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1. Revista Amfiteatru 
din data de 11 Septembrie 2019 
https://amfiteatru.com/2019/09/11/poveste-de-dragoste-in-ploile-
irlandei/ 
 

 
 

	
Poveste de dragoste în ploile Irlandei 

 
O poveste de dragoste care se petrece undeva la capătul lumii, într-un sat din 
Irlanda, parcă rupt de civilizație, pierdut în univers, în care timpul curge în ritmul 
lui, în care soarele iese rar, în care plouă mult și mai nimic din lumea cea mare nu 
pare să ajungă până acolo. „La doi pași de Mullingar”. Un text scris de 
dramaturgul american John Patrick Shanley, nominalizat în 2014, când a avut și 
premiera pe Broadway, la Tony Awards pentru Cea mai Bună Piesă și care a 
primit alte câteva premii pentru dramaturgie. Shanley a mai cunoscut câteva 
montări în România, una dintre ele chiar cu piesa „Îndoiala”, care i-a adus în 2005 
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două recunoașteri importante: Premiul Pulitzer și Premiul Tony, propulsându-l în 
rândul celor mai interesanți dramaturgi contemporani. 

Regizorul Cristi Juncu alege să pună în scenă la Sala „George Constantin” a 
Teatrului Nottara un text mai recent, „Outside Mullingar” – în versiunea 
românească semnată de Bogdan Budeș, „La doi pași de Mullingar”. Un text pe 
care dramaturgul îl plasează în inima acelei lumi din care provine familia lui: 
Irlanda, cu toată poezia ei aspră. Și nu e o poveste pe care s-o înghiți chiar pe 
nemestecate, așa cum sunt multe texte contemporane. Dimpotrivă, piesa lui 
Shanley are o dimensiune profundă, aproape cehoviană, le lasă timp personajelor 
să se dezvolte, să crească, să respire. Îi lasă timp acelei lumi care, pentru noi, în 
Bucureștiul anului 2019, pare un fel de tărâm scos din timp și spațiu, unde 
lucrurile par să nu se schimbe niciodată, ei bine îi lasă timp să capete contur, să 
își definească frumos coordonatele. 

Și exact asta face și regizorul Cristi Juncu. În micul univers construit de 
scenografa Carmencita Brojboiu pe scena sălii mici a Teatrului Nottara, într-un 
decor care surprinde mai degrabă starea și vibrația unei lumi, un decor ironic 
naturalist, dar în același timp poetic, regizorul îi lasă timp poveștii să capete ritm. 
Chiar cu riscul ca primele scene să curgă prea încet. O încăpere în care crește 
mușchiul peste tot, pe soba de tablă si pe scaune, pe pereți, pe ziduri, pe masă, pe 
ibric, pe tubul de oxigen, pretutindeni, și unde ploaia cade fără oprire și apa se 
scurge obsedant în găleți de tablă, un sunet pe care-l iei cu tine câteva ore după ce 
spectacolul s-a sfârșit, o ploaie fără sfârșit care marchează vieți, destine, 
universuri interioare. 

Dacă dramaturgul ar fi plasat o asemenea poveste de dragoste în orice alt loc din 
lumea noastră, ar fi fost ridicolă. Imaginați-vă un bărbat și o femeie de 40 de ani, 
care locuiesc o viață unul lângă altul, el de o timiditate aproape maladivă, ea de o 
timiditate mai degrabă agresivă, el, crezându-se albină, ea așteptându-l o viață să 
vină să-i bată la ușă… Și totul gravitând în jurul unui inel pierdut, de care se agață 
visurile, superstițiile și dezamăgirile amândurora. Aici, în această Irlandă ruptă de 
lumea noastră obsedată de comunicarea la nivel global și de cultura 
supermarketului, o astfel de poveste de o candoare aproape ireală are spațiu să 
existe. Și tocmai această vibrație și această energie le surprinde spectacolul lui 
Cristi Juncu. 

Povestea se desfășoară pe mai multe planuri. Întâi relația dintre Anthony și tatăl 
lui, interpretați de Andi Vasluianu și Ion Haiduc. Sunt lucruri între ei care nu se 
spun, sunt reproșuri, sunt asprimi de neînțeles. Anthony e prea visător pentru 
gustul tatălui, altfel ușor abuziv și care toată viața și-a folosit fiul la munca grea 
de la fermă, dar nu-l consideră suficient de bun pentru a i-o lăsa moștenire. Apoi, 
este relația dintre vecinii lor, Rosemary și mama ei, amândouă în doliu după un 
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tată și un soț plecat de foarte curând, interpretate de Cerasela Iosifescu și Victoria 
Cociaș. Și al treilea și cel mai important dintre planuri este relația dintre Anthony 
și Rosemary… cei doi tineri care nu mai sunt chiar tineri și care se iubesc de ani 
întregi, dar nu știu să și-o spună. Montarea lui Cristi Juncu accentuează tocmai 
acele laturi ale personajelor care le definesc unicitatea. Iar frumusețea 
spectacolului stă mai ales în felul cum se dezvoltă relația dintre cei doi, în fața 
spectatorului, în felul cum fiecare se dezvăluie și se construiește, în felul cum 
niciunul dintre ei nu trădează nicio clipă și nu se abate de la acea trăsătură 
definitorie pe care și-o stabilește dintru început: un ușor handicap în cazul lui 
Anthony și un defect de vorbire în cazul lui Rosemary. Extrem de minuțios și 
Andi Vasluianu, și Cerasela Iosifescu dezvoltă și construiesc personaje puternice, 
cu detalii frumos definite, pe care cuvântul ce le-ar putea descrie cel mai bine este: 
adevăr. 

