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1. Știrile TVR 

din data de 20 Ianuarie 2019, ora 21:58 

http://stiri.tvr.ro/doi-actori-de-la-teatrul-nottara-au-inva--at-
limbajul-semnelor-pentru-piesa-triburi--un-spectacol-despre-
despre-cat-de-surzi-suntem-la-nevoile-celor-de-langa-
noi_840816_video.html#view 
 

 
 

Doi actori de la Teatrul Nottara au învățat limbajul semnelor 
pentru piesa "Triburi", un spectacol despre cât de surzi suntem la 

nevoile celor de lângă noi 

Ce faci atunci când trebuie să intri în pielea unor personaje hipoacuzice? Nu dai 
necontrolat din mâini şi teatral, ci înveţi limbajul mimico-gestual. Asta au făcut 
doi actori de la Teatrul Nottara, care au apelat la un interpret care să îi înveţe 
limbajul semnelor. Piesa nu este despre comunitatea surdo-muţilor, ci despre cât 
de surzi suntem la nevoile celor de lângă noi. 
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Surzi la nevoile celor de lângă noi 

Ca să intre în rolul lui Billy, un băiat surdo-mut, Rareş Andrici, actor al Teatrului 
Nottara, a învăţat cu limbajul semnelor cât şi ce simte şi cum percepe realitatea 
înconjurătoare un hipoacuzic. A apelat la un logoped, la un ORL-ist, a stat de 
vorbă cu un tânăr care are acest diagnostic şi a învăţat limbajul mimico-gestual de 
la un interpret. 

A învăţat si Diana limbajul semnelor, dar nu asta i s-a părut cel mai greu. Ci să 
intre în pielea personajului ei, care nu este surd din naştere, ci se confruntă pe 
parcurs cu un proces de asurzire. 

Piesa nu este una dedicată comunității surdo-muţilor. Intrând în lumea lor, 
explorând ceea ce trăiesc ei, ne dăm seama cât de puţin îi auzim cu adevărat pe 
cei de lângă noi, spune regizorul. 

Spectacolul a intrat în repertoriul Teatrului Nottara şi următoarele reprezentaţii 
vor avea loc pe 1, 13 şi 27 februarie 

 
 

Sursa: stiri.tvr.ro 
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2. ZiareLive.ro 
din data de 20 Ianuarie 2019, ora 22:08 
http://www.ziarelive.ro/stiri/doi-actori-de-la-teatrul-nottara-au-invatat-
limbajul-semnelor-pentru-piesa-triburi-un-spectacol-despre-cat-de-
surzi-suntem-la-nevoile-celor-de-langa-noi.html 
 

 
 

Doi actori de la Teatrul Nottara au învățat limbajul semnelor 
pentru piesa "Triburi", un spectacol despre cât de surzi suntem la 

nevoile celor de lângă noi 

Ce faci atunci când trebuie să intri în pielea unor personaje hipoacuzice? Nu dai 
necontrolat din mâini şi teatral, ci înveţi limbajul mimico-gestual. Asta au făcut 
doi actori de la Teatrul Nottara, care au apelat la un interpret care să îi înveţe 
limbajul semnelor. Piesa nu este despre comunitatea surdo-muţilor, ci despre cât 
de surzi suntem la nevoile celor de lângă noi. 
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Surzi la nevoile celor de lângă noi 

Ca să intre în rolul lui Billy, un băiat surdo-mut, Rareş Andrici, actor al Teatrului 
Nottara, a învăţat cu limbajul semnelor cât şi ce simte şi cum percepe realitatea 
înconjurătoare un hipoacuzic. A apelat la un logoped, la un ORL-ist, a stat de 
vorbă cu un tânăr care are acest diagnostic şi a învăţat limbajul mimico-gestual de 
la un interpret. 

A învăţat si Diana limbajul semnelor, dar nu asta i s-a părut cel mai greu. Ci să 
intre în pielea personajului ei, care nu este surd din naştere, ci se confruntă pe 
parcurs cu un proces de asurzire. 

