, asta a fost ideea universului sonor din Iona. Straniu, în sensul că e o 
planetă care e în interiorul balenei… și ființa rezonator, Echo, interpretată de 
Cristina Juncu, e un fel de Ariel care trebuie să fie și comic, și straniu, și tragic, 
în același timp. Pentru mine, umorul conține întotdeauna și o lacrimă… Până la 
urmă, odată ce ne naștem, avem o condamnare la moarte. Ce mai putem face? Să 
râdem de ce putem și cum putem. Cu lacrima în colțul ochiului…”Ada Milea, 
compozitor 

Scenografa Carmencita Brojboiu „Am făcut mai multe documentări și am simțit 
că acest spațiu din Iona ar trebui să fie mai mult o instalație și am adunat aici 
obiecte, despre care ne-am imaginat că ar putea fi în burta balenei noastre. Apoi, 
e albul scoicilor care sunt aduse la mal, iar când ele se usucă, rămân mormane 
albe… de fapt, apa și sarea curăță orice culoare și totul devine albul acela de cretă. 
Exact aceasta este senzația pe care am vrut s-o obținem: spațiul curățat de orice 
culoare individuală. E culoarea mării care a trecut secole de-a rândul peste 
obiecte. Și, în același timp, balena noastră a înghițit o mulțime de obiecte pe care 
oamenii le aruncă în ape. Deșeuri, plastic… Seara, dacă te plimbi la noi pe malul 
mării, e înfiorător să vezi ce pot lăsa oamenii în urma lor. E foarte trist. Ei bine, 
balena noastră e o balenă din zilele noastre”. Carmencita Brojboiu, scenograf 

Sursa: bookhub.ro 
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 14. Raluca Uluiteanu 
din data de 05 Iunie 2019 

http://www.ralucauluiteanu.eu/2019/06/05/iona-un-spectacol-
despre-conditia-artistului-in-lume/ 
 

 
 

„Iona” – un spectacol despre condiția artistului în lume 
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Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, anunță premiera 
spectacolului Iona de Marin Sorescu, în regia lui Gábor Tompa, celebra poveste 
despre pescarul singuratic, înghițit de un pește uriaș. Reprezentația va avea loc 
miercuri, 19 iunie 2019, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuție 
fac parte Gabriel Răuță, în rolul titular, alături de Cristina Juncu, într-o creație 
specială, rolul Echo, un alter-ego al lui Iona. Muzica originală este semnată de 
Ada Milea, iar scenografia, de Carmencita Brojboiu. 

Cu acest prilej, va avea loc marți, 18 iunie 2019, de la ora 13.00, o conferință de 
presă, la cafeneaua CafeNott (Teatrul Nottara, etajul 1), la care vor participa 
realizatorii spectacolului, regizorul Gábor Tompa, scenografa Carmencita 
Brojboiu și actorii Gabriel Răuță și Cristina Juncu. 

Subintitulată de Marin Sorescu „tragedie în patru tablouri”, Iona, piesa lui de 
debut, a fost publicată în 1968 și face parte, alături de Paracliserul și Matca, din 
Trilogia intitulată Setea muntelui de sare. Spre deosebire de personajul biblic, 
pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe umeri nicio vină și niciun păcat. El va 
fi înghițit de un pește uriaș încă de la început și fiecare evadare din burta peștelui 
îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare după închisoare, la infinit, condiție 
a existenței umane. 

Iona devine în viziunea regizorului Gábor Tompa un spectacol poetic, în care 
muzica Adei Milea creează un univers aparte, ce combină absurdul tragic și 
umorul. O superbă meditație asupra vieții și a morții, asupra 
universului, Iona vorbește, în ultimă instanță, despre libertate, despre creație și 
despre condiția artistului. Dar, în același timp, este o discuție despre omul 
secolului 21 și „închisorile” lui. 

 „Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punct 
de vedere al condiției artistului în lume, azi. Figura lui Iona și chiar și cea a 
actorului Gabriel Răuță de multe ori m-au făcut să mă gândesc la imaginea lui 
Brâncuși. Artistul care se luptă cu materialul. Și există o replică în text: N-a făcut 
nimic bun în viața lui decât această bancă de lemn, punându-i de jur împrejur 
marea. O bancă de lemn în mijlocul mării… O imagine superbă care pe mine mă 
trimite cu gândul la Masa tăcerii. Ei bine, este vorba aici despre cunoscutul motiv 
în care opera îl devorează pe artist. Și încercăm să facem trimitere la Brâncuși, 
care a trăit în balena exilului. Iona, în viziunea mea, este un spectacol despre 
condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește credința. Despre relația 
lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, cu 
disperarea…”Gábor Tompa, regizor 

„Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate și despre cât de pierduți 
suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. Interiorul 
balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai… lichid, mai 
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straniu, asta a fost ideea universului sonor din Iona. Straniu, în sensul că e o 
planetă care e în interiorul balenei… și ființa rezonator, Echo, interpretată de 
Cristina Juncu, e un fel de Ariel care trebuie să fie și comic, și straniu, și tragic, 
în același timp. Pentru mine, umorul conține întotdeauna și o lacrimă… Până la 
urmă, odată ce ne naștem, avem o condamnare la moarte. Ce mai putem face? Să 
râdem de ce putem și cum putem. Cu lacrima în colțul ochiului…” Ada Milea, 
compozitor 

Scenografa Carmencita Brojboiu „Am făcut mai multe documentări și am simțit 
că acest spațiu din Iona ar trebui să fie mai mult o instalație și am adunat aici 
obiecte, despre care ne-am imaginat că ar putea fi în burta balenei noastre. Apoi, 
e albul scoicilor care sunt aduse la mal, iar când ele se usucă, rămân mormane 
albe… de fapt, apa și sarea curăță orice culoare și totul devine albul acela de cretă. 
Exact aceasta este senzația pe care am vrut s-o obținem: spațiul curățat de orice 
culoare individuală. E culoarea mării care a trecut secole de-a rândul peste 
obiecte. Și, în același timp, balena noastră a înghițit o mulțime de obiecte pe care 
oamenii le aruncă în ape. Deșeuri, plastic… Seara, dacă te plimbi la noi pe malul 
mării, e înfiorător să vezi ce pot lăsa oamenii în urma lor. E foarte trist. Ei bine, 
balena noastră e o balenă din zilele noastre”. Carmencita Brojboiu, scenograf 

 
 

Sursa: ralucauluiteanu.eu 
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 15. monitorulcj.ro 
din data de 12 Iunie 2019, ora 11:08 

http://www.monitorulcj.ro/actualitate/71939-iona-de-marin-
sorescu-in-premiera-pe-scena-teatrului-maghiar-din-cluj-
napoca#sthash.2GiK8IWe.dpbs 
 

 
Iona de Marin Sorescu, în premieră pe scena Teatrului Maghiar 

din Cluj-Napoca 

Duminică, 16 iunie, de la ora 20:00, în Sala Studio a Teatrulu Maghiar de Stat 
Cluj, va avea loc premiera spectacolului Iona de Marin Sorescu, pus în scenă de 
Tompa Gábor, o coproducție a teatrului clujean cu Teatrul Nottara București. 
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Iona este piesa de debut a cunoscutului scriitor Marin Sorescu și face parte, alături 
de Paracliserulși Matca, din trilogia intitulată Setea muntelui de sare. Spre 
deosebire de personajul biblic, Iona, pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe 
umeri nicio vină și niciun păcat. El va fi înghițit de un pește uriaș încă de la început 
și fiecare evadare din burta peștelui îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare 
după închisoare, la infinit, condiție a existenței umane. 
„Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punctul 
de vedere al condiției artistului în lume, azi. Iona, în viziunea mea, este un 
spectacol despre condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește 
credința. Despre relația lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, 
cu disperarea. Într-o lume în care comunicare aproape că nu mai există, exact asta 
am încercat să surprindem, personajul interpretat de Cristina Juncu fiind un fel de 
personaj-comentariu, ecou, înger, sirenă, voci care îl ispitesc… E o imagine a 
lipsei de comunicare a lumii de azi, a universului tehnologic atât de avansat în 
care trăim. Asta ne interesează să surprindem. În același timp, textul are o valoare 
poetică extraordinară, un umor deosebit, care nu trebuie să lipsească și care, 
pentru Sorescu și personajul lui, înseamnă supraviețuire. Supraviețuire prin 
umor”, mărturisește regizorul Tompa Gábor. 

„Am adunat obiecte despre care ne-am imaginat că ar putea fi în burta balenei 
noastre. Am încercat să luminez spațiul acestei săli întunecate și să fie totul alb. 
E albul scoicilor care sunt aduse la mal, iar când ele se usucă, rămân mormane… 
De fapt, apa și sarea curăță orice culoare și totul devine albul acela de cretă. Exact 
aceasta este senzația pe care am vrut s-o obținem: acest alb, spațiul curățat de 
orice culoare individuală. E culoarea mării care a trecut secole de-a rândul peste 
obiecte. Și, în același timp, balena noastră a înghițit o mulțime de obiecte pe care 
oamenii le aruncă în ape. Deșeuri, plastic… Ei bine, balena noastră e o balenă a 
zilelor noastre”, povestește scenografa Carmencita Brojboiu. 

„Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate și despre cât de pierduți 
suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. Interiorul 
balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai lichid, mai straniu. 
Asta a fost ideea universului sonor din Iona. Cântecele sunt ideile lui Tompa 
Gábor puse pe muzică și cred că au cântat singure. Umorul tragic din ce cântă 
Cristina Juncu uneori pe noi ne-a făcut să râdem. Și asta mi-aș dori să simtă și 
spectatorii”, a declarat Ada Milea. 
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Rolul principal este interpretat de Gabriel Răuță, iar Cristina Juncu este Echo, un 
alter-ego al lui Iona. Muzica este semnată de Ada Milea, iar scenografia de 
Carmencita Brojboiu. Specatcolul se joacă în limba română, cu supratitrare în 
limbile maghiară și engleză. 

 
 

Sursa: monitorulcj.ro 

 

 16. Cotidianul.ro 
din data de 12 Iunie 2019 

https://www.cotidianul.ro/iona-lui-sorescu-in-premiera-la-teatrul-
maghiar/ 
 

 
 

Iona lui Sorescu în premieră, la Teatrul Maghiar! 
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Mihaela Marin 

Duminică, 16 iunie, ora 20.00, în Sala Studio a Teatrulu Maghiar de Stat 
Cluj, va avea loc premiera spectacolului Iona de Marin Sorescu, pus în scenă 
de Gábor Tompa, o coproducție a teatrului clujean cu Teatrul Nottara București. 

Iona este piesa de debut a cunoscutului scriitor Marin Sorescu și face parte, alături 
de Paracliserul și Matca, din trilogia intitulată Setea muntelui de sare. Spre 
deosebire de personajul biblic, Iona, pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe 
umeri nicio vină și niciun păcat. El va fi înghițit de un pește uriaș încă de la început 
și fiecare evadare din burta peștelui îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare 
după închisoare, la infinit, condiție a existenței umane. 

 

„Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punct de 
vedere al condiției artistului în lume, azi. Iona, în viziunea mea, este un spectacol 
despre condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește credința. Despre 
relația lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, cu disperarea. 
Într-o lume în care comunicare aproape că nu mai există, exact asta am încercat 
să surprindem, personajul interpretat de Cristina Juncu fiind un fel de personaj-
comentariu, ecou, înger, sirenă, voci care îl ispitesc… E o imagine a lipsei de 
comunicare a lumii de azi, a universului tehnologic atât de avansat în care trăim. 
Asta ne interesează să surprindem. În același timp, textul are o valoare poetică 
extraordinară, un umor deosebit, care nu trebuie să lipsească și care, pentru 
Sorescu și personajul lui, înseamnă supraviețuire. Supraviețuire prin umor.” – 
mărturisea regizorul Gábor Tompa. 

 



 39 

Scenografa Carmencita Brojboiu povestea că a „adunat obiecte despre care ne-
am imaginat că ar putea fi în burta balenei noastre. Am încercat să luminez spațiul 
acestei săli întunecate și să fie totul alb. E albul scoicilor care sunt aduse la mal, 
iar când ele se usucă, rămân mormane… de fapt, apa și sarea curăță orice culoare 
și totul devine albul acela de cretă. Exact aceasta este senzația pe care am vrut s-
o obținem: acest alb, spațiul curățat de orice culoare individuală. E culoarea mării 
care a trecut secole de-a rândul peste obiecte. Și, în același timp, balena noastră a 
înghițit o mulțime de obiecte pe care oamenii le aruncă în ape. Deșeuri, plastic… 
Ei bine, balena noastră e o balenă a zilelor noastre” 

 „Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate și despre cât de pierduți 
suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. Interiorul 
balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai lichid, mai straniu. 
Asta a fost ideea universului sonor din Iona. Cântecele sunt ideile lui Gábor 
Tompa puse pe muzică și cred că au cântat singure. Umorul tragic din ce cântă 
Cristina Juncu uneori pe noi ne-a făcut să râdem. Și asta mi-aș dori să simtă și 
spectatorii.” – declara Ada Milea.  

Rolul principal este interpretat de Gabriel Răuță, iar Cristina Juncu este Echo, 
un alter-ego al lui Iona. Muzica este semnată de Ada Milea, iar scenografia 
de Carmencita Brojboiu. 

Spectacolul se joacă în limba română, cu supratitrare în limbile maghiară și 
engleză. 