Sunt atât de frumoase scenele în care cei doi se adulmecă și încearcă să găsească 
unul o portiță spre inima celuilalt. Ea, o fată simplă și deja trecută de prima 
tinerețe, muncind cât un bărbat, cu zâmbetul pe buze, dar chinuită de anxietăți și 
de lipsa de sens a vieții, așteptându-l de o viață să-i intre în casă. El, un bărbat de 
o timiditate bolnavă și de o sensibilitate asemenea, închis în universul lui, în care 
se crede albină și din acest motiv nu îndrăznește să strice viețile altora și nici nu 
crede că merită ceva mai bun. Amândoi construiți impecabil de Cerasela Iosifescu 
și Andi Vasluianu. Ea, cu accente de brutalitate înduioșătoare, provenind dintr-o 
disperare pe care nu mai știe cum s-o controleze. El, un bărbat de o blândețe și de 
o dulceață care te emoționează profund, pentru că are o curățenie aparte, din altă 
lume. Iar scena din final – în care el îi mărturisește că e albină și apoi chiar începe 
să zboare, iar ea îi primește mărturisirea cu zâmbet și vezi cum viața capătă brusc 
sens pentru ea – are o poezie și o candoare fermecătoare. Și multă emoție… Și 
actorie de cea mai bună calitate! 

„La doi pași de Mullingar” e o poveste. O poveste simplă și frumoasă, care să-ți 
umple de emoție o seară și să te facă să te gândești măcar o clipă, până redeschizi 
telefonul mobil, că „viața e în altă parte”… 

Teatrul Nottara 

Sala „George Constantin” 

„La doi pași de Mullingar” de John Patrick Shanley 

Regia: Cristi Juncu 

Scenografia: Carmencita Brojboiu 

Traducerea: Bogdan Budeş 
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Distribuția:  

Anthony Reilly – Andi Vasluianu 

Rosemary Muldoon – Cerasela Iosifescu 

Tony Reilly – Ion Haiduc 

Aiofe Muldoon – Victoria Cociaş 

Foto: Ciprian Duică 

 
de: Monica Andronescu 
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2. Cultural.21 
din data de 13 Septembrie 2019 
https://cultural21.ro/2019/09/13/la-doi-pasi-de-mullingar-am-sezut-si-
am-plans/ 

 

 
 

La doi pași de Mullingar am șezut și-am plâns… 
 
Urăsc sala mică de la Nottara. Nu, n-am nimic personal cu teatrul sau ceva de 
genul ăsta. Am doar o problemă cu anxietatea. Care, oricât de bine aș pretinde eu 
că o țin sub control, mă împinge în pragul unui atac de panică ori de câte ori 
trebuie să cobor într-un subsol… Mai ales într-unul unde n-am nicio șansă să prind 
vreun pic de semnal la telefon… Așa că, oricât de îndrăgostită de teatru aș fi, nu 
cobor acolo decât la ocazii speciale. Adică atunci când se joacă un spectacol pe 
care țin neapărat să-l văd… Și am ținut neapărat să văd La doi pași de Mullingar… 
 
Am eu un pitic cu textele irlandeze. Dar cred că v-am mai spus asta… Mă rog, am 
un pitic cu orice-i irlandez. Teatru, muzică, mâncare, culoarea verde… Ok, de ce 
să nu recunosc? Și câte-un Guinness uneori… Dar mai bine să revenim la teatru, 
nu? Au oamenii ăștia un fel de a scrie teatru… Știu ei cumva să vorbească despre 
lucruri al naibii de serioase cu un amestec ireal de umor, sensibilitate, ironie și 
sinceritate… Și La doi pași de Mullingar nu face excepție. Deloc! Spectacolul lui 
Cristi Juncu vorbește – izbitor de direct și de onest – despre treburi importante. 
Despre iubire. Despre părinți și copii. Despre alegeri. Despre capricii. Despre 
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viață, așa cum e ea… Povestea asta te face să înțelegi că nu-i chiar atât de ușor 
să-ți pui sentimentele în cuvinte… Că uneori, dragostea e complicată… Că în 
spatele fiecărui gest ori cuvânt pe care poate că nu-l înțelegem, oamenii ascund 
trăiri dintre cele mai reale și mai profunde… Că nu e neapărat să-ți dorești luna 
de pe cer, când ai aproape oamenii care contează cel mai mult în viață pentru 
tine… Că suntem cu toții aici doar pentru un timp și că ar trebui să trăim fiecare 
clipă așa cum se cuvine… Că adevărul, oricât de greu ar fi de spus, se cere 
dezvăluit… Că atunci când iubești, lumea se vede în alte culori 🙂 
 
Mi-a plăcut simplitatea pe care am descoperit-o în spectacolul ăsta. Și felul în care 
emoția întâlnește – pe alocuri ștrengărește, pe alocuri dureros – comicul, în toate 
formele sale… Mi-a plăcut sinergia dintre decorul super mega mișto și poveste, 
ambele înțesate de simboluri… Iar actorii? Să-i luăm, dară, pe rând… Victoria 
Cociaș și Ion Haiduc. Două roluri pe cât de simpatice, pe atât de provocatoare 
pentru oamenii din spatele măștilor. Și două interpretări de referință, aș spune eu. 
Personajele lor te fac să râzi, te pun pe gânduri, te și enervează puțin, te fac să 
plângi… Ceea ce nu are cum să fie ușor, chiar dacă din sală pare așa. Fapt pentru 
care amândoi oamenii ăștia merită cu vârf și îndesat aplauzele furtunoase de la 
final 😀 
 
