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1. LaTeatru.EU 
din data de 24 Martie 2019 

https://lateatru.eu/mentorul-de-daniel-kehlmann-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Mentorul de Daniel Kehlmann – Teatrul Nottara 
 

Mentorul de Daniel Kehlmann 
Regia: Cristian Nicolaie 

Distributie: 
Benjamin Rubin – Ion Haiduc 

Martin Wegner – Alexandru Ion 
Gina Wegner – Raluca Gheorghiu 

Erwin Wangenroth – Rares Andrici 
Muzica: Bogdan Marinescu 
Scenografia: Victor Diaconu 
Traducerea: Victor Scoradet 

Se joaca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara 

 

Mentorul – Opinie LaTeatru.EU 

Am scris acest articol de 4 ori. Aceasta-i a V-a oara cand il scriu de la capat si 
mi-am propus sa fie ultima. Pana sa va zic cele 4 versiuni, idei principale ale 
celor 4 drafturi, trebuie sa va spun despre ce este vorba. 
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Asadar, o fundatie hotaraste sa finanteze un program interesant de mentorat: timp 
de o saptamana, un tanar dramaturg, vocea tinerei generatii, urmeaza sa locuiasca 
in aceeasi casa de la tara cu un dramaturg aflat la final de cariera. Un dramaturg 
tanar, controversat, care abia scrisese 2 piese, ce se jucau rar spre deloc, si un 
dramaturg in varsta, al carui apogeu trecuse de ceva timp. 

Initial scrisesem despre ideea de mentorat si cat de supraevaluata mi se pare 
notiunea. Despre cum nu am niciun mentor cu adevarat in profesia mea si nici 
nu-mi doresc sa am. 

Am sters tot si am rescris. Al doilea articol era despre subiectivitate si despre 
cum pun eu sub semnul intrebarii orice opinie critica. Unii iau de buna orice 
opinie si le socotesc statistic. Eu, unul, ma intreb de fiecare data De ce a scris X 
de bine si Y de rau? Dupa ce citesc articolele in cauza, incerc sa gasesc raspunsul 
ori raspunsurile. 

Am sters si acest articol. Al treilea articol era despre a merge la teatru la 11 
dimineata. Despre asta, insa, m-am decis sa scriu un articol distinct. Nu am sters, 
ci am salvat intr-un alt draft tot ceea ce scrisesem. 

Al patrulea articol era despre conflictul generational evident. Despre cat de 
adevarat sau fals este acest conflict. Nu doar in teatru, in dramaturgie, ci si in 
general, in viata de zi cu zi. 

L-am sters si pe acesta. Fiecare idee era buna, era corecta, doar ca acoperea doar 
in parte spectacolul Mentorul. In afara de ideea legata de ora spectacolului, una 
cumva conexa spectacolului, desi ar putea fi cumva relevanta (oare actorii au o 
alta energie dimineata? oare spectatorii simt altfel spectacolele matinale?), 
celelalte ganduri mi-au fost generate de spectacol. 

Da, eu vreau sa invat de la toti cate ceva, de la fiecare persoana pe care o intalnesc 
si cu care interactionez, insa nu-mi doresc sa am un mentor, un exemplu. Nici in 
viata, nici in meseria pe care o practic. Drept urmare, ideea de mentorat poate 
functiona la unii, dar in niciun caz nu functioneaza la toata lumea. Totodata, 
atunci cand discutam ca X sa devina Mentorul lui Y, trebuie sa avem in vedere 
foarte multe aspecte. Trebuie, intai si intai, ca X si Y sa fie comptabili. 

Da, opiniile le pun intotdeauna la indoiala. Atat pe cele artistice, teatrale, 
cinematografice ori literare, cat mai ales pe cele politice. Urmaresc argumentele, 
vreau sa le trec prin filtrul propriu de gandire, dar vreau sa aflu si motivele care 
au dus la acea opinie. In cazul meu, al meseriei mele, daca altcineva, critic ori 
blogger, mi-ar face praf un articol de-al meu ori chiar munca mea per ansamblu, 
nu as intra in panica, nu as dispera, nu as renunta. M-as intreba de ce este atat de 
radical si as incepe sa-mi pun intrebari. Poate are motive sa aiba ceva cu mine, 
poate nu-i place cum arat, poate gandeste complet diferit fata de mine ori, poate, 
pur si simplu, ma considera concurent. 
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Da, conflictul generational exista, la noi mai acut decat la altii. Daca in Anglia, 
de pila, conservatorii, traditionalistii, sunt vazuti cu respect, la noi acestia sunt 
vazuti drept … comunisti. Chiar daca ei, in sine, nu sunt nostalgici neaparat dupa 
un regim anume, ci dupa o varsta frumoasa a lor, eticheta inevitabila de 
comunisti ii face indezirabili in ochii multora. Piesa Mentorul, textul in sine, 
vinde din spatiul germano-austriac, deci nu se pune problema conflictului 
generational din perspectiva politica. 