 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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 17. Radio România Cluj 
din data de 12 Iunie 2019 
http://www.radiocluj.ro/2019/06/12/spectacol-in-limba-romana-pe-
scena-teatrului-maghiar-de-stat-din-cluj/ 
 

 
 

Spectacol în limba română pe scena Teatrului Maghiar de Stat 
din Cluj  
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Duminică, 16 iunie, de la ora 20:00, va avea loc premiera spectacolului Iona de 
Marin Sorescu, pus în scenă de Tompa Gábor, o coproducție cu Teatrul Nottara 
din București. 
 
Rolul principal este interpretat de Gabriel Răuță, iar Cristina Juncu este Echo, un 
alter-ego al lui Iona. Muzica este semnată de Ada Milea, iar scenografia de 
Carmencita Brojboiu. Specatcolul se joacă în limba română, cu supratitrare în 
limbile maghiară și engleză. 
 
Iona este piesa de debut a cunoscutului scriitor Marin Sorescu. Spre deosebire de 
personajul biblic, Iona, pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe umeri nicio 
vină și niciun păcat. El va fi înghițit de un pește uriaș încă de la început și fiecare 
evadare din burta peștelui îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare după 
închisoare, la infinit, condiție a existenței umane. 

  

Foto: arhivă Radio Cluj 

Sursa: radiocluj.ro 
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 18. Transilvania Reporter 
din data de 12 Iunie 2019, ora 11:06 
https://transilvaniareporter.ro/cultura/premiera-la-teatrul-maghiar-din-
cluj-iona-de-marin-sorescu-pe-muzica-adei-milea/ 
 

 
 
Premieră la Teatrul Maghiar din Cluj: „Iona”, de Marin Sorescu, 

pe muzica Adei Milea 
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Teatrul Maghiar de Stat Cluj va găzdui duminică, 16 iunie, de la ora 20.00, în Sala 
Studio, premiera spectacolului Iona de Marin Sorescu, pus în scenă de Gábor 
Tompa, o coproducție a teatrului clujean cu Teatrul Nottara București. 

Iona este piesa de debut a cunoscutului scriitor Marin Sorescu și face parte, alături 
de Paracliserul și Matca, din trilogia intitulată Setea muntelui de sare. Spre 
deosebire de personajul biblic, Iona, pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe 
umeri nicio vină și niciun păcat. El va fi înghițit de un pește uriaș încă de la început 
și fiecare evadare din burta peștelui îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare 
după închisoare, la infinit, condiție a existenței umane. 

„Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punct 
de vedere al condiției artistului în lume, azi. Iona, în viziunea mea, este un 
spectacol despre condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește 
credința. Despre relația lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu 
speranța, cu disperarea. Într-o lume în care comunicare aproape că nu mai 
există, exact asta am încercat să surprindem, personajul interpretat de Cristina 
Juncu fiind un fel de personaj-comentariu, ecou, înger, sirenă, voci care îl 
ispitesc… E o imagine a lipsei de comunicare a lumii de azi, a universului 
tehnologic atât de avansat în care trăim. Asta ne interesează să surprindem. În 
același timp, textul are o valoare poetică extraordinară, un umor deosebit, care 
nu trebuie să lipsească și care, pentru Sorescu și personajul lui, înseamnă 
supraviețuire. Supraviețuire prin umor”, precizează regizorul Gábor Tompa, 
conform comunicatului transmis presei. 

 
La rândul său, pentru crearea decorului, scenografa Carmencita Brojboiu s-a 
folosit de obiecte despre care și-a imaginat că ar putea fi în burta unei balene în 
zilele noastre. 

„Am încercat să luminez spațiul acestei săli întunecate și să fie totul alb. E albul 
scoicilor care sunt aduse la mal, iar când ele se usucă, rămân mormane… de fapt, 
apa și sarea curăță orice culoare și totul devine albul acela de cretă. Exact 
aceasta este senzația pe care am vrut s-o obținem: acest alb, spațiul curățat de 
orice culoare individuală. E culoarea mării care a trecut secole de-a rândul peste 
obiecte. Și, în același timp, balena noastră a înghițit o mulțime de obiecte pe care 
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oamenii le aruncă în ape. Deșeuri, plastic… Ei bine, balena noastră e o balenă a 
zilelor noastre”. 

„Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate și despre cât de pierduți 
suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. Interiorul 
balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai lichid, mai straniu. 
Asta a fost ideea universului sonor din Iona. Cântecele sunt ideile lui Gábor 
Tompa puse pe muzică și cred că au cântat singure. Umorul tragic din ce cântă 
Cristina Juncu uneori pe noi ne-a făcut să râdem. Și asta mi-aș dori să simtă și 
spectatorii”, declară Ada Milea, conform aceluiași comunicat. 

Rolul principal este interpretat de Gabriel Răuță, iar Cristina Juncu este Echo, un 
alter-ego al lui Iona. Muzica este semnată de Ada Milea, iar scenografia de 
Carmencita Brojboiu. 

Spectacolul se joacă în limba română, cu supratitrare în limbile maghiară și 
engleză. 

 
 

Sursa: transilvaniareporter.ro 
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 19. Jurnalul.ro 
din data de 13 Iunie 2019, ora 14:47 

https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/iona-de-marin-sorescu-in-
premiera-la-teatrul-maghiar-812826.html 
 

 
 

Iona de Marin Sorescu în premieră, la Teatrul Maghiar! 
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Duminică, 16 iunie, ora 20.00, în Sala Studio a Teatrulu Maghiar de Stat 
Cluj, va avea loc premiera spectacolului Iona de Marin Sorescu, pus în scenă 
de Gábor Tompa, o coproducție a teatrului clujean cu Teatrul Nottara București. 
Iona este piesa de debut a cunoscutului scriitor Marin Sorescu și face parte, alături 
de Paracliserul și Matca, din trilogia intitulată Setea muntelui de sare. Spre 
deosebire de personajul biblic, Iona, pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe 
umeri nicio vină și niciun păcat. El va fi înghițit de un pește uriaș încă de la început 
și fiecare evadare din burta peștelui îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare 
după închisoare, la infinit, condiție a existenței umane. 
 
„Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punct de 
vedere al condiției artistului în lume, azi. Iona, în viziunea mea, este un spectacol 
despre condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește credința. Despre 
relația lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, cu disperarea. 
Într-o lume în care comunicare aproape că nu mai există, exact asta am încercat 
să surprindem, personajul interpretat de Cristina Juncu fiind un fel de personaj-
comentariu, ecou, înger, sirenă, voci care îl ispitesc… E o imagine a lipsei de 
comunicare a lumii de azi, a universului tehnologic atât de avansat în care trăim. 
Asta ne interesează să surprindem. În același timp, textul are o valoare poetică 
extraordinară, un umor deosebit, care nu trebuie să lipsească și care, pentru 
Sorescu și personajul lui, înseamnă supraviețuire. Supraviețuire prin umor.” – 
mărturisea regizorul Gábor Tompa. 
 
Scenografa Carmencita Brojboiu povestea că a „adunat obiecte despre care ne-
am imaginat că ar putea fi în burta balenei noastre. Am încercat să luminez spațiul 
acestei săli întunecate și să fie totul alb. E albul scoicilor care sunt aduse la mal, 
iar când ele se usucă, rămân mormane… de fapt, apa și sarea curăță orice culoare 
și totul devine albul acela de cretă. Exact aceasta este senzația pe care am vrut s-
o obținem: acest alb, spațiul curățat de orice culoare individuală. E culoarea mării 
care a trecut secole de-a rândul peste obiecte. Și, în același timp, balena noastră a 
înghițit o mulțime de obiecte pe care oamenii le aruncă în ape. Deșeuri, plastic… 
Ei bine, balena noastră e o balenă a zilelor noastre” 
  
„Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate și despre cât de pierduți 
suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. Interiorul 
balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai lichid, mai straniu. 
Asta a fost ideea universului sonor din Iona. Cântecele sunt ideile lui Gábor 
Tompa puse pe muzică și cred că au cântat singure. Umorul tragic din ce cântă 
Cristina Juncu uneori pe noi ne-a făcut să râdem. Și asta mi-aș dori să simtă și 
spectatorii.” – declara Ada Milea.  
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Rolul principal este interpretat de Gabriel Răuță, iar Cristina Juncu este Echo, 
un alter-ego al lui Iona. Muzica este semnată de Ada Milea, iar scenografia 
de Carmencita Brojboiu. 
 
Spectacolul se joacă în limba română, cu supratitrare în limbile maghiară și 
engleză. 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20. EBS Radio 
din data de 13 Iunie 2019 

https://ebsradio.ro/stiri/iona-de-marin-sorescu-pe-muzica-adei-
milea-se-joaca-la-cluj/ 
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Iona de Marin Sorescu, pe muzica Adei Milea, se joacă la Cluj 
 
Spectacolul Iona, de Marin Sorescu, va fi prezentat, în premieră, la Teatrul 
Maghiar din Cluj. 
 

 
 

Coproducția instituției clujene cu Teatrul „Nottara” din București este regizată de 
Gabor Tompa. Muzica este semnată de Ada Milea, iar scenografia de Carmencita 
Brojboiu.  
 
Spectacolul se joacă în limba română, cu supratitrare în maghiară și engleză. 
Reprezentația va avea loc duminică, de la ora 20.00, la Teatrul Maghiar din Cluj 

 
 

Sursa: ebsradio.ro 
 21. Ziarul Făclia 
din data de 14 Iunie 2019 

http://ziarulfaclia.ro/teatrul-maghiar-de-stat-cluj-napoca-31/ 
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Premieră cu “Iona”. Regia… Tompa Gabor! Despre condiţia artistului în 
lume 

duminică 16 iunie, 20. 00 * sala Studio 
 

Cu Iona lui Marin Sorescu – piesă publicată în revista Luceafărul, 1968; premiera 
în 1969, la Teatrul Mic Bucureşti -, suntem în faţa unei veritabile surprize şi 
provocări deopotrivă. Surpriză cu atât mai mare şi mai plăcută cu cât este vorba 
despre o coproducţie cu Teatrul Nottara din Bucureşti. 
 
Iona a trezit şi trezeşte interesul multor regizori. Am avut ocazia să scriu despre 
multe puneri în scenă la Iona, unele îndrăzneţe prin spaţiile alese. 
 
Spaţiul ales de Tompa Gabor este cel al sălii Studio, generos pentru un text cum 
este Iona, prima piesă a dramaturgului Marin Sorescu. Piesa în sine face parte din 
trilogia Setea (alături de Paracliserul şi Matca). Spre deosebire de personajul 
biblic, Iona, pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe umeri nicio vină și niciun 
păcat. El va fi înghițit de un pește uriaș încă de la început și fiecare evadare din 
burta peștelui îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare după închisoare, la 
infinit, condiție a existenței umane.  
Vă supun atenţiei şi cele postulate de apreciatul regizor clujean: „„Pe mine mă 
interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere al 
condiției artistului în lume, azi. Iona, în viziunea mea, este un spectacol despre 
condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește credința. Despre relația 
lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, cu disperarea. Într-o 
lume în care comunicare aproape că nu mai există, exact asta am încercat să 
surprindem, personajul interpretat de Cristina Juncu fiind un fel de personaj-
comentariu, ecou, înger, sirenă, voci care îl ispitesc… E o imagine a lipsei de 
comunicare a lumii de azi, a universului tehnologic atât de avansat în care trăim. 
Asta ne interesează să surprindem”. 
 
„Iona este, pentru mine – sunt cele declarate de Ada Milea -, un poem despre 
singurătate și despre cât de pierduți suntem în acest spațiu, indiferent cât de 
conectați la lume am părea. Interiorul balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește 
Iona și să fie cât mai lichid, mai straniu. Asta a fost ideea universului sonor 
din Iona. Cântecele sunt ideile lui Gábor Tompa puse pe muzică și cred că au 
cântat singure. Umorul tragic din ce cântă Cristina Juncu uneori pe noi ne-a făcut 
să râdem. Și asta mi-aș dori să simtă și spectatorii.”  
 
Rolul principal este interpretat de Gabriel Răuță, iar Cristina Juncu este 
‘Echo’, un alter-ego al lui Iona. Muzica este semnată de Ada Milea, iar 
scenografia de Carmencita Brojboiu.  
 



 50 

Specatcolul se joacă în limba română, cu supratitrare în limbile maghiară și 
engleză. 

 

 
 

de: Demostene Şofron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22. Leviathan.ro 
din data de 15 Iunie 2019 
https://leviathan.ro/stiri-iona-de-marin-sorescu-in-premiera-la-teatrul-
maghiar-de-stat-din-cluj-napoca-16-iunie-2019/ 
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Știri: ”Iona” de Marin Sorescu, în premieră la Teatrul Maghiar 
de Stat din Cluj-Napoca (16 iunie 2019) 

 
Duminică, 16 iunie, ora 20.00, în Sala Studio a Teatrului Maghiar de Stat din 
Cluj-Napoca, va avea loc premiera spectacolului ”Iona” de Marin Sorescu, 
pus în scenă de Gábor Tompa, o coproducție a teatrului clujean cu Teatrul 
”Nottara” din București. Rolul principal este interpretat de Gabriel Răuță, 
iar Cristina Juncu este Echo, un alter-ego al lui Iona. Muzica este semnată 
de Ada Milea, iar scenografia de Carmencita Brojboiu. 
Specatcolul se joacă în limba română, cu supratitrare în limbile maghiară și 
engleză. 
 