Piesa nu este una dedicată comunității surdo-muţilor. Intrând în lumea lor, 
explorând ceea ce trăiesc ei, ne dăm seama cât de puţin îi auzim cu adevărat pe 
cei de lângă noi, spune regizorul. 

Spectacolul a intrat în repertoriul Teatrului Nottara şi următoarele reprezentaţii 
vor avea loc pe 1, 13 şi 27 februarie 

 
 

Sursa: stiri.tvr.ro 
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3. Ultimele-știri.eu 
din data de 20 Ianuarie 2019 
https://www.ultimele-stiri.eu/articol/doi-actori-de-la-teatrul-nottara-
au-invatat-limbajul-semnelor-pentru-piesa-triburi-un-spectacol-
despre-cat-de-surzi-suntem-la-nevoile-celor-de-langa-noi/4928328 
 

 
 
 

Doi actori de la Teatrul Nottara au învățat limbajul semnelor 
pentru piesa "Triburi", un spectacol despre cât de surzi suntem la 

nevoile celor de lângă noi 

Ce faci atunci când trebuie să intri în pielea unor personaje hipoacuzice? Nu dai 
necontrolat din mâini şi teatral, ci înveţi limbajul mimico-gestual. Asta au făcut 
doi actori de la Teatrul Nottara, care au apelat la un interpret care să îi înveţe 
limbajul semnelor. Piesa nu este despre comunitatea surdo-muţilor, ci despre cât 
de surzi suntem la nevoile celor de lângă noi. 
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Surzi la nevoile celor de lângă noi 

Ca să intre în rolul lui Billy, un băiat surdo-mut, Rareş Andrici, actor al Teatrului 
Nottara, a învăţat cu limbajul semnelor cât şi ce simte şi cum percepe realitatea 
înconjurătoare un hipoacuzic. A apelat la un logoped, la un ORL-ist, a stat de 
vorbă cu un tânăr care are acest diagnostic şi a învăţat limbajul mimico-gestual de 
la un interpret. 

A învăţat si Diana limbajul semnelor, dar nu asta i s-a părut cel mai greu. Ci să 
intre în pielea personajului ei, care nu este surd din naştere, ci se confruntă pe 
parcurs cu un proces de asurzire. 

Piesa nu este una dedicată comunității surdo-muţilor. Intrând în lumea lor, 
explorând ceea ce trăiesc ei, ne dăm seama cât de puţin îi auzim cu adevărat pe 
cei de lângă noi, spune regizorul. 

Spectacolul a intrat în repertoriul Teatrului Nottara şi următoarele reprezentaţii 
vor avea loc pe 1, 13 şi 27 februarie 

 
 

Sursa: stiri.tvr.ro 
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4. România365.info 
din data de 20 Ianuarie 2019 
https://romania365.info/doi-actori-de-la-teatrul-nottara-au-invatat-
limbajul-semnelor-pentru-piesa-triburi-un-spectacol-despre-cat-de-
surzi-suntem-la-nevoile-celor-de-langa-noi/ 
 

 
 
 

Doi actori de la Teatrul Nottara au învățat limbajul semnelor 
pentru piesa "Triburi", un spectacol despre cât de surzi suntem la 

nevoile celor de lângă noi 

Ce faci atunci când trebuie să intri în pielea unor personaje hipoacuzice? Nu dai 
necontrolat din mâini şi teatral, ci înveţi limbajul mimico-gestual. Asta au făcut 
doi actori de la Teatrul Nottara, care au apelat la un interpret care să îi înveţe 
limbajul semnelor. Piesa nu este despre comunitatea surdo-muţilor, ci despre cât 
de surzi suntem la nevoile celor de lângă noi. 
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Surzi la nevoile celor de lângă noi 

Ca să intre în rolul lui Billy, un băiat surdo-mut, Rareş Andrici, actor al Teatrului 
Nottara, a învăţat cu limbajul semnelor cât şi ce simte şi cum percepe realitatea 
înconjurătoare un hipoacuzic. A apelat la un logoped, la un ORL-ist, a stat de 
vorbă cu un tânăr care are acest diagnostic şi a învăţat limbajul mimico-gestual de 
la un interpret. 