Mai trebuie sa va vorbesc si despre Mentorul in sine, despre actorul Ion Haiduc. 
Cu siguranta v-am mai spus, dar in acest caz simt nevoia sa repet: asociez fiecarui 
actor, de teatru sau de film, un spectacol sau o pelicula reprezentativa. In cazul 
lui Ion Haiduc, spectacolul reprezentativ, cel cu care-l asociez de fiecare data, 
este Despre olteni cu dragoste. Drept urmare, fara sa fi citit cu atentie distributia 
inainte, atunci cand a aparut pe scena in calitate de Mentor, am avut o mica 
bucurie personala: ieta, ba, Mentorul e oltean! 

Mentorul este un spectacol de revazut. Dupa twsitul de final, toate replicile de 
pana atunci trebuie privite cu alti ochi. Bineinteles, nu va dezvalui twist-ul, nu 
va dezvalui nimic din spectacol. Va spun doar ca merita vazut si ca ar trebui sa 
luati in considerare cele 3 aspecte pe care le-am subliniat mai sus: mentoratul, 
conflictul generational si motivele din spatele unei (banale?) opinii. 

 
 

de: Emil Călinescu 
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2. DC News 
din data de 06 Mai 2019, ora 13:42 

https://www.dcnews.ro/mentorul-premiera-la-nottara_651099.html 
 

 
 

Mentorul, premieră la Nottara 

 

 
Descriere foto:  

 

Primăria Municipiului București prin Teatrul Nottara anunță premiera 
spectacolului Mentorul de Daniel Kehlmann, o poveste cuceritoare despre 
succes și despre singurătăți în dragoste, în regia lui Cristian Nicolaie. 
Reprezentația va avea loc vineri, 17 mai 2019, la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. Din distribuție fac parte: Ion Haiduc, Alexandru Ion, Raluca 
Gheorghiu și Rareș Andrici, iar scenografia este semnată de Victor Diaconu. 
 
Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numește vocea generației 
sale, și un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul carierei și al existenței, 
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se întâlnesc undeva, într-o vilă de la țară... Alături de ei sunt Gina, soția lui Martin, și 
Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor aspirant. Timp de o săptămână cei doi 
scriitori sunt plătiți de o fundație să stea departe de lume, să finiseze împreună un text al 
lui Martin. Ce se întâmplă, însă, între ei – Martin, soția lui, Rubin și Erwin, 
reprezentantul fundației – este o altă istorie. Aici, la capătul lumii, orgoliile se trezesc, 
se ciocnesc destine, se spun adevăruri dureroase. O întâlnire între doi scriitori care vin 
din lumi diferite se transformă într-un pretext pentru o frumoasă și tristă poveste despre 
oameni și singurătățile lor. Și, nu în ultimul rând, Mentorul rămâne o satiră tăioasă 
despre lumea literară, în special, și despre lumea artistică, în general. 

Daniel Kehlmann este unul dintre scriitorii de limbă germană care se bucură de cel mai 
mare succes în acest moment, la nivel mondial, un romancier bine cotat, tradus în peste 
patruzeci de țări, și un dramaturg îndrăgit. Eu şi Kaminski este romanul care, în 2003, i-
a adus consacrarea în lumea literară și recunoașterea internațională, fiind un bestseller 
publicat în peste douăzeci de țări. În 2007, romanul Măsurarea lumii va reprezenta 
confirmarea valorii, fiind vândut în peste două milioane de exemplare. Piesa Mentorul 
a avut premiera și a fost jucată cu mare succes și cu cronici de cinci stele la Theatre 
Royal din Bath, în 2017, fiind apoi transferată în West End, în Londra. 

Ce spune regizorul Cristian Nicolaie 
  

„Mi-am dorit să pun în scenă Mentorul, atunci când am văzut pe un mare banner din 
Londra afișul acestui spectacol, pe care era trecut F. Murray Abraham, unul dintre cei 
mai mari actori și profesori de actorie din Marea Britanie. M-am gândit că ar fi minunat 
ca un maestru al scenei de la noi din teatru să profite de acest text. Spectacolul este 
despre o mare bătălie de orgolii, ascunsă sub aparența unui conflict între generații, 
pentru că, de fapt, conflictul între generații este fals: un scriitor bătrân, care a produs 
cândva o capodoperă, și unul tânăr, în prag s-o producă... Iar acest conflict între orgolii 
se întâmplă pe fundalul unor puternice situații de viață", arată un comunicat al teatrului 
Nottara. 

 
 
 

de: Flaviu Predescu 
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3. AGERPRES 
din data de 06 Mai 2019, ora 14:11 

https://www.agerpres.ro/cultura/2019/05/06/spectacolul-mentorul-
de-daniel-kehlmann-in-premiera-la-teatrul-nottara--302152 
 

 
 

Spectacolul ''Mentorul'' de Daniel Kehlmann, în premieră la 
Teatrul Nottara 

 
Spectacolul ''Mentorul'' de Daniel Kehlmann, în regia lui Cristian Nicolaie, va fi 
prezentat în premieră pe 17 mai, la sala George Constantin a Teatrului Nottara, 
informează un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. 
 
"Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numeşte vocea 
generaţiei sale, şi un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul 
carierei şi al existenţei, se întâlnesc undeva, într-o vilă de la ţară. Alături de ei sunt 
Gina, soţia lui Martin, şi Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor aspirant. 
Timp de o săptămână cei doi scriitori sunt plătiţi de o fundaţie să stea departe de 
lume, să finiseze împreună un text al lui Martin. Ce se întâmplă, însă, între ei - 
Martin, soţia lui, Rubin şi Erwin, reprezentantul fundaţiei - este o altă istorie. Aici, 
la capătul lumii, orgoliile se trezesc, se ciocnesc destine, se spun adevăruri 
dureroase. O întâlnire între doi scriitori care vin din lumi diferite se transformă 
într-un pretext pentru o frumoasă şi tristă poveste despre oameni şi singurătăţile 
lor. Şi, nu în ultimul rând, Mentorul rămâne o satiră tăioasă despre lumea literară, 
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în special, şi despre lumea artistică, în general", se arată în prezentarea 
spectacolului. 
 
Din distribuţie fac parte actorii Ion Haiduc, Alexandru Ion, Raluca 
Gheorghiu şi Rareş Andrici, iar scenografia este semnată de Victor Diaconu. 
 
"Mi-am dorit să pun în scenă 'Mentorul', atunci când am văzut pe un mare banner 
din Londra afişul acestui spectacol, pe care era trecut F. Murray Abraham, unul 
dintre cei mai mari actori şi profesori de actorie din Marea Britanie. M-am gândit 
că ar fi minunat ca un maestru al scenei de la noi din teatru să profite de acest text. 
Spectacolul este despre o mare bătălie de orgolii, ascunsă sub aparenţa unui 
conflict între generaţii, pentru că, de fapt, conflictul între generaţii este fals: un 
scriitor bătrân, care a produs cândva o capodoperă, şi unul tânăr, în prag s-o 
producă Iar acest conflict între orgolii se întâmplă pe fundalul unor puternice 
situaţii de viaţă", a declarat regizorul Cristian Nicolaie, citat în comunicat. 
 
Piesa "Mentorul" a avut premiera şi a fost jucată cu mare succes şi cu cronici de 
cinci stele la Theatre Royal din Bath, în 2017, fiind apoi transferată în West End, 
în Londra. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, 
editor online: Gabriela Badea)  
  
Sursa foto: new.nottara.ro  
 

 
 
 

Sursa: AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Mihai Simionescu, 
editor online: Gabriela Badea)  
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4. Bookhub.ro 
din data de 06 Mai 2019 
https://bookhub.ro/mentorul-o-poveste-despre-succes-si-singuratati-
in-dragoste/ 
 

 
 

 
Ion Haiduc, Alexandru Ion. Raluca Gheorghiu și Rareț Andrici 

Mentorul – o poveste despre succes și singurătăți în dragoste 

 
Primăria Municipiului București prin Teatrul Nottara anunță premiera 
spectacolului Mentorul de Daniel Kehlmann, o poveste cuceritoare despre succes 
și despre singurătăți în dragoste, în regia lui Cristian Nicolaie. Reprezentația va 
avea loc vineri, 17 mai 2019, la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din 
distribuție fac parte: Ion Haiduc, Alexandru Ion, Raluca Gheorghiu și Rareș 
Andrici, iar scenografia este semnată de Victor Diaconu. 
 
Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numește vocea 
generației sale, și un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul 
carierei și al existenței, se întâlnesc undeva, într-o vilă de la țară… Alături de ei 
sunt Gina, soția lui Martin, și Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor 
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aspirant. Timp de o săptămână cei doi scriitori sunt plătiți de o fundație să stea 
departe de lume, să finiseze împreună un text al lui Martin. Ce se întâmplă, însă, 
între ei – Martin, soția lui, Rubin și Erwin, reprezentantul fundației – este o altă 
istorie. Aici, la capătul lumii, orgoliile se trezesc, se ciocnesc destine, se spun 
adevăruri dureroase. O întâlnire între doi scriitori care vin din lumi diferite se 
transformă într-un pretext pentru o frumoasă și tristă poveste despre oameni și 
singurătățile lor. Și, nu în ultimul rând, Mentorul rămâne o satiră tăioasă despre 
lumea literară, în special, și despre lumea artistică, în general. 
 
Daniel Kehlmann este unul dintre scriitorii de limbă germană care se bucură de 
cel mai mare succes în acest moment, la nivel mondial, un romancier bine cotat, 
tradus în peste patruzeci de țări, și un dramaturg îndrăgit. Eu şi Kaminski este 
romanul care, în 2003, i-a adus consacrarea în lumea literară și recunoașterea 
internațională, fiind un bestseller publicat în peste douăzeci de țări. În 2007, 
romanul Măsurarea lumii va reprezenta confirmarea valorii, fiind vândut în peste 
două milioane de exemplare. 
 