”Iona” este piesa de debut a cunoscutului scriitor Marin Sorescu și face parte, 
alături de ”Paracliserul” și ”Matca”, din trilogia intitulată ”Setea muntelui de 
sare”. Spre deosebire de personajul biblic, Iona, pescarul solitar al lui Sorescu nu 
poartă pe umeri nicio vină și niciun păcat. El va fi înghițit de un pește uriaș încă 
de la început și fiecare evadare din burta peștelui îl va duce într-o burtă și mai 
mare, închisoare după închisoare, la infinit, condiție a existenței umane. 
 
”Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punct 
de vedere al condiției artistului în lume, azi. Iona, în viziunea mea, este un 
spectacol despre condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește 
credința. Despre relația lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu 
speranța, cu disperarea. Într-o lume în care comunicare aproape că nu mai 
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există, exact asta am încercat să surprindem, personajul interpretat de Cristina 
Juncu fiind un fel de personaj-comentariu, ecou, înger, sirenă, voci care îl 
ispitesc… E o imagine a lipsei de comunicare a lumii de azi, a universului 
tehnologic atât de avansat în care trăim. Asta ne interesează să surprindem. În 
același timp, textul are o valoare poetică extraordinară, un umor deosebit, care 
nu trebuie să lipsească și care, pentru Sorescu și personajul lui, înseamnă 
supraviețuire. Supraviețuire prin umor” – mărturisea regizorul Gábor Tompa. 
Scenografa Carmencita Brojboiu povestea că a ”adunat obiecte despre care ne-
am imaginat că ar putea fi în burta balenei noastre. Am încercat să luminez 
spațiul acestei săli întunecate și să fie totul alb. E albul scoicilor care sunt aduse 
la mal, iar când ele se usucă, rămân mormane… de fapt, apa și sarea curăță orice 
culoare și totul devine albul acela de cretă. Exact aceasta este senzația pe care 
am vrut s-o obținem: acest alb, spațiul curățat de orice culoare individuală. E 
culoarea mării care a trecut secole de-a rândul peste obiecte. Și, în același timp, 
balena noastră a înghițit o mulțime de obiecte pe care oamenii le aruncă în ape. 
Deșeuri, plastic… Ei bine, balena noastră e o balenă a zilelor noastre”. 
 
”Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate și despre cât de pierduți 
suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. Interiorul 
balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai lichid, mai 
straniu. Asta a fost ideea universului sonor din Iona. Cântecele sunt ideile lui 
Gábor Tompa puse pe muzică și cred că au cântat singure. Umorul tragic din ce 
cântă Cristina Juncu uneori pe noi ne-a făcut să râdem. Și asta mi-aș dori să 
simtă și spectatorii”– declara Ada Milea. 
 
 

Sursa: Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Napoca 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 23. Credidam.ro 
din data de 16 Iunie 2019 
https://credidam.ro/wp/iona-un-spectacol-despre-conditia-artistului-in-
lume/ 
 



 53 

 
 

Iona – un spectacol despre condiţia artistului în lume 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă premiera 
spectacolului Ionade Marin Sorescu, în regia lui Gábor Tompa, celebra 
poveste despre pescarul singuratic, înghiţit de un peşte uriaş. Reprezentaţia 
va avea loc miercuri, 19 iunie 2019, de la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. Din distribuţie fac parte Gabriel Răuţă, în rolul titular, alături 
de Cristina Juncu, într-o creaţie specială, rolul Echo, un alter-ego al lui Iona. 
Muzica originală este semnată de Ada Milea, iar scenografia, de Carmencita 
Brojboiu. 

Subintitulată de Marin Sorescu „tragedie în patru tablouri”, Iona, piesa lui de 
debut, a fost publicată în 1968 şi face parte, alături de Paracliserul şi Matca, din 
Trilogia intitulată Setea muntelui de sare. Spre deosebire de personajul biblic, 
pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe umeri nicio vină şi niciun păcat. El va 
fi înghiţit de un peşte uriaş încă de la început şi fiecare evadare din burta peştelui 
îl va duce într-o burtă şi mai mare, închisoare după închisoare, la infinit, condiţie 
a existenţei umane. 

Iona devine în viziunea regizorului Gábor Tompa un spectacol poetic, în care 
muzica Adei Milea creează un univers aparte, ce combină absurdul tragic şi 
umorul.O superbă meditaţie asupra vieţii şi a morţii, asupra universului, Iona 
vorbeşte, în ultimă instanţă, despre libertate, despre creaţie şi despre condiţia 
artistului. Dar, în acelaşi timp, este o discuţie despre omul secolului 21 şi 
„închisorile” lui. 
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„Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât şi din punct de 
vedere al condiţiei artistului în lume, azi. Figura lui Iona şi chiar şi cea a actorului 
Gabriel Răuţă de multe ori m-au făcut să mă gândesc la imaginea lui Brâncuşi. 
Artistul care se luptă cu materialul. Şi există o replică în text: N-a făcut nimic bun 
în viaţa lui decât această bancă de lemn, punându-i de jur împrejur marea. O bancă 
de lemn în mijlocul mării… O imagine superbă care pe mine mă trimite cu gândul 
la Masa tăcerii. Ei bine, este vorba aici despre cunoscutul motiv în care opera îl 
devorează pe artist. Şi încercăm să facem trimitere la Brâncuşi, care a trăit în 
balena exilului. Iona, în viziunea mea, este un spectacol despre condiţia artistului 
şi îndoielile lui de azi în ceea ce priveşte credinţa. Despre relaţia lui cu Dumnezeu, 
cu divinitatea, cu inspiraţia, cu speranţa, cu disperarea…” mărturisea regizorul 
Gábor Tompa. 

 

Sursa: credidam.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24. Agenția de presă RADOR 
din data de 17 Iunie 2019 

http://www.rador.ro/2019/06/17/previziunile-saptamanii-17-23-
iunie-2019/ 
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Previziunile săptămânii 17 – 23 iunie 2019 
 
 
Cu prilejul premierei spectacolului „Iona” de Marin Sorescu, în regia lui Gábor 
Tompa (19 iun.), va avea loc o conferință de presă, la care vor participa realizatorii 
spectacolului, regizorul Gábor Tompa, scenografa Carmencita Brojboiu și actorii 
Gabriel Răuță și Cristina Juncu – ora 13:00, la Teatrul Nottara, Cafeneaua 
CafeNott 

 
de: G.R 

 
 
 

 25. Radio România Constanța 
din data de 18 Iunie 2019 

http://www.radioconstanta.ro/2019/06/18/calendarul-zilei-18-
iunie-5/ 
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Calendarul zilei – 18 iunie  

 
– Cultură 
 
* Cu prilejul premierei spectacolului „Iona” de Marin Sorescu, în regia lui Gábor 
Tompa (19 iun.), va avea loc o conferință de presă, la Cafeneaua CafeNott 
(Teatrul Nottara, etajul 1), la care vor participa realizatorii spectacolului, regizorul 
Gábor Tompa, scenografa Carmencita Brojboiu și actorii Gabriel Răuță și Cristina 
Juncu – ora 13:00 

 
Sursa: radioconstanta.ro 

 
 
 
 
 

 26. România Liberă 
din data de 18 Iunie 2019, ora 08:27 

https://romanialibera.ro/cultura/iona-un-spectacol-despre-conditia-
artistului-in-lume-788333 
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”IONA“ – UN SPECTACOL DESPRE CONDIŢIA 
ARTISTULUI ÎN LUME 

Celebra poveste despre pescarul singuratic, înghițit de un pește uriaș redată 
de Marin Sorescu în piesa „Iona“, va putea fi văzută pe scena Teatrului 
Nottara, în regia lui Tompa Gabor. 

Subintitulată de Marin Sorescu „tragedie în patru tablouri“, „Iona“, piesa lui de 
debut, a fost publicată în 1968 și face parte, alături de „Paracliserul“ și „Matca“, 
din Trilogia intitulată „Setea muntelui de sare“. Spre deosebire de personajul 
biblic, pescarul solitar al lui Sorescu nu poartă pe umeri nicio vină și niciun păcat. 
El va fi înghițit de un pește uriaș încă de la început și fiecare evadare din burta 
peștelui îl va duce într-o burtă și mai mare, închisoare după închisoare, la infinit, 
condiție a existenței umane. 

În viziunea regizorului Tompa Gabor, „Iona“ devine un spectacol poetic, în care 
muzica Adei Milea creează un univers aparte, ce combină absurdul tragic și 
umorul. O minunată meditație asupra vieții și a morții, asupra universului, «Iona» 
vorbește, în ultimă instanță, despre libertate, despre creație și despre condiția 
artistului. 

Dar, în același timp, este o discuție despre omul secolului 21 și „închisorile“ lui. 
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„Pe mine mă interesează „Iona“ atât din punct de vedere religios, cât și din punct 
de vedere al condiției artistului în lume, azi. Figura lui Iona și chiar și cea a 
actorului Gabriel Răuță de multe ori m-au făcut să mă gândesc la imaginea lui 
Brâncuși. Artistul care se luptă cu materialul. Și există o replică în text: N-a făcut 
nimic bun în viața lui decât această bancă de lemn, punându-i de jur împrejur 
marea. O bancă de lemn în mijlocul mării… O imagine superbă care pe mine mă 
trimite cu gândul la Masa tăcerii. Ei bine, este vorba aici despre cunoscutul motiv 
în care opera îl devorează pe artist. Și încercăm să facem trimitere la Brâncuși, 
care a trăit în balena exilului. «Iona», în viziunea mea, este un spectacol despre 
condiția artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește credința. Despre relația 
lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, cu disperarea…“, 
spune regizorul Tompa Gabor într-un interviu pentru yorick.ro. 

Iar pentru Ada Milea „Iona“ este „un poem despre singurătate și despre cât de 
pierduți suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. 
Interiorul balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai… lichid, 
mai straniu, asta a fost ideea universului sonor din „Iona“. Straniu, în sensul că e 
o planetă care e în interiorul balenei... și ființa rezonator, Echo, interpretată de 
Cristina Juncu, e un fel de Ariel care trebuie să fie și comic, și straniu, și tragic, 
în același timp. Pentru mine, umorul conține întotdeauna și o lacrimă... Până la 
urmă, odată ce ne naștem, avem o condamnare la moarte. Ce mai putem face? Să 
râdem de ce putem și cum putem. Cu lacrima în colțul ochiului…” 

Din distribuție fac parte Gabriel Răuță, în rolul titular, alături de Cristina Juncu, 
într-o creație specială, rolul Echo, un alter-ego al lui Iona. Muzica originală este 
semnată de Ada Milea, iar scenografia, de CarmencitaBrojboiu. Reprezentația va 
avea loc miercuri, 19 iunie 2019, de la ora 19.30, la Sala „George Constantin“ a 
Teatrului Nottara. 

 

 
de: Maria Capelos 

 
 
 
 

 27. Radio România Cultural 
din data de 19 Iunie 2019, 

https://radioromaniacultural.ro/spectacolul-iona-in-premiera-la-
teatrul-nottara/ 
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Spectacolul “Iona”, în premieră la Teatrul Nottara 

 
Astăzi, de la ora 19.00, la Teatrul Nottara, va avea loc premiera spectacolului 
“Iona”, de Marin Sorescu, în regia lui Gábor Tompa. Din distribuție fac parte 
Gabriel Răuță, în rolul titular, alături de Cristina Juncu, într-o creație specială, 
rolul Echo, un alter-ego al lui Iona. Muzica originală este semnată de Ada Milea, 
iar scenografia, de Carmencita Brojboiu.   

Ce vor descoperi spectatorii pe scenă și de ce nu ar trebui să lipsească de la acest 
spectacol? 

Cu detalii Andra Petrariu. 

 
Sursa: radioromaniacultural.ro 

 
 
 28. Spectator – Blog Ileana Lucaciu 
din data de 22 Iunie 2019, ora 12:01 

http://ileanalucaciu.blogspot.com/2019/06/iona-teatrul-nottara-
sala-george.html 
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“IONA” – TEATRUL “NOTTARA” / Sala “George Constantin” 
FOND EMOȚIONAL … ABSENT 

 
         Eugene Ionesco afirma, în “Note și contranote” în 1962 – “Când un poet 

scrie teatru, este aproape sigur că piesele lui sunt niște metafore dezvoltate”. În 
1968, poetul Marin Sorescu debutează în dramaturgie cu “Iona” care va face apoi 
parte din trilogia “Setea muntelui de sare”, completată cu piesele “Paraclisetul” și 
“Matca”. 

 
         Poetul de valoare Marin Sorescu pentru “Iona” ia drept pretext mitul biblic 

al propăvăduitorulu credinței în Dumnezeu, dar care se răzgândește în acțiune, e 
pedepsit a fi înghițit de un monstru marin, iar după trei zile de penitență în burta 
acestuia, e iertat și peștele îl “scuipă” pe uscat. Acesta e mitul care îl inspiră pe 
Marin Sorescu, dar Iona al său e un om nevinovat, ajuns în burta peștelui mare, 
metaforă principală a piesei pentru a servi o temă fierbinte – captivitatea omului, 
disperarea sa într-o lume dușmănoasă greu de înțeles pentru el. Poetul pornind de 
la acest motiv tematic central, dezvoltă prin tehnica monologului dialogat, cu 
accente lirice, un poem dramatic cu tentă filosofică, încărcat de simboluri, deaspre 
OM și existența într-o lume în perpetuă mișcare ca … apele mării. Marin Sorescu 
scrie acest monolog în 1968, în altă etapă istorică tristă, dar simbolistica din 
parabola sa alegorică, rămâne perfect valabilă și astăzi, când OMUL Iona e 
“înghițit” de o lume cu valuri neașteptate și poate fi marcat de singurătate, chiar 
în plasa tehnicilor sale explozive.  
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         Gabor Tompa, unul din puținii noștri regizori de marcă, “adaptează” piesa, 
o “tragedie în patru tablouri” – demers neprecizat în programul de sală -, 
inventează personajul Echo și își dorește un spectacol despre … “condiția 
artistului și îndoielile lui de azi în ceea ce privește credința”. “Argumentul 
regizorului” exprimat în programul de sală, nu își găsește motivare, nici în 
substanța monologului scris de Marin Sorescu și nici în conceptul teatral. Poetul 
analizează OMUL și raportul existențial cu lumea, nu personalitatea specială 
a “artistului”. Multitudinea de simboluri e suportul fiecărei replici rostite de Iona, 
dar în spectacol aceste simboluri nu mai au încărcătură emoțională pentru 
transmiterea tematicii monologului. 