Apoi, Cerasela Iosifescu. Fantastică. Fantastică actriță și fantastică Rosemary. Un 
personaj construit cu eleganță și cu multă dăruire… Un personaj cu care am 
rezonat. Am înțeles-o pe fata asta și am admirat-o. Fiindcă nu, să trăiești iubirea 
așa cum o trăiește ea nu-i lucru ușor… Și da îndrăznesc chiar să recunosc că m-
am regăsit în Rosemary. Mult. Dureros și bucuros de mult… Un portret creionat 
abil de Cerasela, cu un echilibru imposibil de ignorat între sensibilitate, forță și 
umor… Iar Andi Vasluianu? Ei bine, și dacă n-ar fi fost vorba de un text irlandez, 
tot aș fi vrut neapărat ă văd La doi pași de Mullingar din moment ce numele ăsta 
apare pe afiș… Mie-mi place Andi. Ca prof, ca zugrav, dar mai ales pe scenă. Îmi 
pare un actor mișto. Îndrăgostit de meserie, sincer (și ăștia nu-s prea mulți! 🙂 ) și 
foarte talentat… Are ceva al lui. Naturalețe în gesturi și-n rostire. Lejeritate. O 
energie faină pe care știe exact cum s-o împletească cu textul astfel încât povestea 
fiecărui personaj care-I pică în mână să ajungă la inimile spectatorilor fie lin, cu 
emoție, fie cu vervă și umor… Și nu, nu se dezminte nici în spectacolul ăsta. 
Anthony al lui Andi Vasluianu e construit genial. Nu-i o partitură la îndemâna 
oricui. E nevoie de ceva pricepere pentru a contura un personaj în sufletul căruia 
e un asemenea amestec de frustrare, iubire, teamă, inocență și, deși nu pare, 
curaj… E nevoie ca actorul să știe și ceva psihologie. Sau, mai bine zis, să știe să 
lucreze cu propriul psyche… Cu propriile trăiri și vulnerabilități, ba chiar cu 
proprii demoni interiori… E nevoie de o atenție microscopică la detalii, de forță, 
de îndrăzneala de a lăsa garda jos atunci când personajul o cere, de simț ludic… 
Și omul ăsta le are pe toate. Și mă înclin în fața unei așa interpretări! 
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Poate ai vrea să arunci un ochi și pe Însemnări din „Vestul singuratic”… 
Așadar, ca să nu ne mai lungim cu vorba, eu una mă bucur că am ajuns La doi 
pași de Mullingar. Am râs. Am plâns. Am plâns ceva, și mi-a făcut bine. Am găsit 
ceva răspunsuri. M-am simțit cumva mai liberă după spectacolul ăsta… M-am 
întâlnit cu niște actori faini de tot. Am descoperit o poveste care poate că m-a 
tulburat un picuț, dar de la care am plecat, în final, cu gândul senin… Și da, am 
să revin la un moment dat în sală. Iar până atunci, nu pot decât să sper că l-ați 
trecut și voi deja pe lista cu spectacole de văzut… 
 

de: Mădălina Mihai 
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3. Liternet.ro 
din data de 19 Octombrie 2019 
https://agenda.liternet.ro/articol/24028/Mihai-Brezeanu/Jokers-La-doi-
pasi-de-Mullingar-la-FESTin-pe-Bulevard-2019.html 
 

 
 

Jokers - La doi pasi de Mullingar la FESTin pe Bulevard, 2019 
 
Mullingar. Al treilea oraş al Irlandei, din punct de vedere al numărului de 
locuitori. Amplasat undeva în jumătatea nordică a republicii, într-o zonă intens 
agricolă, nu departe de faimoasa graniţă / delimitare de regulă Irlanda de Nord, 
porţiunea ce incendiază discuţiile privind Brexitul zilelor noastre. 
 
La doi paşi de Mullingar. Noua premieră a teatrului Nottara. De la sala cea mică, 
George Constantin. În regia lui Cristi Juncu. Pe un text tradus de Bogdan Budeş. 
În decorurile Carmencitei Brojboiu. Cu Andi Vasluianu în distribuţie. Un nou 
Vestul singuratic? Poate dacă ar fi fost de acelaşi Martin McDonagh. 
 
Dar nu, americanul John Patrick Shanley nu e McDonagh. Deşi ambianţa celor 
două spectacole e aceeaşi, satul, sărăcia, recluziunea, ploaia deşi personajele pare 
că îmbrăţişează aceleaşi preferinţe pentru limbaj contondent, umor coroziv, 
sentimente bine îngropate, La doi paşi de Mullingar e la mulţi paşi de Vestul 
singuratic. 
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Două ferme învecinate. Un bărbat trecut de 40 de ani, locuind cu tatăl său văduv. 
O femeie ce se apropie de 40 de ani, locuind cu mama sa, proaspătă văduvă. 
Bărbatul, victima unei copilării, adolescenţe, prime tinereţi în care i s-au repetat 
până la inoculare poveştile privind tulburările psihice ale înaintaşilor. Femeia, 
victimă unei îmbrânceli copilăreşti, comise de vecinul pe atunci pre-adolescent. 
 