A învăţat si Diana limbajul semnelor, dar nu asta i s-a părut cel mai greu. Ci să 
intre în pielea personajului ei, care nu este surd din naştere, ci se confruntă pe 
parcurs cu un proces de asurzire. 

Piesa nu este una dedicată comunității surdo-muţilor. Intrând în lumea lor, 
explorând ceea ce trăiesc ei, ne dăm seama cât de puţin îi auzim cu adevărat pe 
cei de lângă noi, spune regizorul. 

Spectacolul a intrat în repertoriul Teatrului Nottara şi următoarele reprezentaţii 
vor avea loc pe 1, 13 şi 27 februarie 

 
 

Sursa: stiri.tvr.ro 
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5. portal-ro 
din data de 20 Ianuarie 2019, ora 22;15 
http://portal-ro.com/post/doi-actori-de-la-teatrul-nottara-au-/ 
 

 
 
 

 
Doi actori de la Teatrul Nottara au învățat limbajul semnelor 

pentru piesa "Triburi", un spectacol despre cât de surzi suntem la 
nevoile celor de lângă noi 

Ce faci atunci când trebuie să intri în pielea unor personaje hipoacuzice? Nu dai 
necontrolat din mâini şi teatral, ci înveţi limbajul mimico-gestual. Asta au făcut 
doi actori de la Teatrul Nottara, care au apelat la un interpret care să îi înveţe 
limbajul semnelor. Piesa nu este despre comunitatea surdo-muţilor, ci despre cât 
de surzi suntem la nevoile celor de lângă noi. 
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Surzi la nevoile celor de lângă noi 

Ca să intre în rolul lui Billy, un băiat surdo-mut, Rareş Andrici, actor al Teatrului 
Nottara, a învăţat cu limbajul semnelor cât şi ce simte şi cum percepe realitatea 
înconjurătoare un hipoacuzic. A apelat la un logoped, la un ORL-ist, a stat de 
vorbă cu un tânăr care are acest diagnostic şi a învăţat limbajul mimico-gestual de 
la un interpret. 

A învăţat si Diana limbajul semnelor, dar nu asta i s-a părut cel mai greu. Ci să 
intre în pielea personajului ei, care nu este surd din naştere, ci se confruntă pe 
parcurs cu un proces de asurzire. 

Piesa nu este una dedicată comunității surdo-muţilor. Intrând în lumea lor, 
explorând ceea ce trăiesc ei, ne dăm seama cât de puţin îi auzim cu adevărat pe 
cei de lângă noi, spune regizorul. 

Spectacolul a intrat în repertoriul Teatrului Nottara şi următoarele reprezentaţii 
vor avea loc pe 1, 13 şi 27 februarie 

 
 

Sursa: stiri.tvr.ro 
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6. Femeia.ro 
din data de 28 Ianuarie 2019 

https://www.femeia.ro/timp-liber/divertisment/triburi-codul-
bunelor-bariere-de-nina-raine-la-teatrul-nottara 
 

 
 

Triburi – Codul bunelor BARIERE de Nina Raine, la Teatrul 
Nottara 

 
 

O familie este un micro-univers, cu propriile sale reguli, o lume în care vrei să te 
simţi în siguranţă. Dar uneori, această protecţie înseamnă, de fapt, izolare de 
exterior, o piedică în regăsirea identităţii. Billy este sigurul membru cu deficienţe 
de auz din familia sa, iar când o întâlneşte pe Sylvia, născută într-o familie de 
hipo-acuzici, realizează cât de mult pierduse până atunci în se descoperi pe sine 
şi în a face din deficienţa sa un mod de a vedea realitatea în toată bogăţia sa şi în 
multiplele sale nuanţe. Un spectacol despre importanţa familiei, dar şi despre felul 
în care îl vedem pe Celălalt, despre cum ne raportăm la cei pe care obişnuim să îi 
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încadrăm în categoria altfel, Triburi îşi propune să ne facă să vedem ceea ce am 
ales să ingorăm până acum. 
  