         

 
 

 Publicul privește și se plictisește o oră și treizeci de minute, zbaterile și 
disperarea unui pescar, dornic să prindă un pește mare și când vede că nu poate, 
“pescuiește” peștișori dintr-un borcan și va fi înghițit de o … balenă! Astfel tratat 
teatral, monologul nu mai are substrat și consistență. Decorul propus de 
Carmencita Brojboiu în notă albă generală, drept simbol al curățeniei spirituale 
căutate de Om, nu servește însă imaginea lumii în care se zbate Iona; “burta 
balenei” e indicată inexpresiv prin câteva resturi de obiecte lipsite de proveniență 
concretă, atârnate de câteva bare metalice, trimiteri la … “coastele” monstrului 
marin. Spațiul de joc e lipsit de suport pentru intențiile metaforice ale textului. 

 

 
 Regizorul vrea să sprijine totuși, aceste intenții prin numeroase efecte derizorii, 

cum ar fi folosirea de către pescarul Iona a o serie de bile albe de diferite 
dimensiuni, cu sens spre comunicare cu oamenii, dar efectele nu degajă sens 
emoțional. Viziunea regizorală apelează și la jocurile de lumini, forțat manipulate 
în raport cu situațiile în care se află pescarul – artist , dorit de Gabor Tompa. Din 
jocul de lumini, singurul moment convingător, rămâne cel cu o lanternă mare 
direcționată spre public, partener direct al zbuciumatului trai într-o lume 
indiferentă față de el. Evident, fumul nu lipsește ca artificiu regizoral derizoriu. 
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 Singura intenție remarcabilă a “adaptării” și conceptului regizoral, este 
personajul inventat, Echo, comentator al zbaterilot lui Iona prin songuri și efecte 
sonore. Echo devine și peștele cel mare disperat și el de ansamblul lumii, și o 
sirenă provocatoare, și vocea pe care o vrea în preajmă pescarul Iona. Excelent e 
cum se adaptează tânăra actriță Cristina Juncu rolului de comentator muzical și 
sonor; subliniază prin interpretare simbolul sensurilor dialogului Omului cu 
lumea ce nu îl ascultă. Cristina Juncu află sprijin pentru interpretare, în suportul 
muzical, inspirat oferit de Ada Milea. Comentatorul Echo e plasat dibaci de 
regizor, în afara spațiului de joc, pe o laterală a scenei. 

 
         Regizorul Gabor Tompa alege pentru interpretarea personajului complex 

Iona, om simplu, dar “filosof” al vieții, pe Gabriel Răuță, actor prețuit al teatrului 
pentru alte spectacole. Viziunea regizorală nu prijeluiește însă, actorului, 
realizarea unui rol memorabil. Actorul rostește replica fără să îi speculeze 
substratul, simbolul interior. Gabriel Răuță susține admirabil un singur moment, 
cel al relației Om și Divinitate. Regizorul nu îndrumă interpretul să dea 
credibilitate reflecțiilor lui Iona privind viața concretă și destinul, dialogului cu 
personajul abstract care sălășluiește în interiorul lui, disperării căutării condiției 
umane. 

 
         “Iona” este un exercițiu teatral modest pe un text ofertant prin intenții 

metaforice referitoare la OM și relața cu lumea înconjurătoare. Restrângerea 
temei de către regizor la Iona, considerat un “artist” al vieții, e exagerată și falsă. 
Acest monolog dezvoltă prin cuvânt o multitudine de stări umane, cizelate ca un 
bijutier de poetul Marin Sorescu, dar ne exploatate cu fantezia cunoscută a 
regizorului Gagor Tompa. 
 
 

de: Ileana Lucaciu 
 
 
 

 29. szinhaz.org 
din data de 24 Iunie 2019, ora 16:21 
https://szinhaz.org/kitekinto/hatarontul/2019/06/24/jonas-
koprodukcios-eloadas-keszult-kolozsvaron/ 



 63 

 

 
JÓNÁS – KOPRODUKCIÓS ELŐADÁS KÉSZÜLT 

KOLOZSVÁRON 
 
A Kolozsvári Állami Magyar Színház idei évadának utolsó bemutatójára június 
16-án került sor a színház Stúdiótermében. Marin Sorescu Jónás című drámáját 
Tompa Gábor állította színpadra, az előadás a bukaresti Nottara Színház és a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház koprodukciójaként jött létre. 

Marin Sorescuelső színdarabja, a Jónás, a dráma a Paracliserul (A sekrestyés) és 
a Matca (A méhkirálynő) című színművekkel együtt alkotja A sóhegy szomjúsága 
című trilógiát. A bibliai Jónással ellentétben Sorescu magányos halásza nem 
hordoz semmilyen bűnt, semmilyen vétket. Már a történet elején elnyeli egy 
hatalmas hal, és ahányszor sikerül megszöknie a hal gyomrából, mindig egy 
nagyobb gyomorba kerül, egyik börtönből a másikba –, ami végtére is az emberi 
lét sajátossága. 

„Engem Jónás egyrészt a vallás, másrészt a kortárs művész szempontjából 
érdekel. Számomra a Jónás a mai világ művészének létállapotáról, és a hittel 
kapcsolatos kételyeiről szól. A művész kapcsolatáról Istennel, az istenséggel, 
ihlettel, reménnyel és reménytelenséggel, egy olyan világban, ahol 
kommunikáció már szinte nem is létezik. Pontosan ezt akartuk megragadni azzal, 
hogy behoztuk a Cristina Juncu által játszott szereplőt, aki egyfajta kommentátor, 
visszhang, angyal, szirén, a kísértő hangok megszemélyesítője. Ő jelképezi a 
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kommunikáció hiányát a mai világban, amikor a túlságosan is fejlett technológiák 
korát éljük. Ez az, amit fel akarunk mutatni. Máskülönben a szöveg rendkívüli 
költői erővel bír, különleges a humora is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, 
hiszen Sorescu és főhőse számára a túlélést jelenti. Túlélni a humor által” – 
fogalmazott Tompa Gábor rendező. 

Carmencita Brojboiu díszlet- és jelmeztervező az előadás látványvilágáról így 
vall: „Összegyűjtöttünk mindenféle tárgyat, amiről úgy képzeltük, hogy benne 
lehet a cethalunk gyomrában. Megpróbáltam világossá tenni a terem sötét terét, 
és azt akartam, hogy minden fehér legyen. Aztán ott van a partra dobott kagylók 
fehérje, amikor megszáradnak. Tulajdonképpen a víz és a só kioldja az összes 
színt, és minden krétafehér lesz. Éppen ezt a hatást akartuk elérni: ezt a fehéret, a 
mindenféle sajátos színtől megszabadított teret. Ugyanakkor a mi cethalunk sok 
olyan tárgyat is lenyelt, melyeket az emberek dobálnak a tengerbe. Szemetet, 
műanyagot… Tehát a mi cethalunk egy ma élő bálna.”  

 
„Számomra a Jónás című költemény a magányról szól, arról, hogy mennyire 
elveszettek vagyunk ebben a világban, bármennyire is úgy tűnik, hogy jól 
megvagyunk benne. A cethal belsejének rezonálnia kell Jónás gondolataira, minél 
folyékonyabban, minél szokatlanabb módon. A dalok megzenésítése Tompa 
ötletei nyomán születtek, és azt hiszem, maguktól szólaltak meg. A Cristina Juncu 
által énekelt dalok tragikus humora minket is olykor-olykor nevetésre fakasztott. 
És szeretném, ha a nézők is ezt éreznék” – mondta el Ada Milea, az előadás 
zeneszerzője. 

A címszerepet Gabriel Răuță játssza, Cristina Juncu pedig a Visszhang 
szerepében egyfajta alteregója Jónásnak. Az előadás díszlet- és 
jelmeztervezője Carmencita Brojbiu, a zenét Ada Milea jegyzi. Az előadás 
román nyelven tekinthető meg magyar és angol felirattal.  
 

 
Sursa: szinhaz.org 

 
 
 
 
 
 

 30. Yorick.ro 
din data de 25 Iunie 2019 

https://yorick.ro/eul-creator-care-transcende-moartea/ 
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Eul creator care transcende moartea 

 

La aflarea veștii că un regizor de importanța și de anvergura intelectuală a lui 
Tompa Gábor a luat decizia de a pune în scenă celebrul monolog dramatic Iona de 
Marin Sorescu, mi-am pus instantaneu întrebarea ce relevanță ar mai putea avea 
în contextul vieții teatrale actuale, adică din anul 2000 încoace, scrierile unuia 
dintre cei mai respectați și chiar jucați autori de literatură dramatică de dinainte 
de decembrie 1989. 

Site-ul Regizor caut piesă înregistrează opt titluri din creația autorului, dintre 
care Setea muntelui de sare denumește întreaga trilogie soresciană (Iona, 
Paracliserul, Matca) reprezentată într-un spectacol de la U.N.A.T.C. Titluri care 
au figurat de atunci și până astăzi în repertorii. În conformitate cu datele furnizate 
de sus-menționatul site Există nervi ar fi avut parte doar de o singură punere în 
scenă, la Naționalul craiovean, Paracliserul ar fi beneficiat de un spectacol la 
Teatrul Național din Târgu Mureș, o soartă ceva mai bună având 
tocmai Iona despre care ni se spune că ar fi fost jucată la Teatrul Sala Mică din 
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Cluj-Napoca (spectacol pe care l-am văzut și comentat, de altfel), la Teatrul 
Național „Marin Sorescu” din Craiova și la Teatrul Național Radiofonic. 

Nu e cam puțin, totuși? Cu atât mai mult cu cât critici dintre cei mai serioși au 
atestat în repetate rânduri și la momente diferite valoarea scrierilor soresciene. 
Printre care și Iona. Iată. În capitolul inspirat intitulat Conceptul Sorescu, din 
cartea Ora 19.30 (Editura Meridiane, București, 1983), Valentin Silvestru făcea 
observația în conformitate cu care „originalitatea absolută a lui Marin Sorescu și 
atributul de dramaturg fundamental decurg nu numai din factura operei dramatice, 
ci și din calitatea sa de inventator”. Binecunoscutul critic, admirator și promotor 
fervent al creației soresciene, amintea în context că Sorescu e la noi creatorul 
„tragediei ontologice, al tragi-comediei istorice, al speciei moderne de dramă 
ritualică românească, al monodramei.” 

În Istoria dramaturgiei române contemporane (Editura Albatros, București, 
2000), Mircea Ghițulescu insista și el asupra originalității scrisului sorescian, 
socotind că dramaturgul e o „excepție greu de înseriat.” De ce? Fiindcă „el atacă 
teme mari ca Blaga, în dicțiune ironică, asemenea lui Caragiale, într-un aliaj unic, 
profund și pitoresc deopotrivă. Să facem filosofie glumind! este deviza lui 
Sorescu, mai ales în trilogia Setea muntelui de sare, ceea ce este, între altele, un 
mod oltenesc de a exista.” 

Convins la rându-i de modernitatea ca și de originalitatea lui Sorescu, criticul 
Marian Popescu îi aborda creația, în cartea Chei pentru labirint (Editura Cartea 
Românească, București, 1986), din perspectiva metodelor de lucru oferite de 
Gustav René Hocke în lucrarea Lumea ca labirint, dar și prin acelea propuse de 
Gabriel Liiceanu în Tragicul. Și tot Marian Popescu e cel ce scria că „elementul 
de șoc pe care îl aduce Marin Sorescu constă nu numai în ineditul situațiilor 
dramatice. Drumul către perfecțiune al personajelor sale nu este dat, în detalii 
expuse programatic. El devine drum al cunoașterii profunde, direct, esențial, 
tulburător prin simplitatea sa, aflat în perfect echilibru între seriozitatea riscului 
asumat și ironia ca formă a lucidității.” Atât Iona, cât și Paracliserul intră în 
labirint, fie cu totul întâmplător, fie voit, pentru ca apoi să înceapă drumul spre 
perfecțiune. Primul o face încercând să iasă din burta chitului, cel de-al doilea 
vrând să ajungă sus, „în înaltul catedralei gotice pentru a-l găsi pe Dumnezeul 
absent din lăcașul credinței.” Asta în vreme ce Irina, protagonista piesei Matca, 
vrea să-și salveze „pruncul pe cale de  veni pe lume.” 