Doi oameni care refuză drumul la oraş, bucuriile simple, maturizarea, viaţa. Doi 
oameni care aleg să trăiască în umbra părinţilor, în umbra fermelor, în umbra 
propriilor existenţe. El, Anthony, pradă unei timidităţi ultra-excesive (un excelent 
Andi Vasluianu în contre-emploi, construind cu infinite eforturi ezitarea, fuga, 
închiderea). Ea, Rosemary, pradă unei agresivităţi greu stăpânite (minunata 
Cerasela Iosifescu, a cărei forţă de a provoca şi de a trăi, pe scenă, un tulburător 
carusel emoţional a aruncat în hohote serioase de plâns nu puţini spectatori!). Doi 
inadaptaţi într-un decor al inadaptării. 
 
Se întâmplă ca La doi paşi de Mullingar să fi fost jucată în cadrul festivalului 
teatrului Nottara, Festin pe Bulevard 2019, în plină epocă Joker. Filmul lui Todd 
Philips şi al lui Joaquin Phoenix. Filmul unui om care nu se regăseşte printre ai 
lui. Care, pe fondul unei copilării teribile, marcate de violenţă, şi al unei tinereţi 
sugrumate de sărăcie şi de lipsă de orizont, să fie silit la singurătate atroce. Printr-
un joc al întâmplării, tragedia lui Joker devine tragedia societăţii în care s-a chinuit 
în van să se integreze, să fie altceva decât un nimic. 
 
Printr-un joc al întâmplării, tatăl lui Anthony (Ion Haiduc, admirabil în lunga 
scenă de pe urmă) şi-a descoperit sentimentele pentru mama acestuia. Pe patul 
morţii, a ales să îi vorbească, pentru prima şi ultima oară, fiului. Să-i vorbească 
despre lucrurile cu adevărat importante. 
 
Printr-un joc al întâmplării, Anthony rătăceşte inelul pe care voia să i-l dea lui 
Rosemary. Printr-un joc al întâmplării, Rosemary îl găseşte. Şi asta îi dă forţa să 
aştepte. Să mai aştepte o vreme, după ce a aşteptat decenii. 
 
Pe Joker îl adoră zeci de milioane de oameni. La doi paşi de Mullingar va fi văzut 
şi, cel mai probabil, plăcut de câteva mii. Şi asta are şi nu are legătură cu filmul 
american de aproape-mainstream versus spectacol de teatru la sala mică de la 
Nottara. 
 
Realitatea clipei e că oamenii se regăsesc mult mai tare în povestea crudă a lui 
Philips decât în cea ferită de dark-end a lui Shanley. Deşi ambele pornesc de la 
premise comparabile. 
 
Da, povestea lui Joker e al naibii de actuală. Foarte bine scrisă, e normal ca ea să 
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rezoneze cu spaimele, frustrările şi revoltele oamenilor. Dar şi povestea din 
Mullingar e actuală. Şi bine scrisă şi ea. Şi deloc limitată la zonele paupere ale 
Irlandei (cele mai multe dintre satele României le stau alături). 
 
Doar că ceva din noi nu mai crede în happy-end. Sau, măcar, în no dark-end. Ceva 
din noi, cei neatinşi de teribilele date de pornire şi de evoluţie ale lui Joker, 
Anthony sau Rosemary, vede peste tot noapte şi cheamă încă mai mult întuneric. 
 
Înjurăm sistemul, ne blestemăm vieţile, ne privim cu dezgust trecutul, cu sictir 
prezentul, cu groază viitorul. Ne sugrumăm visele, ne interzicem speranţa. Fugim, 
plecăm, evadăm. 
 
Când personajul Ceraselei Iosifescu ne invită, cu lacrimi şi fericire în ochi, să 
gustăm din borcanul de miere ce şi-a găsit, în sfârşit, un rost, ne pipăim ezitarea, 
ne tragem în selfie cu stinghereală, ne privim uluiţi în ferestrele pe care le-am zidit 
fără să ştim. Undeva, dincolo de ele, poate că mai trăieşte, încă, încrederea pe care 
am avut-o cândva. 
 

de: Mihai Brezeanu 
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4. Spectator – Blog Ileana Lucaciu 
din data de 19 Octombrie 2019, ora 15:13 
http://ileanalucaciu.blogspot.com/2019/10/la-doi-pasi-de-mullingar-
teatrul.html 
 

 
 
“LA DOI PAȘI DE MULLINGAR” - TEATRUL “NOTTARA” / 
Sala “George Constantin” / FESTin pe Bulevard / Ediția a VII-a 

 
ACTORI SENZAȚIONALI … 
 
La sala studio “George Constantin”, inițial dotată cu multiple posibilități de 
funcționare ne folosite de regizori, Teatrul “Nottara” oferă publicului o premieră 
remarcabilă, cu o distribuție de actori senzaționali care e dificil însă, să o poți 
integra în tema festivalului … “criza feminității”. Se include în repertoriul 
teatrului o “comedie neagră” cu finețe concepută de dramaturgul american John 
Patrick Shanley ca un scenariu de film, cu tema - dragoste și familie; autorul a 
fost recompensat cu o serie de premii pentru activitatea sa prolifică de dramaturg 
și scenarist.  
 