Spectacolul în regia lui Vlad Cristache are următoarele reprezentații pe 
• 13 Februarie 2019, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 
• 01 Februarie 2019, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 
 
 

Sursa: Femeia.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

7. Observatorul cultural 
din data de 25 Ianuarie 2019 
https://www.observatorcultural.ro/articol/2018-in-teatru-citeva-
highlighturi/ 
 

 
2018 în teatru. Cîteva highlighturi 

 
Deși ocupă o pondere în continuare scăzută genul de spectacole care să se 
adreseze persoanelor cu dizabilități, anul trecut cel puțin două producții au atras 
atenția asupra necesității teatrului de a aborda subiecte încă sensibile pentru 
societatea românească din acest punct de vedere: Visînd glasuri de Oliver Sacks, 
un concept de Nicoleta Lefter, Teatrul Gong, Sibiu, și Triburi de Nina Raine, în 
regia lui Vlad Cristache, Teatrul Nottara București. În spectacolul Nicoletei 
Lefter, din distribuție fac parte doi elevi ai Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă 
nr. 2, Sibiu, iar în Triburi, un spectacol care ridică problema felului în care, 
fără să vrem, poate, catalogăm ceea ce e diferit drept greșit, actorii care 
interepretează personaje hipoacuzice au beneficiat de pregătire alături de un 
interpret mimico-gestual. 
 

de: Silvia Dumitrache 
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8. Realitatea dâmbovițeană 
din data de 28 Ianuarie 2019 
https://realitateadamboviteana.ro/triburi-codul-bunelor-bariere-de-
nina-raine-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Triburi – Codul Bunelor BARIERE De Nina Raine, La Teatrul 
Nottara 

 

O familie este un micro-univers, cu propriile sale reguli, o lume în care vrei să te 
simţi în siguranţă. Dar uneori, această protecţie înseamnă, de fapt, izolare de 
exterior, o piedică în regăsirea identităţii. Billy este sigurul membru cu deficienţe 
de auz din familia sa, iar când o întâlneşte pe Sylvia, născută într-o familie de 
hipo-acuzici, realizează cât de mult pierduse până atunci în se descoperi pe sine 
şi în a face din deficienţa sa un mod de a vedea realitatea în toată bogăţia sa şi în 
multiplele sale nuanţe. Un spectacol despre importanţa familiei, dar şi despre felul 
în care îl vedem pe Celălalt, despre cum ne raportăm la cei pe care obişnuim să îi 
încadrăm în categoria altfel, Triburi îşi propune să ne facă să vedem ceea ce am 
ales să ingorăm până acum. 
  

Spectacolul în regia lui Vlad Cristache are următoarele reprezentații pe 
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• 13 Februarie 2019, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 
• 01 Februarie 2019, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

de: M.S 
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9. Radio România București fm 
din data de 01 Februarie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/02/01/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-1-februarie/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 1 februarie 
 
19:00 
 
”Triburi/ Codul bunelor BARIERE” de Nina Raine, spectacol în regia lui Vlad 
Cristache, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, Isabela Neamțu, Răzvan 
Bănică, Rareș Andrici, Cristina Juncu, Diana Roman. 

 
 
 
 

de: Andreia Bârsan 
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10. Curierul Național 
din data de 11 Februarie 2019 
https://www.curierulnational.ro/calendar-100/ 
 

 
 
Miercuri 

La Teatrul Nottara – sala Horia Lovinescu, de la ora 19.00, piesa ”Triburi”. 
Distribuție: Gabriel Răuţă, Isabela Neamțu, Răzvan Bănică, Cristina Juncu, Diana 
Roman. Regie: Vlad Cristache. Scenografie: Mădălina Niculae, Andreea Tecla. 