Monologul dramatic are, la rându-i, la Sorescu o seamă de originalități demne de 
subliniat. Valentin Silvestru spunea că „monodrama soresciană beneficiază de o 
dramaticitate specifică, nu e un simplu monolog în decoruri alternate. Are ceva 
din specia platoniciană a dialogului cu un interlocutor fictiv”. Marian Popescu 
sesiza și el dominanta în cauză a monologului sorescian. O dominantă cât se poate 
de necesară în cazul omului Iona, fiindcă atât claustrarea, cât și tirania duratei ce 
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se fac simțite aici implică permanenta verificare, eu aș zice autoverificare, a 
pozițiilor personajului. În primul rând descoperirea și verificarea propriului eu 
grație dialogului cu sine însuși. Iar autoverificarea e, ca și reîntoarcerea, de 
altminteri, semnul speranței. „În momentul în care pescarul ghinionist are 
revelația propriului eu ca realitate individuală, lupta sa de reducere a 
indeterminării lumii, nevoia de certitudine și de solidaritate cu soarta sa îi oferă 
accesul într-o sferă superioară a spiritului.” 

 

De fapt, aici, în Iona, piesă catalogată de Mircea Ghițulescu drept textul 
fundamental al poetului, scriere pusă în relație cu setea de absolut din care se 
hrănește marea literatură dramatică a lui Camil Petrescu, ne întâlnim cu aventura 
captivității și a libertății (prin opoziție), ambele înțelese ca părți ale cunoașterii. 
Aș spune că în Ionaaventura cunoașterii de sine e dublată la Sorescu de aventura 
cunoașterii lumii. De unde și permanenta autointerogație, dorința obsesivă a 
personajului de a se întreba spre a dobândi, redobândi și a-și reîntări certitudini. 
Cea din urmă dictată și de spațiul nou, inedit, atipic în care se consumă existența 
sa, mai exact, ultima parte a existenței sale. Partea trecerii spre inexistență. 

Dacă acestea sunt opiniile unor critici de valoare, atunci de ce nu se joacă Iona? 
Cine se află în eroare? Critica ce ar fi fost, poate, prea generoasă sau directorii și 
regizorii de teatru care fie din prejudecată, fie din comoditate ignoră o scriere ce 
nu ar merita uitarea? Sau să fi dispărut oare peste noapte toate sus-menționatele 
calități? Nici vorbă! 

Și astăzi sunt la fel de evidente amestecul dintre poetic și dramatic, profunzimea 
situațiilor dramatice, filonul mitic și creștin, autenticitatea dialogului cu sine 
însuși în care plonjează Iona mai întâi din dorința contracarării pustietății și a 
alungării singurătății, mai apoi din aceea a recapitulării vieții și, în fine, a 
conservării libertății și demnității. Până în acel moment final în care personajul 
conștientizează că orice formă de salvare este anulată. De unde recursul la gestul 
absolut, fără posibilitatea reversibilității din final. 

Avem de-a face cu ceea ce mi se pare a fi o sinucidere împăcată, fiindcă Iona 
pescarul, metamorfozat în spectacolul lui Tompa Gábor în Iona-artistul, Iona ca 
reamintire, ca alter-ego, ca efigie a lui Brâncuși, Iona, cel care „nu a făcut nimic 
bun în viața lui decât această bancă de lemn, punându-i împrejur marea” 
realizează justificarea unei existente deloc trăite degeaba. De aici, de la această 
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idee extraordinară, concretizată și desăvârșită prin înfățișarea, costumul și 
interpretarea dată eroului de Gabriel Răuță (o contribuție de seamă în concretizare 
revenindu-i scenografei Carmencita Brojboiu) derivă, în opinia mea, 
originalitatea montării lui Tompa Gábor. Care plasează totul într-o matrice 
beckettiană (literatura irlandezului fiind preferința absolută a directorului de 
scenă, marele reper al creației sale neegalat decât doar de frecvența întoarcerii la 
Shakespeare),  utilizează teme și simboluri-cheie precum acelea ale așteptării, 
copacului ca simbol al trecerii timpului, valiza din care Iona scoate obiecte care îi 
stimulează amintirea și memoria), numai că avem de-a face cu un Beckett cu semn 
schimbat. Iona pleacă împăcat cu sine, știind că a lăsat omenirii propriul său 
mesaj. Care nu e precum acela al disperării, al vorbei sugrumate din Scaunele lui 
Ionesco. 

În spectacolul realizat prin colaborarea dintre Teatrul Nottara din București și 
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, Tompa Gábor, văzând în Iona un alter-
ego al lui Brâncuși, eroul „încearcă să surprindă cu cuțitul-daltă un material care, 
să zicem că este burta balenei… un material din ce în ce mai gros, mai greu de 
înfrânt. Și reușește, totuși, din acest material care se opune să lase ceva în urmă. 
Este mesajul lui pe care, în text, Iona intenționează să-l trimită omenirii într-un 
borcan sau într-o sticlă aruncată în ocean…”. Așa cum însuși regizorul declară 
într-un interviu plin de substanță acordat Monicăi Andronescu și publicat în 
caietul de sală. Da, e adevărat, există la un moment dat în spectacol și disperare, 
o disperare atent și superior exprimată și transmisă, există și dramatism, și tragic, 
tot la fel cum nu poți să rămâi tu, spectator, insensibil la minuțiosul dozaj de umor 
și autoironie. La a cărui instituire, amestec, îngemănare, unire un rol de seamă îi 
revine muzicii create de Ada Milea, cu talent, cu un abil aproape-departe, cu 
valorizarea ambiguității dintre prezență și absență adusă în spectacol de Cristina 
Juncu. O tânără actriță care cântă cu vocea, la vioară, la instrumente de percuție, 
unele dintre ele ciudate, parcă și ele scoase din valiza de lemn a lui Iona. Dar 
există înainte de toate o victorie a voinței de afirmare a demnității, a umanității 
care chiar și prin moarte se dovedește superioară unei extincții oarecare. 

 

Încrederii și empatiei dovedite de Tompa Gábor scrierii, după cum se vede, 
răzbătătoare prin timp a lui Sorescu, ireproșabilei colaborări cu scenografa 
Carmencita Brojboiu, cu autoarea muzicii de scenă Ada Milea, cu actrița Cristina 
Juncu, li s-au asociat admirabila conlucrare dintre regizor și interpretul lui Iona, 
actorul Gabriel Răuță. Om inteligent, cultivat, serios pe meserie, actor înzestrat 
cu un admirabil simț al măsurii, pregătit să își cenzureze orice tendință de cădere 
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în patetism, Gabriel Răuță sesizează și transpune cu mijloace simple, dar profunde 
polifonia eurilor care dialoghează unele cu altele în monologul dramatic 
sorescian. Iona înseamnă eu, numai că aici, în piesa lui Sorescu, există mai 
multe eu-uri. Care se caută și se completează în așteptarea marii treceri. Eul 
surprizei, al stupefacției, eul dramatismului și al tragediei, eul care așteaptă, care 
glumește cu sine și cu soarta, eul celui care înțelege că ceea ce i s-a întâmplat este 
ireversibil, eul vieții, al morții, al creației biruitoare dincolo de moarte. 

Teatrul Nottara și Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca  

IONA de Marin Sorescu 

Regia: Tompa Gábor 

Scenografia: Carmencita Brojboiu; 

Muzica: Ada Milea 

Cu: Gabriel Răuță (Iona) și Cristina Juncu (Echo) 

Data premierei: 16 iunie 2019     

de: Mircea Morariu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31. Agenția de presă RADOR 
din data de 04 Iulie 2019 

http://www.rador.ro/2019/07/04/marina-constantinescu-a-anuntat-
selectia-nationala-a-spectacolelor-din-fnt-2019-si-a-prezentat-
noua-imagine-a-festivalului/ 
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Marina Constantinescu a anunțat selecția națională a 
spectacolelor din FNT 2019 și a prezentat noua imagine a 

festivalului 
 
Selecția națională a spectacolelor care vor fi prezente în cea de-a 29-a ediție a 
Festivalului Național de Teatru a fost anunțată ieri, în cadrul unei 
transmisii livestreaming de la sediul UNITER din București. 
 
Lista celor 41 de spectacole participante în FNT 2019, provenind de la 32 de teatre 
și companii teatrale din România, a fost detaliată de directorul și selecționerul 
Festivalului, Marina Constantinescu, în fața unei audiențe care a reunit jurnaliști, 
critici de teatru sau simpli iubitori ai artelor scenei interesați să participe la prima 
manifestare publică a ediției FNT cu numărul 29. Spectacolele vizionate sunt 
produse în stagiunea 2018-2019. 
 
FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU 
Ediţia a 29-a 
18 – 27 octombrie 2019, Bucureşti 
  
SELECŢIA NAȚIONALĂ A SPECTACOLELOR 
(ordine alfabetică) 
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18.  IONA 

de Marin Sorescu, regia Gábor Tompa, muzica Ada Milea, scenografia 
Carmencita Brojboiu, coproducție Teatrul „Nottara”, București și Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 

de: Cătălin Belu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32. Cotidianul 
din data de 07 Iulie 2019 
https://www.cotidianul.ro/marina-constantinescu-a-anuntat-selectia-
nationala-a-spectacolelor-din-fnt-2019/ 
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Marina Constantinescu a anunțat selecția națională a 

spectacolelor din FNT 2019 
 

Selecția națională a spectacolelor care vor fi prezente în cea de-a 29-a ediție 
a Festivalului Național de Teatru a fost anunțată ieri, în cadrul unei 
transmisii livestreaming de la sediul UNITER din București. 
 

Lista celor 41 de spectacole participante în FNT 2019, provenind de la 32 
de teatre și companii teatrale din România, a fost detaliată de directorul și 
selecționerul Festivalului, Marina Constantinescu, în fața unei audiențe care a 
reunit jurnaliști, critici de teatru sau simpli iubitori ai artelor scenei interesați să 
participe la prima manifestare publică a ediției FNT cu numărul 29. Spectacolele 
vizionate sunt produse în stagiunea 2018-2019. 
 
Selecţia Naţională a Spectacolelor în ordine alfabetică 
 

18. IONA 

de Marin Sorescu, regia Gábor Tompa, muzica Ada Milea, scenografia 
Carmencita Brojboiu, coproducție Teatrul „Nottara”, București și Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 
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de: Magdalena Popa Buluc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 33. Clujulcultural.ro 
din data de 06 Iulie 2019 

https://www.clujulcultural.ro/fnt-2019-sase-spectacole-de-teatru-
clujene-invitate-la-bucuresti-in-toamna/ 
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FNT 2019. Șase spectacole de teatru clujene invitate la 
București în toamnă 

 
Selecţia naţională a spectacolelor care vor fi prezente în cea de-a 29-a ediţie a 
Festivalului Naţional de Teatru a fost anunţată de UNITER Bucureşti. Un total 
de 41 de spectacole participante de la 32 de teatre și companii teatrale din țară. 
Clujul e ales cu șase din totalul de 41. 
 
Spectacolele sunt produse în stagiunea 2018-2019. 

Selecție FNT, 18 – 27 octombrie 2019, Bucureşti 
 
18. IONA 
de Marin Sorescu, regia Gabor Tompa, muzica Ada Milea, scenografia 
Carmencita Brojboiu, coproducţie Teatrul „Nottara”, Bucureşti şi Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 

Sursa: clujulcultural.ro 
 34. Radio România Internațional  
din data de 04 Iulie 2019, ora 14:56 
https://www.rri.ro/ro_ro/marina_constantinescu_a_anuntat_
selectia_nationala_a_spectacolelor_din_fnt_2019-2601405 
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Marina Constantinescu a anunțat selecția națională a 
spectacolelor din FNT 2019 

Selecția națională a spectacolelor care vor fi prezente în cea de-a 29-a ediție a 
Festivalului Național de Teatru a fost anunțată ieri, în cadrul unei transmisii 
livestreaming de la sediul UNITER din București. 

Lista celor 41 de spectacole participante în FNT 2019, provenind de la 32 de teatre 
și companii teatrale din România, a fost detaliată de directorul și selecționerul 
Festivalului, Marina Constantinescu, în fața unei audiențe care a reunit jurnaliști, 
critici de teatru sau simpli iubitori ai artelor scenei interesați să participe la prima 
manifestare publică a ediției FNT cu numărul 29. Spectacolele vizionate sunt 
produse în stagiunea 2018-2019. 
 
FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU 
Ediţia a 29-a 
18 – 27 octombrie 2019, Bucureşti 
  
SELECŢIA NAȚIONALĂ A SPECTACOLELOR 
(ordine alfabetică) 
 

18. IONA 
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de Marin Sorescu, regia Gábor Tompa, muzica Ada Milea, scenografia 
Carmencita Brojboiu, coproducție Teatrul „Nottara”, București și Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 

 
 

Sursa: rri .ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35.ifestival.ro 
din data de 04 Iulie 2019 

https://ifestival.ro/selectia-oficiala-a-spectacolelor-din-festivalul-
national-de-teatru-2019/ 
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Selecţia oficială a spectacolelor din Festivalul Naţional de Teatru, 

2019 
 
Lista celor 41 de spectacole participante în FNT 2019, provenind de la 32 de teatre 
şi companii teatrale din România, a fost detaliată de directorul şi selecţionerul 
Festivalului, Marina Constantinescu, în faţa unei audienţe care a reunit jurnalişti, 
critici de teatru sau simpli iubitori ai artelor scenei interesaţi să participe la prima 
manifestare publică a ediţiei FNT cu numărul 29. Spectacolele vizionate sunt 
produse în stagiunea 2018-2019. 
 
Vă prezentăm mai jos selecţia naţională a spectacolelor (ordine alfabetică). 
 