Piesa Mentorul a avut premiera și a fost jucată cu mare succes și cu cronici de 
cinci stele la Theatre Royal din Bath, în 2017, fiind apoi transferată în West End, 
în Londra. 
 
„Mi-am dorit să pun în scenă Mentorul, atunci când am văzut pe un mare banner 
din Londra afișul acestui spectacol, pe care era trecut F. Murray Abraham, unul 
dintre cei mai mari actori și profesori de actorie din Marea Britanie. M-am gândit 
că ar fi minunat ca un maestru al scenei de la noi din teatru să profite de acest text. 
Spectacolul este despre o mare bătălie de orgolii, ascunsă sub aparența unui 
conflict între generații, pentru că, de fapt, conflictul între generații este fals: un 
scriitor bătrân, care a produs cândva o capodoperă, și unul tânăr, în prag s-o 
producă… Iar acest conflict între orgolii se întâmplă pe fundalul unor puternice 
situații de viață. (Cristian Nicolaie, regizor) 
 
 

Sursa: bookhub.ro 
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5. Raluca Uluiteanu 
din data de 06 Mai 2019 

http://www.ralucauluiteanu.eu/2019/05/06/mentorul-o-poveste-
despre-succes-si-singuratati-in-dragoste/ 
 

 
 

Mentorul – o poveste despre succes și singurătăți în dragoste 
 
Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului Mentorul de Daniel Kehlmann, o 
poveste cuceritoare despre succes și despre singurătăți în dragoste, în regia 
lui Cristian Nicolaie. Reprezentația va avea loc vineri, 17 mai 2019, la ora 19.30, 
la Sala George Constantin. Din distribuție fac parte: Ion Haiduc, Alexandru 
Ion, Raluca Gheorghiu și Rareș Andrici, iar scenografia este semnată 
de Victor Diaconu. 

 
 

Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numește vocea 
generației sale, și un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul 
carierei și al existenței, se întâlnesc undeva, într-o vilă de la țară… Alături de ei 
sunt Gina, soția lui Martin, și Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor 
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aspirant. Timp de o săptămână cei doi scriitori sunt plătiți de o fundație să stea 
departe de lume, să finiseze împreună un text al lui Martin. Ce se întâmplă, însă, 
între ei – Martin, soția lui, Rubin și Erwin, reprezentantul fundației – este o altă 
istorie. Aici, la capătul lumii, orgoliile se trezesc, se ciocnesc destine, se spun 
adevăruri dureroase. O întâlnire între doi scriitori care vin din lumi diferite se 
transformă într-un pretext pentru o frumoasă și tristă poveste despre oameni și 
singurătățile lor. Și, nu în ultimul rând, Mentorulrămâne o satiră tăioasă despre 
lumea literară, în special, și despre lumea artistică, în general. 
  
    Daniel Kehlmann este unul dintre scriitorii de limbă germană care se bucură 
de cel mai mare succes în acest moment, la nivel mondial, un romancier bine 
cotat, tradus în peste patruzeci de țări, și un dramaturg îndrăgit. Eu şi 
Kaminski este romanul care, în 2003, i-a adus consacrarea în lumea literară și 
recunoașterea internațională, fiind un bestseller publicat în peste douăzeci de țări. 
În 2007, romanul Măsurarea lumii va reprezenta confirmarea valorii, fiind vândut 
în peste două milioane de exemplare. 
 
Piesa Mentorul a avut premiera și a fost jucată cu mare succes și cu cronici de 
cinci stele la Theatre Royal din Bath, în 2017, fiind apoi transferată în West End, 
în Londra. 
 
„Mi-am dorit să pun în scenă Mentorul, atunci când am văzut pe un mare banner 
din Londra afișul acestui spectacol, pe care era trecut F. Murray Abraham, unul 
dintre cei mai mari actori și profesori de actorie din Marea Britanie. M-am gândit 
că ar fi minunat ca un maestru al scenei de la noi din teatru să profite de acest text. 
Spectacolul este despre o mare bătălie de orgolii, ascunsă sub aparența unui 
conflict între generații, pentru că, de fapt, conflictul între generații este fals: un 
scriitor bătrân, care a produs cândva o capodoperă, și unul tânăr, în prag s-o 
producă… Iar acest conflict între orgolii se întâmplă pe fundalul unor puternice 
situații de viață. 
(Cristian Nicolaie, regizor) 
 

Sursa: ralucauluiteanu.eu 
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6. Playu.ro 
din data de 06 Mai 2019 

https://playu.ro/mentorul-o-poveste-despre-succes-si-singuratati-
in-dragoste/ 
 

 
 

Mentorul – o poveste despre succes și singurătăți în dragoste 
 
Primăria Municipiului București prin Teatrul Nottara anunță premiera 
spectacolului Mentorul de Daniel Kehlmann, o poveste cuceritoare despre succes 
și despre singurătăți în dragoste, în regia lui Cristian Nicolaie. Reprezentația va 
avea loc vineri, 17 mai 2019, la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din 
distribuție fac parte: Ion Haiduc, Alexandru Ion, Raluca Gheorghiu și Rareș 
Andrici, iar scenografia este semnată de Victor Diaconu. 
 
    Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numește vocea 
generației sale, și un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul 
carierei și al existenței, se întâlnesc undeva, într-o vilă de la țară… Alături de ei 
sunt Gina, soția lui Martin, și Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor 
aspirant. Timp de o săptămână cei doi scriitori sunt plătiți de o fundație să stea 
departe de lume, să finiseze împreună un text al lui Martin. Ce se întâmplă, însă, 
între ei – Martin, soția lui, Rubin și Erwin, reprezentantul fundației – este o altă 
istorie. Aici, la capătul lumii, orgoliile se trezesc, se ciocnesc destine, se spun 
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adevăruri dureroase. O întâlnire între doi scriitori care vin din lumi diferite se 
transformă într-un pretext pentru o frumoasă și tristă poveste despre oameni și 
singurătățile lor. Și, nu în ultimul rând, Mentorul rămâne o satiră tăioasă despre 
lumea literară, în special, și despre lumea artistică, în general.  
 
   Daniel Kehlmann este unul dintre scriitorii de limbă germană care se bucură de 
cel mai mare succes în acest moment, la nivel mondial, un romancier bine cotat, 
tradus în peste patruzeci de țări, și un dramaturg îndrăgit. Eu şi Kaminski este 
romanul care, în 2003, i-a adus consacrarea în lumea literară și recunoașterea 
internațională, fiind un bestseller publicat în peste douăzeci de țări. În 2007, 
romanul Măsurarea lumii va reprezenta confirmarea valorii, fiind vândut în peste 
două milioane de exemplare.  
 
    Piesa Mentorul a avut premiera și a fost jucată cu mare succes și cu cronici de 
cinci stele la Theatre Royal din Bath, în 2017, fiind apoi transferată în West End, 
în Londra.  
 
„Mi-am dorit să pun în scenă Mentorul, atunci când am văzut pe un mare banner 
din Londra afișul acestui spectacol, pe care era trecut F. Murray Abraham, unul 
dintre cei mai mari actori și profesori de actorie din Marea Britanie. M-am gândit 
că ar fi minunat ca un maestru al scenei de la noi din teatru să profite de acest text. 
Spectacolul este despre o mare bătălie de orgolii, ascunsă sub aparența unui 
conflict între generații, pentru că, de fapt, conflictul între generații este fals: un 
scriitor bătrân, care a produs cândva o capodoperă, și unul tânăr, în prag s-o 
producă… Iar acest conflict între orgolii se întâmplă pe fundalul unor puternice 
situații de viață.  

(Cristian Nicolaie, regizor) 

 
Sursa: playu.ro 
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7. Le Boulevard 
din data de 06 Mai 2019 
https://leboulevard.ro/premiera-spectacolului-mentorul-de-daniel-
kehlmann-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

PREMIERA SPECTACOLULUI MENTORUL, DE DANIEL 
KEHLMANN, LA TEATRUL NOTTARA 

 
Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, anunţă premiera 
spectacolului ”Mentorul” de Daniel Kehlmann, o poveste cuceritoare despre 
succes şi despre singurătăţi în dragoste, în regia lui Cristian Nicolaie. 
 
Reprezentaţia va avea loc vineri, 17 mai 2019, la ora 19.30, la Sala George 
Constantin. Din distribuţie fac parte: Ion Haiduc, Alexandru Ion, Raluca 
Gheorghiu şi Rareş Andrici, iar scenografia este semnată de Victor Diaconu. 
 
Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numeşte vocea 
generaţiei sale, şi un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul 
carierei şi al existenţei, se întâlnesc undeva, într-o vilă de la ţară, Alături de ei sunt 
Gina, soţia lui Martin, şi Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor aspirant. 
Timp de o săptămână cei doi scriitori sunt plătiţi de o fundaţie să stea departe de 
lume, să finiseze împreună un text al lui Martin. Ce se întâmplă, însă, între ei – 
Martin, soţia lui, Rubin şi Erwin, reprezentantul fundaţiei – este o altă istorie. 
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Aici, la capătul lumii, orgoliile se trezesc, se ciocnesc destine, se spun adevăruri 
dureroase. O întâlnire între doi scriitori care vin din lumi diferite se transformă 
într-un pretext pentru o frumoasă şi tristă poveste despre oameni şi singurătăţile 
lor. Şi, nu în ultimul rând, ”Mentorul” rămâne o satiră tăioasă despre lumea 
literară, în special, şi despre lumea artistică, în general. 
 
Daniel Kehlmann este unul dintre scriitorii de limbă germană care se bucură de 
cel mai mare succes în acest moment, la nivel mondial, un romancier bine cotat, 
tradus în peste patruzeci de ţări, şi un dramaturg îndrăgit. ”Eu şi Kaminski” este 
romanul care, în 2003, i-a adus consacrarea în lumea literară şi recunoaşterea 
internaţională, fiind un bestseller publicat în peste douăzeci de ţări. În 2007, 
romanul ”Măsurarea lumii” va reprezenta confirmarea valorii, fiind vândut în 
peste două milioane de exemplare. 
 