 
 

Sursa: Curierul Național 
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11. Radio România București FM 
din data de 13 Februarie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/02/13/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-13-februarie-3/ 
 

 

Spectacole de teatru în București, 13 februarie 
 
”Triburi/ Codul bunelor BARIERE” de Nina Raine, spectacol în regia lui Vlad 
Cristache, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, cu: Gabriel Răuţă, Isabela 
Neamțu, Răzvan Bănică, Rareș Andrici, Cristina Juncu, Diana Roman. 

 
 
 

de: Andreia Bârsan 
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12. Gândul.ro 
din data de 14 Februarie 2019, ora 20:50 
https://www.gandul.info/reportaj/marian-sultanoiu-reportaj-mai-surzi-
decat-surzii-17875975 
 

 
 

Mai surzi decât surzii 
La Nottara se joacă ”TRIBURI”. Un spectacol cu surzi, pus în scenă, mai 

ales, pentru noi, cei care exersăm, cotidian, dialogul surzilor. 
 
Nu mă îndoiesc de faptul că, fiecare dintre noi a folosit, măcar o dată, expresia 
”dialogul surzilor”. Şi s-ar putea broda mult pe temă. Adevărul este, însă, că, 
dincolo de plasticitatea imaginii, care sugerează lipsa de comunicare, de 
înţelegere interumană, faptul că nu ne mai interesează câtuşi de puţin problemele 
celuilalt – într-un cuvânt – că am suferit o mutaţie aproape completă într-o 
”pitorească” alienare, care ne dezarticulează spiritual, sintagma în sine nu are 
nimic comun cu sugestia generată.  
 
O să râdeţi, dar am învăţat – şi niciodată nu e prea târziu – că surzii comunică 
între ei mult mai corect, mai profund şi mai fidel decât reuşim/avem răbdarea să 
comunicăm noi, ”auzitorii”, astăzi, între noi. Şi i-am pus în ghilimele pe auzitori, 
întrucât de prea mult ori, ”cei în toate simţurile” nu se mai aud unii pe ceilalţi, 
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deşi vociferează, vituperează, îşi urlă în faţă, cu spume, dar fără cauză, invective, 
deşertându-şi vorbele, ca pe un soi de ape reziduale (ce eufemism), unii în urechile 
celorlalţi.  
 
Ca să înţeleg acut adevărul acesta, pe care îl ştiam, fără îndoială, dar pe care, la 
fel ca mulţi dintre semenii mei – cu atât de puţine excepţii – n-am mai avut timp 
să-l gândesc, a fost nevoie de o întâmplare care mi-a dat şansă de a-mi recăpăta 
puţin din bunul simţ pierdut.  
 
La Nottara se joacă ”TRIBURI” – ”Codul bunelor BARIERE”    
 
Şansa s-a numit TRIBURI, un spectacol pus în scenă de tânărul regizor Vlad 
Cristache la Nottara, reprezentat miercuri, în avanpemieră. ”O familie este un 
micro-univers, cu propriile sale reguli, o lume în care vrei să te simţi în siguranţă. 
Dar uneori, această protecţie înseamnă, de fapt, izolare de exterior, o piedică în 
regăsirea identităţii”, stă scris în programul de sală.  
 
”Mi-a venit ideea de a scrie TRIBURI după ce am văzut un documentar despre 
un cuplu de hipoacuzici. Urmau să aibă un copil şi îşi doreau ca acesta să fie şi el 
hipoacuzic. Mi-am dat seama că, de fapt, majoritatea oamenilor asta simt, fie că 
sunt hipoacuzici sau nu. Părinţii simt o mare bucurie să vadă că au transmis 
copiilor lor nu numai genele, ci şi un set de valori şi de credinţe. Chiar şi un 
limbaj specific. Familia este un trib. Un trib în care au loc conflicte, dar care este 
foarte loial”, ”explică” şi autoarea piesei, Nina Raine, în acelaşi program.  
 