18. Iona 
de Marin Sorescu, regia Gábor Tompa, muzica Ada Milea, scenografia 
Carmencita Brojboiu, coproducţie Teatrul „Nottara”, Bucureşti şi Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 

Sursa: ifestival.ro 
 36. Jurnalbucurestiului.ro 
din data de 11 Iulie 2019 

https://jurnalulbucurestiului.ro/selectia-nationala-spectacolelor-
din-fnt-2019-si-noua-imagine-festivalului/ 
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Selecția națională a spectacolelor din FNT 2019 și noua imagine a 

festivalului 
 
Marina Constantinescu a anunțat selecția națională a spectacolelor din FNT 2019 
și a prezentat noua imagine a festivalului 

Selecția națională a spectacolelor care vor fi prezente în cea de-a 29-a ediție a 
Festivalului Național de Teatru a fost anunțată ieri, în cadrul unei transmisii 
livestreaming de la sediul UNITER din București. 

Lista celor 41 de spectacole participante în FNT 2019, provenind de la 32 de teatre 
și companii teatrale din România, a fost detaliată de directorul și selecționerul 
Festivalului, Marina Constantinescu, în fața unei audiențe care a reunit jurnaliști, 
critici de teatru sau simpli iubitori ai artelor scenei interesați să participe la prima 
manifestare publică a ediției FNT cu numărul 29. Spectacolele vizionate sunt 
produse în stagiunea 2018-2019. 

FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU 
Ediţia a 29-a 
18 – 27 octombrie 2019, Bucureşti 
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SELECŢIA NAȚIONALĂ A SPECTACOLELOR 
(ordine alfabetică) 
 

18. IONA 

de Marin Sorescu, regia Gábor Tompa, muzica Ada Milea, scenografia 
Carmencita Brojboiu, coproducție Teatrul „Nottara”, București și Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 

de: Pompiliu Comsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37. estv.ro 
din data de 05 Iulie 2019 
http://estv.ro/selectia-nationala-a-spectacolelor-din-fnt-2019/ 
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Selecția națională a spectacolelor din FNT 2019 
 
Selecția națională a spectacolelor care vor fi prezente în cea de-a 29-a ediție a 
Festivalului Național de Teatru a fost anunțată ieri, în cadrul unei 
transmisii livestreaming de la sediul UNITER din București. 
 
Lista celor 41 de spectacole participante în FNT 2019, provenind de la 32 de teatre 
și companii teatrale din România, a fost detaliată de directorul și selecționerul 
Festivalului, Marina Constantinescu, în fața unei audiențe care a reunit jurnaliști, 
critici de teatru sau simpli iubitori ai artelor scenei interesați să participe la prima 
manifestare publică a ediției FNT cu numărul 29. Spectacolele vizionate sunt 
produse în stagiunea 2018-2019. 
 
FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU, Ediţia a 29-a 
18 – 27 octombrie 2019, Bucureşti 
SELECŢIA NAȚIONALĂ A SPECTACOLELOR 
 
18. IONA, de Marin Sorescu, regia Gábor Tompa, muzica Ada Milea, 
scenografia Carmencita Brojboiu, coproducție Teatrul „Nottara”, București și 
Teatrul Maghiar de Stat Cl 
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Sursa:estv.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 38. Adevărul.ro 
din data de 05 Iulie 2019, ora 05:45 
https://adevarul.ro/cultura/teatru/despre-selectia-fnt-2019-
1_5d22acc9892c0bb0c639ac4f/index.html 
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Despre selecţia FNT 2019 
 

 
 

Iar Iona, de la Nottara şi Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca (regia: Tompa 
Gábor) arată că avem mari datoria faţă de literatura dramatică românească scrisă 
între anii 1965-1989.  
 

de: Mircea Morariu 
 
 

 

 39. LiterNet.ro 
din data de 03 Iulie 2019 

https://agenda.liternet.ro/articol/23683/Comunicat-de-
presa/Selectia-oficiala-a-spectacolelor-din-Festivalul-National-de-
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Teatru-2019.html 
 

 
 
Selecţia oficială a spectacolelor din Festivalul Naţional de Teatru, 

2019 
 
Marina Constantinescu, directorul Festivalului Naţional de Teatru, a anunţat 
miercuri, 3 iulie 2019, selecţia naţională a celei de-a 29-a ediţii a FNT. Transmisia 
a fost făcută în sistem live streaming pe www.fnt.ro şi pe pagina de Facebook a 
Festivalului. Festivalul Naţional de Teatru va avea loc între 18 şi 27 octombrie 
2019, la Bucureşti. 
 
Lista celor 41 de spectacole participante în FNT 2019, provenind de la 32 de teatre 
şi companii teatrale din România, a fost detaliată de directorul şi selecţionerul 
Festivalului, Marina Constantinescu, în faţa unei audienţe care a reunit jurnalişti, 
critici de teatru sau simpli iubitori ai artelor scenei interesaţi să participe la prima 
manifestare publică a ediţiei FNT cu numărul 29. Spectacolele vizionate sunt 
produse în stagiunea 2018-2019. 
 
Vă prezentăm mai jos selecţia naţională a spectacolelor (ordine alfabetică). 
 
18. IONA, de Marin Sorescu, regia Gábor Tompa, muzica Ada Milea, 
scenografia Carmencita Brojboiu, coproducție Teatrul „Nottara”, București 
și Teatrul Maghiar de Stat 
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Sursa: fnt.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40. FNT.ro 
din data de 03 Iulie 2019 

https://fnt.ro/2019/selectia-oficiala-a-spectacolelor-din-festivalul-
national-de-teatru-2019/ 
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Marina Constantinescu, directorul Festivalului Naţional de Teatru, a anunțat 
miercuri, 3 iulie 2019, selecţia națională a celei de-a 29-a ediţii a FNT. Transmisia 
a fost făcută în sistem live streaming pe www.fnt.ro și pe pagina de Facebook a 
Festivalului. Festivalul Național de Teatru va avea loc între 18 și 27 octombrie, la 
București. Vă prezentăm selecția națională a spectacolelor (ordine alfabetică). 
 

18/ IONA 
de Marin Sorescu, regia Gábor Tompa, muzica Ada Milea, scenografia 
Carmencita Brojboiu, coproducție Teatrul „Nottara”, București și Teatrul 
Maghiar de Stat Cluj 

 

Sursa: fnt.ro 

 

 

 41. Libertatea.ro 
din data de 23 Septembrie 2019, ora 15:28 
https://www.libertatea.ro/lifestyle/evenimente-bucuresti-octombrie-
2019-2751588 
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Evenimente în București în octombrie – Concerte, teatru, filme, 
spectacole, expoziții  

 
Piese de teatru la Nottara  
 
„Iona”  
2 octombrie, ora 19:00 la Teatrul Nottara, Sala George Constantin  
16 octombrie, ora 18:00 la Teatrul Nottara, Sala George Constantin  
26 octombrie, ora 19:30 la Teatrul Nottara, Sala George Constantin  
27 octombrie, ora 19:30 la Teatrul Nottara, Sala George Constantin  
 
Regia: Tompa Gabor  
Cu: Gabriel Răuță, Cristina Juncu  
 

 
Sursa: libertatea.ro 

 
 
 42. Europa FM 
din data de 24 Octombrie 2019, ora 10:14 
https://www.europafm.ro/gabriel-rauta-este-iona-in-festivalul-
national-de-teatru-un-brancusi-in-balena-exilului/ 
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Gabriel Răuță este „IONA” în Festivalul Național de Teatru, „un 
Brâncuși în balena exilului” – FOTO/VIDEO 

 
 

 

Povestea celebrului personaj biblic înghițit de un pește uriaș, din burta căruia 
încearcă să evadeze, doar pentru a se trezi prizonier într-o burtă și mai mare, 
poveste pe care Marin Sorescu o transformă într-una dintre cele mai cunoscute 
piese din dramaturgia românească, „Iona” devine în viziunea regizorului Tompa 
Gábor un spectacol poetic, în care muzica Adei Milea, creează un univers aparte, 
care combină absurdul tragic și umorul (foto: Mihaela Marin). 

Protagonistul co-producției „Iona” (colaborare a Teatrului Nottara – București cu 
Teatrul Maghiar de Stat – Cluj) este actorul Gabriel Răuță, căruia i se alătură 
„ecoul” Cristina Juncu. 
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„Iona” în versiunea imaginată de Tompa Gábor va fi prezentat în 
cadrul Festivalului Național de Teatru în serile de 26 și 27 octombrie 2019. 

Actorul Gabriel Răuță la „Sus cortina!”: 

Subintitulată de Marin Sorescu „tragedie în patru tablouri”, „Iona”, piesa lui de 
debut, a fost publicată în 1968 în revista „Luceafărul” și face parte, alături 
de „Paracliserul” și „Matca” din trilogia intitulată „Setea muntelui de sare”. 

„Propunerea de lucru pe acest text a fost interesantă din mai multe puncte de 
vedere. Primul ar fi că regizorul Gabor Tompa a vrut să vorbească nu numai 
despre încercările, despre disperarea, despre bucuriile vieții, despre tot acest 
bagaj al memoriei care este exploatat în textul lui Sorescu… În același timp, i s-
a părut foarte interesant să alăture experienței lui Iona experiența artistului, 
artistului ca demers, artistului în lume și, cumva, a alăturat două trasee: traseul 
lui Iona și treseul lui Constantin Brâncuși. Lui Gabor Tompa i s-a părut că acest 
trai în balena exilului pe care l-a dus Brâncuși este foarte asemănător cu 
problematica piesei. Nu vorbim despre Brâncuși, dar vorbim despre condiția 
artistului și despre toate încercările de a ajunge la forma perfectă.” Gabriel 
Răuță, actor 

Spre deosebire de personajul biblic, Iona, pescarul solitar al lui Sorescu, nu 
poartă pe umeri nicio vină și niciun păcat. El va fi înghițit de un pește uriaș încă 
de la început și fiecare evadare din burta peștelui îl va duce într-o burtă și mai 
mare, închisoare după închisoare, la infinit, condiție a existenței umane… 

 „Este un spectacol care exploatează foarte mult umorul textului lui Sorescu. E 
un spectacol care are acest univers sonor al Adei Milea care întotdeauna 
îmbogățește un text sau un spectacol, aduce valențe noi. Invit publicul 
bucureștean și clujean să vadă „Iona”, pentru că se joacă și la Cluj, fiind o 
coproducție cu Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, atât în Festivalul 
Național de Teatru, cât și în Festivalul Uniunii Teatrelor Europene care va avea 
loc în noiembrie la Cluj.” Gabriel Răuță, actor 

 

IONA de Marin Sorescu 

26 octombrie | 22:00 – Teatrul Nottara, Sala „George Constantin” 
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27 octombrie | 19:00 – Teatrul Nottara, Sala „George Constantin” 

_________ 

Distribuţia : 

Iona: Gabriel Răuță 

Echo: Cristina Juncu 

Regia : Gábor Tompa 

Scenografia : Carmencita Brojboiu 

Muzica originală : Ada Milea 

Durata: 1 h 20 min  (fără pauză) 

Teatrul Nottara, Bucureşti 

Spectacol cu traducere în limba engleză 

 
Sursa: bucurestifm.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 43. Radio România București fm  
din data de 24 Octombrie 2019 
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http://www.bucurestifm.ro/2019/10/24/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-24-octombrie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 24 octombrie 
 
19:30 

”Iona” de Marin Sorescu, spectacol în regia lui Tompa Gábor, cu Gabriel Răuţă 
și Cristina Juncu, la Teatrul Nottara, la Sala George Constantin. 

 
de: Andreia Bârsan 

 
 
 
 
 
 

 44. Radio Europa Liberă România  
din data de 26 Octombrie 2019 
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https://romania.europalibera.org/a/ziua-a-noua-unde-fugim-de-acasă-
când-ne-întoarcem-acasă-/30237472.html 
 

 
 

FNT - BUCUREȘTI, 2019 
Ziua a noua: Unde fugim de-acasă? Când ne întoarcem acasă? 

 

 

 
Iar dacă vreți o a treia opțiune, puteți începe seara la Teatrul Nottara, unde, la ora 
19 în sala George Constantin este reprezentație cu piesa Iona, a lui Marin Sorescu, 
în regia lui Tompa Gábor, cu muzica Adei Milea și în interpretarea lui Gabriel 
Răuță și a Cristinei Juncu. Este povestea profetului biblic înghițit de un chit mare, 
la porunca lui Dumnezeu. După ce s-a chinuit trei zile și trei nopți acolo el este 
evacuat pe țărm, la Ninive. Piesa lui Sorescu are patru tablouri (respectând cumva 
cele patru capitole ale cărții profetului) și a fost publicată în 1968, adică într-o 
perioadă de relaxare culturală relativă. Piesa face parte alături de Paracliserul și 
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Matca din trilogia Setea muntelui de sare. A și fost pusă în scenă chiar în acel an 
la Teatrul Mic. Iona era pe-atunci însuși George Constantin. 

 
 

de: Sorin Șerb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45. Adevărul 
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din data de 27 Octombrie 2019, ora 09:57 

https://adevarul.ro/cultura/teatru/recomandari-fnt-duminica-ultima-
zi-sarbatorii-thaliei-dialoguri-despre-libertate-silviu-purcarete-
video-1_5db54636892c0bb0c6f55d4d/index.html 
 

 
 
Recomandări FNT de duminică, ultima zi a sărbătorii Thaliei 
 
"Iona", tragedie în patru tablouri  
 
De la ora 19.00, la Teatrul Nottara, se joacă Iona, în regia lui Tompga 
Gabor, spectacol realizat în colaborare cu Teatrul Maghiar din Cluj. 
Povestea celebrului personaj biblic înghiţit de un peşte uriaş, din burta 
căruia încearcă să evadeze, doar pentru a se trezi prizonier într-o burtă 
şi mai mare, poveste pe care Marin Sorescu o transformă într-una dintre 
cele mai cunoscute piese din dramaturgia românească, „Iona” devine în 
viziunea regizorului Tompa Gábor un spectacol poetic, în care muzica 
Adei Milea, creează un univers aparte, care combină absurdul tragic şi 
umorul.  
 