Piesa ”Mentorul” a avut premiera şi a fost jucată cu mare succes şi cu cronici de 
cinci stele la Theatre Royal din Bath, în 2017, fiind apoi transferată în West End, 
în Londra. 
 
“Mi-am dorit să pun în scenă Mentorul, atunci când am văzut pe un mare banner 
din Londra afişul acestui spectacol, pe care era trecut F. Murray Abraham, unul 
dintre cei mai mari actori şi profesori de actorie din Marea Britanie. M-am gândit 
că ar fi minunat ca un maestru al scenei de la noi din teatru să profite de acest 
text. Spectacolul este despre o mare bătălie de orgolii, ascunsă sub aparenţa unui 
conflict între generaţii, pentru că, de fapt, conflictul între generaţii este fals: un 
scriitor bătrân, care a produs cândva o capodoperă, şi unul tânăr, în prag s-o 
producă. Iar acest conflict între orgolii se întâmplă pe fundalul unor puternice 
situaţii de viaţă”, a declarat Cristian Nicolaie. 
 
 

Sursa: leboulevard.ro 
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8. România Liberă 
din data de 13 Mai 2019, ora 22:01 
https://romanialibera.ro/cultura/mentorul-o-poveste-despre-succes-si-
singuratati-in-dragoste-783564 
 

 
 

 

”Mentorul” – o poveste despre succes și singurătăți în dragoste 

”Mentorul” de Daniel Kehlmann, o poveste cuceritoare despre succes și 
despre singurătăți în dragoste, în regia lui Cristian Nicolaie, este noua 
premieră a Teatrului Nottara. Reprezentația va avea loc vineri, 17 mai, la 
Sala George Constantin. 

Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numește vocea 
generației sale, și un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul 
carierei și al existenței, se întâlnesc undeva, într-o vilă de la țară… Alături de ei 
sunt Gina, soția lui Martin, și Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor 
aspirant. Timp de o săptămână cei doi scriitori sunt plătiți de o fundație să stea 
departe de lume, să finiseze împreună un text al lui Martin. 
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Ce se întâmplă, însă, între ei – Martin, soția lui, Rubin și Erwin, reprezentantul 
fundației – este o altă istorie. Aici, la capătul lumii, orgoliile se trezesc, se 
ciocnesc destine, se spun adevăruri dureroase. O întâlnire între doi scriitori care 
vin din lumi diferite se transformă într-un pretext pentru o frumoasă și tristă 
poveste despre oameni și singurătățile lor. Și, nu în ultimul rând, ”Mentorul” 
rămâne o satiră tăioasă despre lumea literară, în special, și despre lumea artistică, 
în general. 

 
Daniel Kehlmann este unul dintre scriitorii de limbă germană care se bucură de 
cel mai mare succes în acest moment, la nivel mondial, un romancier bine cotat, 
tradus în peste patruzeci de țări, și un dramaturg îndrăgit. Eu şi Kaminski este 
romanul care, în 2003, i-a adus consacrarea în lumea literară și recunoașterea 
internațională, fiind un bestseller publicat în peste douăzeci de țări. În 2007, 
romanul Măsurarea lumii va reprezenta confirmarea valorii, fiind vândut în peste 
două milioane de exemplare. 

 
Piesa Mentorul a avut premiera și a fost jucată cu mare succes și cu cronici de 
cinci stele la Theatre Royal din Bath, în 2017, fiind apoi transferată în West End, 
în Londra. 

 
„Mi-am dorit să pun în scenă ”Mentorul”, atunci când am văzut pe un mare banner 
din Londra afișul acestui spectacol, pe care era trecut F. Murray Abraham, unul 
dintre cei mai mari actori și profesori de actorie din Marea Britanie. M-am gândit 
că ar fi minunat ca un maestru al scenei de la noi din teatru să profite de acest text. 
Spectacolul este despre o mare bătălie de orgolii, ascunsă sub aparența unui 
conflict între generații, pentru că, de fapt, conflictul între generații este fals: un 
scriitor bătrân, care a produs cândva o capodoperă, și unul tânăr, în prag s-o 
producă… Iar acest conflict între orgolii se întâmplă pe fundalul unor puternice 
situații de viață.”, spune regizorul spectacolului, Cristian Nicolaie. 

 
Din distribuție fac parte Ion Haiduc, Alexandru Ion, Raluca Gheorghiu și Rareș 
Andrici, iar scenografia este semnată de Victor Diaconu. 