 Acțiunea piesei e simplă și dezvoltă “conflictul” dintre doi vecini fermieri, 
familiile Reilly și Moldoon, fiecare restrânse, una cu tatăl Tony și fiul Anhony, 
cealaltă cu mama Aoife și fiica, Rosemary. Inspirat regizorul Cristi Juncu 
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cooptează pentru distribuție actori de marcă, servește evoluția conflictului pe 
diverse planuri și animă teatral credibil acțiunea. Decorul conceput de Carmencita 
Brojboiu este extins și pe lateralele spațiului de joc din sală, servind pe deplin 
evoluția acțiunii; scenografa imprimă calitate imaginii generale a reprezentației și 
prin costume gândite să evidențieze personalitatea fiecărui personaj. Farmecul 
spectacolului e dat de interpretarea actorilor, în prim plan fiind cuplul ciudat de 
îndrăgostiți - Anthony și Rosemary. Fiecare personaj are un construct dramatic 
special, rezultat din viața de familie. 
  
Rosemary trăiește alături de mama bolnavă și a copilărit alături de vecinul 
Anthony de care s-a și îndrăgostit. Cerasela Iosifescu realizează un rol senzațional 
în Rosemary, compune treaptă cu treaptă evoluția în timp, maturizarea acestei 
femeii care își tăinuiește iubirea, e agresivă și fermă în relații, dar și sensibilă în 
fața dragostei dorite. O gamă largă de expresii și trăirii interioare dezvoltă actrița 
în fiecare scenă în funcție de situații și provocarea partenerilor, fiecare replcă e 
rostită cu subtilitate pentru a atenționa asupra sensului dublu, dictat și de 
singurătatea care o macină pe visătoarea Rosemary cea aparent agresivă. Cerasela 
Iosifescu demonstrează din nou capacitățile multiple deținute, posibilitatea de a 
se transpune fie într-un rol dramatic, fie în unul comic, întodeauna însă, 
caracterizând personajele în profunzime; poate fi și Medeea, dar și o fată simplă 
de fermier. Sunt rari astfel de actori capabili de performanțe , indiferent de genul 
scrierii. Și Andi Vasluianu face parte din această categorie de interpreți, dovedind 
și în rolul lui Anthony cel care administrează ferma tatălui  ca o “albinuță” 
harnică, numai că Tony vrea să o lase moștenire unei rude din altă țară. Anthony 
nutrește sentimente ascune de dragoste pentru Rosemary, e temător în a le 
mărturisi. Andi Vasluianu reușește admirabil să compună în complexitate  pe acel 
bărbat “albinuță” cum specifică dramaturgul, cu fricile celui ce se crede singur pe 
lume, neîncrezător în Rosemary cea visătoare că putea fi o balerină, conform unei 
alte indicații a scriitorului, cu tentă simbolică. Actorul e de nerecunoscut în acest 
rol, interpretat cu finețe expresivă prin îmbinarea comicului cu dramaticul. 
  
 
Tony și Aoife sunt părinții celor doi îndrăgostiți, bolnavi fiecare și prin 
comportament și concepții personale despre viață, vor să se impună în fața 
tinerilor. Victoria Cociaș realizează o compoziție uimitoare în Aoife, o bătrânică 
mult cicălitoare față de vecinul Tony, dar care vrea un partener de viață în 
singurătatea ei. Actrița sugerează discret parkinsonul de care suferă văduva Aoife; 
nuanțarea fiecărui dialog între cei doi bătrâni, Victoria Cociaș o face excelent, 
dezvăluind intențiile personale ale personajului. Ion Haiduc îl prezintă pe Tony 
cel grav bolnav, alimentat mereu de un aparat respiratoriu, dar plin de 
temperament în momente de impunere a dorințelor sale; un prea mult “firesc” 
manifestă interpretul în discuția finală dintre tată și fiu, replica fiind ca sensuri 
mai greu de receptat de către public. 
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 Regizorul Cristi Juncu a beneficiat de o distribuție cu actori remarcabili, a 
exploatat calitățile lor și rezultatul e un spectacol de succes meritat. “La doi pași 
de Mullingar” este o demonstrație reușită de “arta actorului” ce poate cucerii 
emoțional publicul. 
 
 

de: Ileana Lucaciu  
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5. Revista Amfiteatru 
din data de 23 Octombrie 2019 
https://amfiteatru.com/2019/10/23/arta-de-a-arata-ce-se-ascunde-in-
spatele-aparentelor-din-care-sunt-facute-personajele/ 
 

 
 

 
Arta de a arăta ce se ascunde în spatele aparențelor din care sunt 

făcute personajele 
 
Am scris în repetate rânduri despre preferința regizorului Cristi Juncu pentru 
literatura dramatică născută în spațiul irlandez. Dar și despre talentul cu care 
regizorul îi intuiește substanța și îi transpune scenic specificitatea. Regăsibilă la 
cel puțin două niveluri. 

E vorba despre structura personajelor, doar aparent simple, elementare, în realitate 
veșnic complicate, introvertite, temătoare, neîncrezătoare în semeni, la prima 
vedere reci și foarte puțin dispuse spre efuziuni sentimentale, și despre atmosferă. 
Rece, înghețată, apăsătoare, parcă încremenită în timp, în general ostilă. 
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Lui Cristi Juncu îi izbutește mai totdeauna să arate ce se ascunde dincolo de toate 
aceste aparențe, să pătrundă în sufletul personajelor, să le releve esențele, trăirile, 
zbaterile, contradicțiile. 