Un spectacol care, dincolo de toate bunele şi relele lui, avea să se condensează în 
întrebarea: este comunitatea surzilor una a handicapaţilor sau este vorba 
despre o minoritate cu toate atributele ei, de la comunicare/limba specifică, 
la un cod de stări, înţelegeri, deprinderi particulare, la o cultură identitară? – 
de altfel, o întrebare pe care şi-o pune, cu alte cuvinte, şi unul dintre personajele 
piesei.  
 
Este corect ca, din varii  motive – psihologice, sociale, morale – tu, părinte cu toţi 
senzorii acasă, să-i interzici fiului/fiicei tale, ”înzestrat” cu un parametru mai 
puţin sau deloc funcţional, cum ar fi auzul, să se dezvolte în/să adere la mediul 
său social specific, pentru ca să nu suferi tu, conştientizând, mult mai intens, odată 
ce vei accepta realitatea cu toate consecinţele?!  
 
Este mai bine acasă, în TRIB, acolo unde ai tăi te iubesc ca pe unul de-al lor, 
întreg din punct de vedere fizic, deşi tu înţelegi nu înţelegi tot mai intens, îţi vine 
mereu mai greu şi mai pe dos să fii de-al lor, cu totul, câtă vreme eşti altfel?  
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Sau este mai bine să te dezvolţi, să exişti, să iubeşti, să te exprimi într-un mediu 
în care toţi sunt la fel ca tine, sunt de-ai tăi, deşi nu sunt sânge din sângele tău, au 
preocupări şi exprimări pe care le poţi înţelege, pe care le accepţi, stări care devin 
suportabile în această comunitate, altfel insuportabile?  
 
Aceasta este întrebarea, pusă în cel mai pur stil britanic. La fel de direct şi de acut, 
însă, ca şi în stilul nostru românesc, mai la-ndemână de (ne)înţeles.  
 
Pentru că, dacă într-o lume civilizată, întrebarea îşi găseşte o rezolvare în educaţie, 
în psihologie, în adaptarea socială, în ultimă instanţă, în România momentului 
răspunsul stă, mai ales/mai întâi, în bunul simţ sau în lipsa acestuia, din 
portofoliul, în primul rând moral, al decidenţilor politici.  
 

 
 
Rolul în ”spectacol” al parlamentarului Adriana Săftoiu  
 
Printre invitaţii la avanpremieră, Adriana Săftoiu. ”Ei – cei de la teatru Nottara, 
n.a. – m-au sunat şi mi-au propus ca, la finalul spectacolului TRIBURI, să am o 
discuţie cu publicul, timp de 30 de minute, pe acest subiect, al limbajului 
semnelor. Îţi spun că, pentru mine, a fost o surpriză foarte plăcută. Cu atât mai 
mult cu cât n-am făcut eforturi deosebite, publice, ca să-mi fac cunoscute 
iniţiativele pe domeniu,” explică pentru Gândul, deputatul liberal.  
 
De ce Adriana Săftoiu, invitat special? ”Întrucât, optând pentru Comisia de 
drepturile omului, am început să mă întâlnesc cu ONG-uri, cu oameni care 
activează în această zonă: persoane cu dizabilităţi motorii, cu dizabilităţi 
intelectuale, senzoriale şi aşa am descoperit problematica surzilor, pe cea a 
nevăzătorilor. Concret, aş vrea să conving anumite ministere să schimbe 
metodologia pentru aceşti oameni.  
 
Surzii, de exemplu, se consideră o minoritate naţională, cu propria limbă, cu 
propria cultură, cu propriile tradiţii”.  
 
Membră a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale din Camera Deputaţilor, Săftoiu mai spune că, la această oră, în 
societatea românească există o mulţime de teme importante şi grave, care trec 
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neobservate: ”De exemplu chiar acest limbaj al semnelor, care, în România, 
este cunoscut ca limbaj mimico-gestual. Atât. Doar că lucrurile nu sunt, deloc, 
atât de simple pe cât şi-ar dori cei care susţin că e vorba de o simplă traducere. Că 
nu-i aşa simplu, am înţeles şi eu după un an de zile, în care am stat de vorbă cu 
foarte mulţi surzi, cu asociaţii ale surzilor, am citit despre ce se-ntâmplă în alte 
ţări cu această comunitate şi cu limbajul semnelor.  
 