 
 

de: Maria Capelos 
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9. Ana Maria Onlsei 
din data de 15 Mai 2019 
https://anamariaonisei.ro/bridget-jones-uri-culturale-cele-mai-
frumoase-concerte-de-muzica-clasica-ale-saptamanii-prima-editie-a-
unui-festival-japonez-de-animatie-la-bucuresti/ 
 

 
 

Bridget Jones-uri culturale: Cele mai frumoase concerte de 
muzică clasică ale săptămânii. Prima ediție a unui festival japonez 

de animație la București 
 
• Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numește vocea 
generației sale, și un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul 
carierei și al existenței, se întâlnesc undeva, într-o vilă de la țară… Alături de ei, 
Gina, soția lui Martin, și Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor aspirant. 
Timp de o săptămână cei doi scriitori sunt plătiți de o fundație să stea aici, departe 
de lume, să finiseze împreună un text al lui Martin. Maestrul ar trebui să-i 
împărtășească tânărului din copleșitoarea lui experiență. Totul ar trebui să fie un 
superb schimb de experiențe între două generații profund diferite, o întâlnire între 
două spirite… Ce se întâmplă, însă, între ei – Martin, soția lui, Rubin și Erwin, 
reprezentantul fundației – este o altă istorie. 
 
„Mentorul”se joacă pe 17 mai, la Nottara. 
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de: Ana Maria Onisei 
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10. DC News 
din data de 17 Mai 2019, ora 06:50 
https://www.dcnews.ro/mentorul-in-premiera-la-teatrul-
nottara_654783.html 
 

 
 

”Mentorul”, în premieră la Teatrul Nottara 
 
Spectacolul "Mentorul" de Daniel Kehlmann, în regia lui Cristian Nicolaie, 
va fi prezentat în premieră vineri la sala 'George Constantin' a Teatrului 
Nottara.  
 
"Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numeşte vocea generaţiei 
sale, şi un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul carierei şi al existenţei, 
se întâlnesc undeva, într-o vilă de la ţară. Alături de ei sunt Gina, soţia lui Martin, şi 
Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor aspirant. Timp de o săptămână, cei doi 
scriitori sunt plătiţi de o fundaţie să stea departe de lume, să finiseze împreună un text al 
lui Martin. Ce se întâmplă însă între ei - Martin, soţia lui, Rubin şi Erwin, reprezentantul 
fundaţiei - este o altă istorie. Aici, la capătul lumii, orgoliile se trezesc, se ciocnesc 
destine, se spun adevăruri dureroase. O întâlnire între doi scriitori care vin din lumi 
diferite se transformă într-un pretext pentru o frumoasă şi tristă poveste despre oameni 
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şi singurătăţile lor. Şi, nu în ultimul rând, 'Mentorul' rămâne o satiră tăioasă despre lumea 
literară, în special, şi despre lumea artistică, în general", se arată în prezentarea 
spectacolului. 

Din distribuţie fac parte actorii Ion Haiduc, Alexandru Ion, Raluca Gheorghiu şi Rareş 
Andrici, iar scenografia este semnată de Victor Diaconu. 

"Mi-am dorit să pun în scenă 'Mentorul' atunci când am văzut pe un mare banner din 
Londra afişul acestui spectacol, pe care era trecut F. Murray Abraham, unul dintre cei 
mai mari actori şi profesori de actorie din Marea Britanie. M-am gândit că ar fi minunat 
ca un maestru al scenei de la noi din teatru să profite de acest text. Spectacolul este 
despre o mare bătălie de orgolii, ascunsă sub aparenţa unui conflict între generaţii, 
pentru că, de fapt, conflictul între generaţii este fals: un scriitor bătrân, care a produs 
cândva o capodoperă, şi unul tânăr, în prag s-o producă. Iar acest conflict între orgolii 
se întâmplă pe fundalul unor puternice situaţii de viaţă", a declarat regizorul Cristian 
Nicolaie, citat în comunicat. 

Piesa "Mentorul" a avut premiera şi a fost jucată cu mare succes şi cu cronici de cinci 
stele la Theatre Royal din Bath, în 2017, fiind apoi transferată în West End, în Londra. 

 
 
 

Sursa: dcnews.ro 
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11. AGERPRES 
din data de 17 Mai 2019, ora 06:00 
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/05/17/spectacolul-mentorul-de-
daniel-kehlmann-in-premiera-la-teatrul-nottara--309074 
 

 
 

Spectacolul 'Mentorul' de Daniel Kehlmann, în premieră la 
Teatrul Nottara 

 
Spectacolul "Mentorul" de Daniel Kehlmann, în regia lui Cristian Nicolaie, va fi 
prezentat în premieră vineri la sala 'George Constantin' a Teatrului Nottara, 
informează un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. 
 
"Un tânăr dramaturg în vogă, Martin Wegner, pe care presa îl numeşte vocea 
generaţiei sale, şi un scriitor celebru, Benjamin Rubin, aflat deja spre apusul 
carierei şi al existenţei, se întâlnesc undeva, într-o vilă de la ţară. Alături de ei sunt 
Gina, soţia lui Martin, şi Erwin Wangenroth, gazda lor, un tânăr pictor aspirant. 
Timp de o săptămână, cei doi scriitori sunt plătiţi de o fundaţie să stea departe de 
lume, să finiseze împreună un text al lui Martin. Ce se întâmplă însă între ei - 
Martin, soţia lui, Rubin şi Erwin, reprezentantul fundaţiei - este o altă istorie. Aici, 
la capătul lumii, orgoliile se trezesc, se ciocnesc destine, se spun adevăruri 
dureroase. O întâlnire între doi scriitori care vin din lumi diferite se transformă 
într-un pretext pentru o frumoasă şi tristă poveste despre oameni şi singurătăţile 
lor. Şi, nu în ultimul rând, 'Mentorul' rămâne o satiră tăioasă despre lumea literară, 
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în special, şi despre lumea artistică, în general", se arată în prezentarea 
spectacolului. 
 