Marin Subintitulată de Marin Sorescu „tragedie în patru tablouri”, 
„Iona”, piesa lui de debut, a fost publicată în 1968 în revista 
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„Luceafărul” şi face parte, alături de „Paracliserul” şi „Matca” din 
trilogia intitulată „Setea muntelui de sare”. Spre deosebire de personajul 
biblic, Iona, pescarul solitar al lui Sorescu, nu poartă pe umeri nicio 
vină şi niciun păcat. El va fi înghiţit de un peşte uriaş încă de la început 
şi fiecare evadare din burta peştelui îl va duce într-o burtă şi mai mare, 
închisoare după închisoare, la infinit, condiţie a existenţei umane. 
 
 

de: Otilia Andrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46. Radio Europa Liberă România 
din data de 29 Octombrie 2019 
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https://romania.europalibera.org/a/lucian-giurchescu-trei-cuvinte-
(cronici)-la-inchiderea-fnt-2019/30241968.html 
 

 
 
Lucian Giurchescu : trei cuvinte (cronici) la închiderea FNT 2019 

 
 
Festivalul s-a încheiat, dar eu, ca spectator, nu pot uita că spectacole ca 
„Navigatorul” – de Conor McPherson (Compania „Liviu Rebreanu”, Teatrul 
Național Târgu-Mureș) și „Iona” – de Marin Sorescu (Teatrul ”Nottara” din 
București) mi-a făcut plăcere să le văd. 
 
„Iona” este o piesă foarte cunoscută - am aflat, de altfel, că e unul dintre subiectele 
bacalaureatului românesc. Deci, conținutul se cam știe. E greu de jucat, dar 
Gabriel Răuță, sub bagheta lui Tompa Gabor, reușește. Nu total, dar destul de 
aproape. 

Spectacolul de la Nottara mi-a produs o dublă bucurie. Reîntâlnirea cu un mare 
regizor și prilejul de-a întâlni un actor din a treia generație Vulpe (acum Juncu). 
Anul trecut vorbeam de copiii unor mari actorii deveniți și ei actori sau regizori, 
acum avem de-a face cu nepoții lor. Începem să devenim ”italieni”... parcă... unde 
fenomenul nu mai e de mult fenomen.  



 96 

 
FNT 2019, Cristina Juncu în „IONA” 

 
Pe bunicului ei, Cornel Vulpe, l-am cunoscut foarte bine. Un actor excelent care 
și-a făcut o bună parte din carieră în piesele regizate de mine. Eram prieteni și 
colaboratori. Făceam piese împreună. Aveam succese sau căderi tot așa. 

Cristina Juncu e o prezență foarte bună pe scenă, inclusiv cu o interpretare vocală 
și multi-instrumentală – și am impresia că va deveni un nume în teatrul românesc. 
Asta n-o spun pentru că e nepoata unui mare actor, fiica a doi regizori de calitate. 
Prin arta sa actoricească, amintirea bunicului nu se va șterge. 

Teatrul e, după cum bine spunea Mircea Șeptilici, o fabrică de fum, un fum plăcut, 
pe care-l iubim pe moment, dar apoi dispare. Teatrul nu e muzică, nu e literatură. 
E ceva viu. Îl putem imprima și revedea, dar prezența vie a interpreților și 
publicului nu poate fi redată de nicio bandă, de niciun procedeu tehnic. Poate așa 
e azi, mâine... Dumnezeu știe! 

de: Lucian Giurchescu 
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 47. Ziarul de Argeș 
din data de 29 Octombrie 2019 
http://ziaruldearges.ro/la-festin-teatrul-nottara-ne-a-propus-poezia-
conditiei-umane-in-iona/ 
 

 
 
La FESTin, Teatrul Nottara ne-a propus poezia condiţiei umane 

în Iona 
Motto: „Sorescu domesticeşte filosofia” - Lucian Raicu (1983) 

 
Marin Sorescu (1936-1996) irumpe în literatura lumii în 1964 cu un simpatic 
volum de parodii „Singur printre poeţi” şi, spre norocul său (şi al nostru), a fost 
remarcat imediat de un „oarecare” critic pe nume George Călinescu, acesta 
dedicându-i un articol elogios în Contemporanul. „Văr al lui Shakespeare” 
preocupat de dentiţie, amator de ceramică, suferind de insomnii, atent la efectul 
de piramidă şi la scrânteala vremii, grijuliu cu transportul pianului pe scări şi care 
constată că în societate există nervi, publică în 1968 prima piesă din trilogia 
„Setea Muntelui de sare” intitulată Iona. Deşi autorul îl vedea în rolul lui Iona pe 
Virgil Ogăşanu, în 1969 primul Iona român a fost George Constantin la Teatrul 
Mic (în regia lui Andrei Şerban), un mare actor din păcate prematur dispărut, ca 
şi autorul. I-a venit rândul şi lui Virgil Ogăşanu să fie Iona ceva mai târziu, prin 
2004, la Nottara. Apoi, după 1990, au mai intrat în rolul lui Iona (şi în burta 
peştelui cel mare) Radu Iţcuş la Teatrul Naţional I.L. Caragiale Bucureşti şi Ilie 
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Gheorghe chiar la teatrul care-i poartă numele, Teatrul Naţional Marin Sorescu 
din Craiova. 
 
*** 
În urmă cu vreo trei sferturi de veac, Maurice Got făcea o distincţie netă între 
complexitatea psihologică şi conţinutul poetic pe care le considera antitetice: 
„complexitatea psihologică are ca revers sărăcia poetică”. Aş crede că avea 
dreptate… doar parţial. Pentru că nu mi se pare că unele personaje „complexe 
psihologic” ale lui Shakespeare, Lorca, Giraudoux, Sartre, Vişniec sau Marin 
Sorescu ar putea fi acuzate de carenţe poetice. 
E adevărat că vremurile şi gusturile s-au mai schimbat un pic în ultima jumătate 
de veac… şi atât complexitatea psihologică, dar mai ales conţinutul poetic sunt 
evacuate din teatru… Lumea este programată încă de la vârsta cea mai fragedă să 
ceară adrenalină, adică senzaţii extreme, droguri, arme, acţiune, violenţă şi mult, 
mult sânge. Şi mult fals eroism în apărarea unor false valori, multă moarte inutilă, 
evitabilă, cauzată în mare măsură (şi) de excesul de adrenalină. Valori explicabile, 
chiar teoretizate, predate tinerilor ca modele de viaţă (şi mai ales de succes), de 
multe ori izvoare ale unor acţiuni care neagă vehement umanismul cu care ne 
lăudăm noi, oamenii. 
 
Dar prin personajul (şi piesa) „Iona” Marin Sorescu îl contrazice pe criticul 
francez. Pentru că Iona, deşi este un personaj preponderent poetic, din relaţia cu 
societatea s-a ales cu destule motive pentru speculaţii metafizic-poetice şi mai ales 
cu serioase îndoieli psihologice. Iona este furnizor de poezie, dar şi de îndoieli 
existenţiale… prin tot ce face sau spune, prin modul aparte (chiar nonconformist) 
în care concepe viaţa, relaţiile cu ceilalţi, relaţia omului cu natura, cu 
necuvântătoarele, cu Cerul şi Locuitorul său… Prin voinţa sorţii, ales de acea forţă 
care hotărăşte drumul fiecăruia, Iona, pescarul fără noroc, trăieşte – în prezentul 
piesei – într-o zonă necontaminată de scăderile atât de fireşti şi atât de (des) 
scuzabile ale firii omeneşti. Singur pe lume, mai exact într-o ciudată zonă a 
lumii… 
 
Ar trebui poate să ne întrebăm dacă avem în faţă un Iona român, sau un Iona 
universal pe care l-au înţeles foarte bine şi mulţi spectatori de peste hotare. „În ce 
măsură Iona este primul sau ultimul om? Nu pot să vă răspund nimic. Totul mi se 
încurcă în memorie. Ştiu numai că am vrut să scriu ceva despre un om singur, 
nemaipomenit de singur…”, scria Marin Sorescu parcă scuzându-se pentru că n-
a izbutit pe cât şi-ar fi dorit… Cu temeri, cu îndoieli, cu dramele uzuale şi micile 
bucurii, cu speranţa împlinirii, Iona nu este Omul Ideal, eroul zeificabil, ci doar 
omul obişnuit pus într-o situaţie neobişnuită, limită. Supus – poate – unui test de 
anduranţă al Soartei. Sau (chiar) al Creatorului… 
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Chiar şi atunci când nu înţelege unde a greşit, ce n-a făcut aşa cum trebuia de a 
meritat să i se întâmple această mare nenorocire („mamă, mi s-a întâmplat o mare 
nenorocire… prima viaţă nu prea mi-a ieşit… ne scapă mereu câte ceva în viaţă… 
soldaţilor le scapă mai ales pacea… somnambulilor le scapă nevăzută luna…”), 
Iona are o soluţie salvatoare: „Mamă, mai naşte-mă o dată… Ne scapă mereu câte 
ceva în viaţă. De aceea trebuie să ne naştem mereu”. Poate aşa, din mai multe 
încercări, „răzbim noi cumva la lumină”. „Trăiască optimismul!” (temperat şi cu 
finalitate spre infinit) am putea spune, căci fără acest optimism ar trebui să 
renunţăm la speranţa eliberărilor de orice fel şi să nu mai încercăm niciodată să 
„răzbim la lumină”. După ce că socratizează excesiv şi în timpul său liber se ocupă 
cu FILOZOFIPOEZIA (să mai născocim şi noi un concept, contribuind la 
îmbogăţirea vocabularului), mai are şi idei năstruşnice: „Dacă aş avea mijloace, 
n-aş face nimic altceva decât o bancă de lemn în mijlocul mării. Construcţie 
grandioasă de stejar geluit, să respire pe ea în timpul furtunii pescăruşii mai laşi… 
vântul… el mai degrabă s-ar putea aşeza acolo… şi gândindu-se la mine să zică: 
N-a făcut în viaţa lui nimic bun în afară de această bancă de lemn, punându-i de 
jur-împrejur marea… ar fi ca un lăcaş de stat cu capul în mâini în mijlocul 
sufletului”. Acesta ar fi (fost) proiectul (PROIECT, ce cuvânt mare şi la modă!) 
lui Iona. 
 
 
 
*** 
„Marea artă înseamnă orientarea vieţii”, spunea un mare dirijor german, Wilhelm 
Furtwängler. Văzând spectacolul nottarescian IONA mi-ar conveni să cred că ar 
avea influenţă nu doar asupra orientării celor care l-au adus pe scenă, ci şi asupra 
noastră, a celor care l-am urmărit din fotoliile spectatorilor. În contextul în care 
pe aici şi pe aiurea scriitori fără relevanţă în plan naţional, care au doar scrieri, şi 
nu opere, încearcă să împingă opera lui Marin Sorescu într-un con de (pen)umbră, 
realizarea echipei de la Nottara este de două ori remarcabilă: prin nivelul realizării 
artistice şi (sper) prin includerea acestei bijuterii a teatrului poetic (sau a poeziei 
dramatizate? E dificilă decizia, s-o lăsăm pe seama teatrologilor) în programul 
estetic de valorificare a… valorilor culturii naţionale. 
*** 
Din montările văzute până acum, aceasta, datorată regizorului Gábor Tompa, este 
cea mai elaborată, cea care nu doar că emană poezia, dar o emană într-o atmosferă 
deja profund poetică pe care realismul detaliilor nu o tulbură. Absolut surprinzător 
şi fascinant decorul cu inserturi de realitate, dar dominat de un alb virulent ca de 
zăpadă, imaginat de Carmencita Brojboiu. Dar poate acolo în burta balenei o fi 
plin de alge şi meduze fosforescente, surse alternative şi ecologice de energie 
luminoasă. 
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Gabriel Răuţă, care deja are o panoplie de roluri şi succese (na că era să scriu 
succesuri!) care i-au îmbogăţit nuanţele expresiei, chiar este Iona. Un Iona foarte 
convingător care, ca orice om foarte singur, se dedublează, vorbeşte tare cu sine 
însuşi, are crize de încredere, are îndoieli, îşi pune întrebări şi-şi răspunde sau mai 
degrabă nu… prea. Eliminând orice fel de posibil (sau probabil) patetism, de 
dramatism exagerat (pe care situaţia chiar l-ar favoriza), fără a căuta efecte de 
suprafaţă, Gabriel Răuţă, acest Iona al „teatrului de pe bulevard”, profetul nu prea 
sigur de profeţiile sale, a deschis larg ferestrele nu spre „progresul pe care nu s-
apucă nimeni să-l conteste”, ci spre „veşnica mistuire” a vieţii ce ni s-a dat. De 
trăit, de mistuit şi de gândit, cu nelinişte şi (cu oarece) ANXIETATE. Gabriel 
Răuţă şi-a însuşit gândurile şi vorbele lui Iona, a coborât în adâncurile sufletului 
şi a revenit de-acolo cu năvodul doldora de înţelesuri pentru mulţi dintre noi (încă) 
ascunse. Şi care poate neînţelese ne vor rămâne în viaţa asta care, poate, nu-i decât 
o serie de salturi dintr-un pântec într-altul… 
 