Acum, trebuie spus că autorul piesei „La doi pași de Mullingar”, John Patrick 
Shanley, piesă montată în premieră pe țară de Cristi Juncu la Teatrul Nottara din 
București, fără cusur tradusă de Bogdan Budeș, nu este ceea ce se cheamă un 
irlandez get-beget. E fiul unei familii de irlandezi, stabiliți în Statele Unite. 

Absolvent al New York University, John Patrick Shanley este deopotrivă autor de 
literatură dramatică, scenarist de film și libretist. A scris mai bine de 25 de texte 
destinate scenei, dintre care, după știința mea, doar „Îndoiala” a fost montată pe 
o scenă românească, într-un spectacol regizat la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila 
de Eugen Gyemant. Cu Emilian Oprea, Liliana Ghiță și Corina Moise. 

Și totuși, „La doi pași de Mullingar” mi se pare a fi în cel mai evident chip în 
specific irlandez. Cu un deloc dificil detectabil nimb cehovian. Regăsibil mai întâi 
la nivelul situației dramatice, mai apoi la cel al caracterelor. 

„La doi pași de Mullingar” este o piesă în care patru personaje, dintre care două 
ajunse la vârsta senectuții – e vorba despre Tony Reilly și Aoife Muldoon – și alte 
două, deja trecute de vârsta primei tinereți – Anthony Reilly și Rosemary 
Muldoon – așteaptă. Primii doi, cu un stoc de timp foarte aproape de momentul 
epuizării, atinși fiind de maladii grave, au „avantajul” de a ști care e obiectul 
așteptării – moartea. Ceilalți doi – bolnavul de timiditate Anthony, care admite 
într-un final că foarte adesea se auto-imaginează a fi o albină, și Rosemary, o altă 
Mașă ce poartă și ea, mascat de violență, duritate, consum excesiv de tutun, 
„doliul vieții ei”, care se închipuie a fi nu un pescăruș, ci o lebădă, așteaptă nu 
prea se știe bine ce. Moartea iminentă a părinților, tranșarea succesiunii, venirea 
unui văr din America, momentul în care își vor recunoaște și da frâu adevăratelor 
sentimente. Rosemary anunță că vrea să plece nu, nu la Moscova, ci în China. 
Anthony o îndeamnă să își îndeplinească dorința, să plece, să se salveze. Acesta 
fiind unicul lui fel de a-și manifesta iubirea ale cărei origini se găsesc demult în 
copilărie şi a cărei mărturisire a fost din felurite motive amânată. Toți patru sunt 
ceea ce exegeza cehoviană numește „personaje gazdă”, cu deosebirea esențială 
că, la ei, în realitate, nu este așteptat nimeni. 

Și de data aceasta, lui Cristi Juncu îi „iese” impecabil crearea atmosferei. Suntem, 
la doi pași de Mullingar, dar probabil foarte departe de lume, într-un spațiu în care 
o zi seamănă cu alta, a cărei unică certitudine este persistența enervantă a ploii. 
Dar și a sărăciei, a vieții fără prea mari pretenții, cu un confort minim. Fapte 
întărite de decorul creat de Carmencita Brojboiu. Un veșnic repetabil cântec de 
muzicuță, unicul semn al neîmpăcării cu sine al lui Anthony. Muzicuța fiind, 
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probabil, înlocuitoarea trompetei lui Jimmy Porter, furiosul din „Privește înapoi 
cu mânie”. 

Excelent îi mai „iese” lui Cristi Juncu desenul personajelor bătrânilor. Admirabil 
jucați de Ion Haiduc și Victoria Cociaș. Instabili, capricioși, câteodată chiar 
caraghioși de-a binelea, ba puși pe plâns, ba pe fapte radicale, mascându-și cu 
greu teama de moarte și față de ceea ce se va întâmpla după cu Anthony și cu 
Rosemary. Ion Haiduc atinge un moment de virtuozitate în monologul de 
dinaintea morții, atunci când personajul său își arată adevăratele sentimente față 
de fiul pe care mai înainte îl amenințase cu dezmoștenirea. 

La bune, remarcabile cote de profesionalitate au fost imaginate și de regizor, dar 
și de actori și cele două personaje de vârstă medie. Care în van se mai amăgesc 
câteodată că încă ar mai fi tinere. E vorba despre introvertitul Anthony, agitat, 
speriat, timid din cale afară mai ales în scenele în care stă față în față cu Rosemary, 
interpretat cu implicare de Andi Vasluianu. Și în cazul lui Andi Vasluianu este de 
remarcat momentul rostirii monologului personajului încredințat. Și mai e vorba 
despre hiper-activă Rosemary care, rămasă singură după moartea mamei, joacă 
pe principiul „totul sau nimic” cartea finală. Aceea care, dacă se va dovedi 
câștigătoare, o va ajuta să îl cucerească pe Anthony. Rosemary este un personaj 
vulcanic căruia Cerasela Iosifescu îi intuiește perfect esența. Cred, însă, că cel 
puțin în reprezentația văzută de mine, cu ocazia premierei din cadrul festivalului 
Fest(in) pe Bulevard, lucrurile au scăpat în ambele cazuri un pic de sub control 
impunându-se recursul la niscaiva bemoli. 