Din distribuţie fac parte actorii Ion Haiduc, Alexandru Ion, Raluca Gheorghiu şi 
Rareş Andrici, iar scenografia este semnată de Victor Diaconu. 
 
"Mi-am dorit să pun în scenă 'Mentorul' atunci când am văzut pe un mare banner 
din Londra afişul acestui spectacol, pe care era trecut F. Murray Abraham, unul 
dintre cei mai mari actori şi profesori de actorie din Marea Britanie. M-am gândit 
că ar fi minunat ca un maestru al scenei de la noi din teatru să profite de acest text. 
Spectacolul este despre o mare bătălie de orgolii, ascunsă sub aparenţa unui 
conflict între generaţii, pentru că, de fapt, conflictul între generaţii este fals: un 
scriitor bătrân, care a produs cândva o capodoperă, şi unul tânăr, în prag s-o 
producă. Iar acest conflict între orgolii se întâmplă pe fundalul unor puternice 
situaţii de viaţă", a declarat regizorul Cristian Nicolaie, citat în comunicat. 
 
Piesa "Mentorul" a avut premiera şi a fost jucată cu mare succes şi cu cronici de 
cinci stele la Theatre Royal din Bath, în 2017, fiind apoi transferată în West End, 
în Londra.  
 

 
 
 

Sursa: AGERPRES/(AS - editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu) 
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12. Agenția de presă RADOR 
din data de 17 Mai 2019 
http://www.rador.ro/2019/05/17/calendarul-evenimentelor-17-mai-
selectiuni-5/ 
 

 
 
* Premiera spectacolului „Mentorul” de Daniel Kehlmann, în regia lui Cristian 
Nicolaie – ora 19:30, la Teatrul Nottara, sala „George Constantin” 
 
 

de: A.C 
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13. Radio România București fm 
din data de 17 Mai 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/05/17/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-17-mai/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 17 Mai 

 
”Mentorul”, spectacol în regia lui Cristian Nicolaie, cu: Ion Haiduc, Alexandru 
Ion, Raluca Gheorghiu, Rareș Andrici, La Teatrul Nottara, Sala George 
Constantin. 
 

 
de: Andreia Bârsan 
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14. Click.ro 
din data de 19 Mai 2019, ora 19:41 
https://www.click.ro/vedete/romanesti/ion-haiduc-nu-ajunge-la-
finalul-serialului-vlad 
 

 
 

Ion Haiduc nu ajunge la finalul serialului «Vlad» 

 

 
 
  Extrem de ocupat, actorul Ion Haiduc (71 de ani) aşteaptă filmările pentru al 
doilea sezon din serialul „Vlad” (PRO TV). Vineri ne-am întâlnit cu actorul la 
Teatrul Nottara din Capitală, la premiera piesei „Mentorul”, în regia lui Cristian 
Nicolae. 
 „Toată viaţa am fost mentor. Actorul, în orice rol joacă, e mentor. A fost un rol 
greu, are o doză de aroganţă străină mie. Am avut dificultăţi în a-l juca. Am avut 
peste 160 de piese, gama mea de personaje e largă. Regizorii au profitat, au văzut 
că mă descurc în orice rol. Dovadă cel din serialul «Vlad», la care lumea plânge 
pe rupte. De filmări voi avea timp din iunie. Nu pot merge luni (astăzi – n.r.) la 
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premiera ultimului episod. Am spectacol la Câmpina. Joc în 11 piese şi repet în a 
12-a”, ne-a spus actorul după piesa „Mentorul”, în care mai pot fi văzuţi 
Alexandru Ion, Raluca Gheorghiu şi Rariş Andrici.  

 
 

de: Gheorghe Chelu 
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15. Radio România București fm 
din data de 15 Noiembrie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/11/15/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-15-noiembrie-3/ 
 

 
 
 

Spectacole de teatru în București, 15 noiembrie 
19:30 

”Mentorul”, spectacol în regia lui Cristian Nicolaie, cu: Ion Haiduc, Alexandru 
Ion, Raluca Gheorghiu, Rareș Andrici, La Teatrul Nottara, Sala George 
Constantin. 

de: Andreia Bârsan 
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16. Radio România București fm 
din data de 11 Decembrie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/12/11/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-11-decembrie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 11 decembrie 
 
19:30 

”Mentorul”, spectacol în regia lui Cristian Nicolaie, cu: Ion Haiduc, Alexandru 
Ion, Raluca Gheorghiu, Rareș Andrici, La Teatrul Nottara, Sala George 
Constantin. 

 
 
 

de: Andreia Bârsan 
 