Prin poezia din Iona lui Marin Sorescu, Gabriel Răuţă, Gábor Tompa, Carmencita 
Brojboiu, Ada Milea şi „ecoul” (predominant muzical) Cristina Juncu au transmis 
publicului nu un mesaj al autorului Sorescu, ci un mesaj al făcătorului acestei lumi 
care are (sau avea) încredere în opera sa, care spera că omenirea nu va fi deturnată 
de la umanitate. Versiunea lui Gábor Tompa a piesei lui Marin Sorescu datorează 
foarte mult muzicii de scenă încă o dată foarte inspirată şi aplicată a compozitoarei 
Ada Milea. O muzică insinuantă şi penetrantă care depăşeşte simplul 
acompaniament sau fond muzical şi capătă statut de personaj… diafan. 
Marin Sorescu, filozoful ratat pe care „l-au luat apele teatrului şi ale poeziei” cum 
singur recunoştea (în 1981), a făcut filozofie în poeme şi teatru. Dar o filozofie 
conţinând „parabole gnostice” pe care marele critic Mircea Ghiţulescu le 
descoperea în teatrul lui Sorescu (în 1984), o filozofie pe care el „a domesticit-o”, 
cum observa Lucian Raicu (în 1983). O filozofie pe care i-a livrat-o publicului 
tentant deghizată ca poezie şi teatru. Mai exact, ca în IONA nottaresciană – vorba 
autorului – ca „aproape teatru, aproape poeme, aproape poveşti”. 
 

de: Cristian Sabău 
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 48. Observatorul Cultural 
din data de 30 Octombrie 2019 

https://www.observatorcultural.ro/articol/ce-am-facut-la-fnt-2019/ 
 

 
 

Ce-am făcut la FNT 2019 

 
În FNT i-am mai auzit soundul în Iona de Marin Sorescu, o montare realizată de 
Tompa Gabor la Teatrul Nottara (cu Gabriel Răuță), conturînd un personaj 
inventat, un personaj-comentariu, Echo (Cristina Juncu), un extratext muzical. 
Muzica nu ilustrează, nu e suport sau auxiliar, ea dezvoltă dramaturgicul. 
Trimiterile la Brâncuși, la materialul ce conține opera, partitura ludică a lui Echo, 
schimbă registrul în care e plasată de obicei abordarea scenică. Regia ca 
interpretare care-l definește ca autor pe Tompa Gabor e evidentă și în această 
propunere, recititul subsolurilor piesei, hermeneutica scenică transpărînd în egală 
măsură și în Neguțătorul din Veneția (cu trupa de la Maghiarul din Cluj). O 
abordare cu multe tușe moderniste, în care se simte ceva din stilistica lui Botond 
Nagy (asistent de regie), la care Tompa Gabor pare să se fi deschis. Timpul lui 
Shakespeare devine Wall Streetul prezentului, banul și puterea banului comandă 
totul. 

de: Oltița Cîntec 
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 49. Luciana Antofi 
din data de 23 Octombrie 2019 

https://lucianantofi.wordpress.com/2019/10/23/strigatul-lui-
brancusi-din-burta-pestelui-cel-mare-iona-lui-gabor-tompa-
prizonierul-infinitului-care-si-a-gasit-un-echo/ 
 

 
 
Strigătul lui Brâncuși din burta peștelui cel mare: Iona lui Gábor 

Tompa, prizonierul infinitului care și-a găsit un Echo 

 

Singur. Atât de singur că te părăsește până și ecoul. În sufletul gol, departe de toți 
și de toate. Făr’ de-nceput și fără vreun sfârșit previzibil. Dornic doar să afli. Să 
știi de unde vii și încotro te îndrepți. Dar mai ales pe unde vrei s-o apuci ca să 
ajungi Acolo. Nu se știe unde, dar sigur vei înțelege odată ajuns. Deschizi precaut 
ușă după ușă, în speranța că aproape ai răzbit. Dar coridorul se lungește întruna, 
ca o coloană infinită care s-a răsturnat anume să-ți fie cale fără de sfârșit. Ușile 
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sunt tot mai multe. Mereu una nedeschisă în față, alta deja închisă în urmă. Să 
mergi înainte sau să te-ntorci?… Și Acolo e tot mai departe… Și tace… Poate că 
nu ți-a fost dat. Sau poate doar nu era ăsta drumul… Nu poți fi sigur. Ești doar un 
om. Poate un pescar, un personaj biblic sau chiar un mare creator. Nu vei afla 
decât Acolo… 

Eliberată de Sorescu de convențiile dramaturgiei tradiționale, piesa „Iona” și-a 
găsit după 50 de ani în Gábor Tompa partenerul ideal în a sparge și convențiile 
teatrale care au însoțit până acum puținele puneri în scenă ale acestei „tragedii  în 
patru tablouri”, cum a numit-o autorul ei, extrem de generoasă oricum cu alegoria 
și metafora ca să lase deschis spațiul de joc și de joacă oricărui creator de spectacol 
care se hotărăște să se apropie de ea și să o privească atent în ochi, pentru a 
întoarce apoi capul către noi și a-și deschide atent pleoapa să ne arate cum s-au 
răsturnat sub ea imaginile. În ochiul vigilent al regizorului clujean, ele se învârtesc 
savuros în lungul, plin de îndoieli și disperatul monolog al pescarului sorescian, 
care îl întruchipează pe nimeni altul decât pe Constantin Brâncuși… O convenție 
fascinantă, prin care sufletul acestui spectacol, actorul Gabriel Răuță, reușește să 
transmită emoție prin fiecare gest. Iona pescarul este Iona creatorul, un personaj 
care se îmbibă de sensuri și nuanțe noi în fiecare moment petrecut pe scenă și 
jonglează fermecător cu ele într-o confesiune-rugă la care te face părtaș încă de la 
început, în timp ce se joacă întruna cu mintea și sufletul tău punându-ți la încercare 
răbdarea, aparatul critic și credința. 

 „Pe mine mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punct 
de vedere al condiției artistului în lume, azi. Figura lui Iona și chiar și cea a 
actorului Gabriel Răuță de multe ori m-au făcut să mă gândesc la imaginea lui 
Brâncuși. Artistul care se luptă cu materialul. Și există o replică în text: N-a făcut 
nimic bun în viața lui decât această bancă de lemn, punându-i de jur împrejur 
marea. O bancă de lemn în mijlocul mării… O imagine superbă care pe mine mă 
trimite cu gândul la Masa Tăcerii. Ei bine, este vorba aici despre cunoscutul motiv 
în care opera îl devorează pe artist. Și încercăm să facem trimitere la Brâncuși, 
care a trăit în balena exilului. Iona, în viziunea mea, este un spectacol despre 
condiția artistului și îndoielile lui azi în ceea ce privește credința. Despre relația 
lui cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu inspirația, cu speranța, cu disperarea…”, 
mărturisește Gábor Tompa. 
 
Iar imaginea desprinsă de pe retina lui și împărtășită nouă prin acest filtru este 
într-adevăr superbă. Asta și pentru că este minunat împlinită vizual în spațiul 
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scenic de Carmencita Brojboiu, scenografa care a desăvârșit viziunea regizorului 
asupra temnițelor în care este osândit să fie prizonier omul zilelor noastre (printr-
o instalație ce vine să arate ce este în burta balenei contemporane, care a înghițit 
o mulțime de obiecte pe care oamenii le aruncă în ape, din care nu lipsește 
plasticul…), închisori în care apa și sarea spală de orice culoare sufletul omului 
și artistului… Un alb împăcat, nu atât resemnat cât fatidic, venit din aglomerarea 
la lumina lămpii de interogatoriu a tuturor culorilor deodată, pentru a-l impinge 
pe Iona în afara spectrului vizual al semenilor, direct în burta peștelui cel mare… 

Gábor Tompa îl aruncă pe minunatul actor Gabriel Răuță în acest spectaculos 
spațiu de joc (în care manipularea obiectelor de recuzită articulează incredibil 
imaginea și gândurile eroului) într-o introspecție captivantă a sufletului artistului, 
unul cu o dumnezeire a lui, dar și cu un efemer aparte, cu o simplitate precisă și 
excelent decupată în dialogul lui cu sine și cu Universul care l-a creat și căruia 
vrea să-i întoarcă favorul, pe scurt, într-un exercițiu complex de esențializare. 
Robust în tot ce face pe scenă (mișcare, gesturi, foarte mult în privire, aruncată ba 
birect spectatorului, ba în hăurile din sine), Gabriel Răuță excelează în rostirea 
scenică pe care i-o imprimă personajului, o joacă inteligentă de tonuri vocale 
mereu în dialog și la sfadă unele cu altele, schimbând cu pricepere timpul și rolul 
lor în lupta întru înțelegere, pe o voce ludică și la limita prăpastiei în același timp, 
a unui povestitor candid cu care empatizezi în timp ce limba i se ascute uneori 
doar ca să te înfioare… 

Simplitate până la esență în a sublinia absurdul tragic al condiției umane în general 
și a artistului în special, excelent ironizat în contrastul dintre spațiul alb de cretă 
al decorului și dozele perfecte de umor negru cu care Ada Milea a înzestrat 
universul sonor al acestui spectacol (pentru că nu e doar muzică, e un fel aparte 
de a prezenta melodia și zgomotele tăcerii, sfâșierii, melancoliei, singurătății, 
credinței, revelației), pe care ni-l relevă nu doar cu mijloace și instrumente 
surprinzătoare, ci cu generozitate și mult talent, Cristina Juncu. Ea dă viață 
personajului Echo, un alter-ego al eroului care-l face sieși suportabil și care va 
imprima acest Iona al lui Gábor Tompa în conștiința spectatorului pentru multă 
vreme de acum înainte. 
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„Iona este, pentru mine, un poem despre singurătate și despre cât de pierduți 
suntem în acest spațiu, indiferent cât de conectați la lume am părea. Interiorul 
balenei trebuie să rezoneze cu ce gândește Iona și să fie cât mai… lichid, mai 
straniu, în sensul că e o planetă care e în interiorul balenei… și ființa rezonator, 
Echo, interpretată de Cristina Juncu, e un fel de Ariel care trebuie să fie și comic, 
și straniu, și tragic, în același timp. Pentru mine, umorul conține întotdeauna și o 
lacrimă… Până la urmă, odată ce ne naștem, avem o condamnare la moarte. Ce 
mai putem face? Să râdem de ce putem și cum putem. Cu lacrima în colțul 
ochiului…”, a declarat Ada Milea. 
 
Și te face mereu să râzi. Asta cu numai un singur ochi, pentru că celălalt e gata 
mereu să plângă exact din același motiv pentru care unul râde. Foarte bine 
exploatate regizoral și muzical profunzimile textului lui Marin Sorescu, minunat 
ambalate de regele nostru pescar și repetate obsesiv și amenințător de Echo, care-
l însoțește către burta peștelui cel mare, până ce… haț!… Direct în maț… (L-a 
înghițit burta și apoi l-a scuipat… Nedigerat…). Nu rămâne din el și din noi decât 
decât un pește mare care înoată pe mare, vorba Adei Milea: cu capul mare și burta 
mare și gura groaznic de mare, pe care un pește și mai mare, cu burta și mai mare, 
cu gura și mai mare, haț! îl înghite și înoată mai departe prin mare… În burta lui 
plutește burta altui pește, în care plutește burta altui pește, și tot așa, nu se mai 
sfârșește… Și poate niciodată n-o să vedem peștele suprem… 

Greu să ieși din această parabolă dramatică altfel decât murind de sete. O fi chiar 
setea muntelui de sare din titlul trilogiei dramatice a cărei parte este „Iona”. Poate 
că înainte de acest spectacol la Teatrul Nottara sau la Teatrul Maghiar de Stat din 
Cluj chiar ar trebui pus un grătar la intrarea în sufletul fiecărui spectator, să nu se 
bage Gábor Tompa în el cu cuțitul… Doar ca să sculpteze o bancă de lemn în 
mijlocul mării… Pe care apoi să o sece… 

 
„Iona” de Marin Sorescu 
Coproducție Teatrul Nottara – Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
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Regia: Gábor Tompa 
Asistent de regie: Emőke Veres 
Distribuția: 

Iona – Gabriel Răuţă 
Echo – Cristina Juncu 
Muzica: Ada Milea 
Scenografia: Carmencita Brojboiu 
Regia tehnică: Réka Zongor 
Foto: Mihaela Marin  
 

de: Luciana Antofi 
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 50. Cotidianul.ro 
din data de 26 Noiembrie 2019 

https://www.cotidianul.ro/silviu-purcarete-michal-docekal-si-
gabor-tompa-la-ute-fest/ 
 

 
 

Silviu Purcărete, Michal Dočekal și Gábor Tompa la UTE Fest! 
 
Ziua de marți, 26 noiembrie, este dedicată spectacolului Iona de Marin Sorescu, 
pus în scenă Gábor Tompa, programat de orele 18:00 și 21:00, în Sala Studio, o 
coproducție a Teatrului Nottara cu Teatrul Maghiar de Stat Cluj. 
 
„Mă interesează Iona atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere 
al condiției artistului în lume, azi. Figura lui Iona și chiar și cea a actorului Gabriel 
Răuță de multe ori m-au făcut să mă gândesc la imaginea lui Brâncuși. Artistul 
care se luptă cu materialul. Și există o replică în text: N-a făcut nimic bun în viața 
lui decât această bancă de lemn, punându-i de jur împrejur marea. O bancă de 
lemn în mijlocul mării… O imagine superbă care pe mine mă trimite cu gândul la 
Masa Tăcerii. Ei bine, este vorba aici despre cunoscutul motiv în care opera îl 
devorează pe artist.” Preciza Gábor Tompa 

 
 

de: Magdalena Popa Buluc 