În rest, performanța este sigură, reușita în afara oricărui dubiu. 

Teatrul Nottara din București 

„La doi pași de Mullingar” de John Patrick Shanley 

Traducerea: Bogdan Budeș 

Regia: Cristi Juncu 

Scenografia: Carmencita Brojboiu 

Cu: Andi Vasluianu (Anthony Reilly), Cerasela Iosifescu (Rosemary Muldoon), 
Ion Haiduc (Tony Reilly); Victoria Cociaș (Aoife Muldoon) 

Data premierei: 17 octombrie 2019 

Foto: Ciprian Duică 
de: Mircea Morariu 
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6. Ana Maria Onisei 
din data de 20 Noiembrie 2019 
https://anamariaonisei.ro/bridget-jones-uri-culturale-cele-mai-
frumoase-recomandari-ale-saptamanii-episodul-54/ 
 

 
 
Bridget Jones-uri culturale: Cele mai frumoase recomandări ale 

săptămanii. Episodul 54 
• Povestea se petrece în Irlanda zilelor noastre, în satul Killukan, aflat la 15 
kilometri de Mullingar; un loc prozaic, care nu este celebru pentru nimic. Se află 
chiar la doi pași de viață. 
Tony este un bătrân în jur de șaptezeci de ani, care trăiește cu fiul său, Anthony, 
trecut de patruzeci de ani, iar în vecinătatea lor viețuiesc Aiofe şi fiica sa, 
Rosemary. 

Ca orice poveste irlandeză adevărată, un fir epic se leagă de problema moștenirii 
proprietăților, după moartea părinților. Rosemary este sfâșiată între iubirea pe care 
i-o poartă lui Anthony și disperarea existențială care o macină. El este stângaci, 
rupt de toate, și nu știe nimic despre sentimentele ei. Într-un final, personajele 
reușesc să vorbească de lucrurile cu adevărat importante. 

”La doi pași de Mullingar”, pe 28 noiembrie, la Teatrul Nottara. 
 

de: Ana Maria Onisei 
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7. Radio România București fm 
din data de 28 Noiembrie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/11/28/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-28-noiembrie-4/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 28 noiembrie 
 

 
Sursa foto: Teatrul Nottara 

 
Spectacole recomandate de București FM:  

”La doi pași de Mullingar”, spectacol în regia lui Cristi Juncu, cu: Andi 
Vasluianu, Cerasela Iosifescu, Ion Haiduc, Victoria Cociaş, la Teatrul Nottara. 

 
de; Andreia Bârsan 
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8. Blog Luciana Antofi  
din data de 28 Noiembrie 2019 
https://lucianantofi.wordpress.com/category/cronica-de-simplu-
spectator/ 
 

 
 

La un pas de iubire, „La doi pași de Mullingar” la Nottara 
 

Un colț dintr-o lume plină de oameni singuri cărora le este frică să facă primul 
pas. Doar atât poate să-i despartă uneori de dragostea vieții lor. La un pas în 
direcția opusă îi îmbie lumea largă, cu toate promisiunile ei de mai bine, cu toate 
ispitele ei provocatoare pentru suflet și minte, cu tot freamătul făcut să-i distragă 
mereu de la lucrurile cu adevărat importante. 

Dintr-un capăt de lume irlandez, „La doi pași de Mullingar” (mai precis la fix 15 
kilometri, în satul Killukan), unde plouă mult pe afară dar și prin sufletele damnate 
să se lege pe-aici în strămoșesc și cotidian, spectacolul lui Cristi Juncu, prezintă 
în sala „George Constantin” a teatrului Nottara iubirea în cizme de cauciuc și 
pelerină de ploaie, așteptând să se adune cu grijă, strop cu strop, în gălețile ce stau 
să culeagă în nectarul florilor pe care le hrănesc din preaplinul streșinii care o ține 
la adăpost de ea însăși de prea multă vreme… Un spectacol despre sacrificiu, 
despre sine și celălalt, despre priorități, despre părinți și copii, despre moșteniri și 
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obligațiile ce le însoțesc, despre datorie și salvare individuală, despre captivitate, 
despre aripi frânte prea devreme ori întinse prea târziu, despre zborul simplu, 
abținut, autorefuzat, interzis… 

O poveste despre inocență și suflete uitate pe afară, prin ploaie, în stare de ciornă, 
spălate încă înainte ca viața să aștearnă în ele primele gesturi și cuvinte dintre cele 
mai nepotrivite, ce vor trebui apoi șterse, corectate, reformulate… Și despre 
puterea soarelui, mai ales când el se ivește rar și în special atunci când răsare, mai 
târziu, și pe strada ta… Pe care până atunci plouă încet și sigur, pentru ca emoțiile 
cele mai simple, dar și visele cele mai colorate, superstițiile cele mai ciudate și 
dezamăgirile cele mai crunte să crească și să dea rod… Ca să dezvăluie iubirea, 
așa cum arată imediat după ce trece floarea vârstei, când petalele încep să i se 
decoloreze dar își mai păstrează mirosul viu și frunzele încă verzi, cu pețiolurile 
agățate ferm de tulpina vieții.  Iubirea care se arată în toată splendoarea ei de sub 
veșmintele îmbibate de stângăcie și candoare, de adevăr și tăgadă, de rușine și 
singurătate, de fugă și repaus. Dragostea conjugată la masculin și la feminin, într-
un cerc ce se închide cu grijă în jurul unui inel rătăcit și găsit. Același. Unul menit 
să pecetluiască o dragoste. Să lege destinele celor care o împărtășesc, gândurile 
lor, poveștile lor întortocheate și atât de simple de viață și de iubire… 

Intens printr-o simplitate construită inginerește din esențe de viață, textul lui John 
Patrick Shanley (nominalizat cu această piesă, cu premiera pe Broadway în 2014, 
la Tony Awards pentru Cea mai Bună Piesă în acel an și laureat al premiilor 
Pulitzer și Tony cu o altă piesă, „Îndoiala”,  în 2005), tradus excelent de Bogdan 
Budeş, prezintă povestea de iubire a doi oameni ce se întâlnesc ca pentru prima 
oară în jurul vârstei de 40 de ani, deși ea s-a înfiripat demult, într-un brânci din 
copilărie. Vecini de fermă și locuind fiecare cu câte un părinte văduv, cei doi și-
au asumat aproape resemnați tradițiile de familie și obligațiile ce le revin odată cu 
ele, refuzându-și bucuriile vieții și lumina soarelui de pe bulevardele orașului din 
apropiere, scurgându-se încet, dimpreună cu ploaia ce nu mai contenește, pe 
ulițele și prinn încăperile întunecoase și reci ale colțului lor de lume, de care 
Dumnezeu pare să fi uitat. 

Anthony (un minunat Andi Vasluianu cum nu poate fi văzut de obicei, ezitant, 
timid și precipitat, „un om mai mult cu natura decât cu oamenii”…), și Rosemary 
(o excelentă Cerasela Iosifescu, o fată plină de candoare ascunsă sub o mască de 
indiferență cu tușe de autoapărare dintre cele mai agresive), doi inadaptaţi care nu 
izbutesc să se asorteze cu vremea rea de afară și cu vremurile pe care le trăiesc, 



 22 

reușesc să construiască împreună cu Cristi Juncu, în feluri complementare și 
aproape antagonice până într-un anumit punct (foarte bine susținute mai ales la 
nivel de rostire de ambii actori), imaginea singurătății, a speranțelor deșarte, a 
sacrificiului și așteptării iluzorii că virtuțile răbdării le vor fi măcar recunoscute, 
imagini pe care le colorează frumos și variat (exploziv uneori în cazul Ceraselei 
Iosifescu), cu naturalețe și dezinvoltură în zona firescului, pictat în nuanțe de 
naivitate, de umor, de autoironie și chiar sarcasm. 

Asta sub atenta și fascinant condusa oblăduire a părinților lor, pisălogi, enervanți 
și acaparatori, ca orice mamă și tată îmbătrâniți de vreme și de griji, apăsați și ei 
de viață, de văduvie, de secrete de familie, de singurătate și de ploaie, agățați fără 
să-și dea seama de gâtul copiilor lor, cărora le țin pe loc existența… Foarte buni 
Ion Haiduc și Victoria Cociaș, fiecare cu o lejeritate fascinantă în interpretare, în 
care se simt trăiri și vulnerabilități proprii pe care le dezghioacă foarte curat în 
personajele cărora le dau viață, cu profunzimi și energii pline de adevăr scenic, 
fără exagerări, construind momente pline de emoție prin verosimil și 
recognoscibil, impunând empatia publicului. 

Totul într-un decor parcă anume clădit pentru neadaptare, în care sărăcia, 
tristețurile de toate felurile și  izolarea sunt împletite dibaci într-un vizual puternic 
al sentimentelor sub privirile atente ale Carmencitei Brojboiu, într-un spațiu 
folosit drept odaie lăsată în lume de care fiecare a uitat după ce mai întâi a încercat 
în felul lui să o slujească ori să o abandoneze… În care frustrarea, teama și 
inocența sunt adăpost și urgie pentru fiecare dintre personaje, prinse fără scăpare 
într-o perdea de ploaie, la un capăt bacoviană în celălalt a la Nichita, sub care tot 
fatidicul pare să se spele încet și să se salveze înviorat în flori, chiar dacă ploaia 
cade necontenit pe aripile și pe zborul lor… 

La fel de frumoși, oamenii și ploaia își găsesc alinare într-un borcan de miere, din 
care se poate face, în sfârșit, degustarea vieții, trăită până acum fără niciun fel de 
îndulcitor… 

„Viața își apără secretele, iar binele care țâșnește din beznă e cel mai însemnat 
dintre ele” spunea autorul, într-un eseu publicat în New York Times în 2013. 
„Deși cred, ca și Rosemary, că trebuie să ne bucurăm de zilele senine, eu, 
regizorul spectacolului nostru, n-am să vă invit la o plimbare, ci  la teatru. Pentru 
că povești de dragoste, precum cea dintre Anthony și Rosemary, nu sunt multe”, 
adaugă regizorul Cristi Juncu. 
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„La doi pași de Mullingar” de John Patrick Shanley, traducerea: Bogdan Budeş 
Teatrul Nottara, Sala „George Constantin” 

Regia: Cristi Juncu 
Scenografia: Carmencita Brojboiu 
Distribuția: 

Anthony Reilly – Andi Vasluianu 
Rosemary Muldoon – Cerasela Iosifescu 
Tony Reilly – Ion Haiduc 
Aoife Muldoon – Victoria Cociaş 
Foto: Ciprian Duica 

 
de: Luciana Antofi 

 
 
 
 
 