Şi trebuie să recunosc că descopăr o altă lume care trăieşte, aici, lângă noi dar pe 
care o ignorăm, din neştiinţă. Pentru că limbajul semnelor (şi aici, în România) 
este o limbă de sine stătătoare, cu propria gramatică, cu propriul lexic, cu propria 
morfologie. Numai cine nu-şi pune această problemă nu înţelege despre ce 
vorbim. Dacă, de exemplu, un surd se duce la ANAF, ca să-şi plătească taxele, iar 
acolo are nelămuriri, fără un interpret nu se poate înţelege cu nimeni. Mulţi 
auzitori, inclusiv parlamentari, judecă aşa: ”Să scrie în limba română!” Total fals! 
Pentru că omul acela gândeşte în limbajul semnelor şi îşi traduce din limbajul 
semnelor în limba română. În limbajul semnelor nu există semne de legătură: 
nu există conjuncţii, prepoziţii, nu ai adverbe şi pronume relative. Astfel, 
odată scris în limba română, un astfel de text este foarte greu de descifrat. 
Un surd n-a auzit cum sună limba română. Nu poţi să spui că el gândeşte în limba 
română, el gândeşte în limbajul semnelor”, explică Adriana Săftoiu.  
 
Parlamentarul atrage atenţia că este necesar să mai remarcăm un fapt extrem de 
important: ”Aproape în toată Uniunea Europeană – evident, şi la nivel mondial 
– limbajul semnelor e recunoscut ca limbă oficială a surzilor – limbajul 
semnelor scoţiene, limbajul semnelor franceze – şi, prin lege, are statut 
oficial. Sunt chiar şi patru ţări care recunosc, prin constituţie, limbajul semnelor 
ca limbă oficială a persoanelor surde: Ungaria, Austria, Portugalia şi Finlanda, mi 
se pare. De ce? La ce e necesar? Păi, eu spun că e foarte necesar, pentru că în 
momentul în care le recunoşti acest limbaj, ca limbă oficială şi nu ca instrument 
de sprijin – întrucât în momentul de faţă se vorbeşte despre limbajul mimico-
gestual ca instrument de sprijin – atunci statul respectiv va avea grijă să aibă 
interpreţi, în momentul în care au de-a face cu o persoană surdă”.  
 
Acum, susţine Săftoiu, dacă o astfel de persoană vrea să vorbească cu un auzitor, 
chiar şi în Parlament, ghinion: va trebui să-şi aducă propriul interpret, întrucât 
statul nu are obligaţia să-i pună unul la dispoziţie. Iar interpreţii costă, în afară 
faptului că mai sunt şi foarte puţini. ”Din momentul în care o să li se recunoască 
limba lor, ca fiind una oficială, maternă, să spun aşa, vor avea acces mult mai uşor 
la instituţiile statului, iar acestea le vor arăta respect. Tot aşa cum au obligaţia, 
acum, să construiască rampe pentru persoanele cu dizabilităţi motorii. Ca să nu-ţi 
mai spun ce probleme au tinerii surzi care trebuie să-şi dea examenul de 
capacitate. O astfel de persoană învaţă în limbajul semnelor. Examenul îl susţine 
în limba română. De acolo vor lipsi conjuncţii, prepoziţii şi altele. Lucrarea lui 
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este corectată de un profesor auzitor, care nu ştie că elevul care a scris lucrarea e 
surd şi care îi va da o notă foarte mică. Atât de mică, încât promovabilitatea 
surzilor tineri este de sub un procent.  
 
E nevoie de legi  
 
Înţelegând toate aceste probleme – în cazul de faţă, ale surzilor din România – 
Adriana Săftoiu lucrează la o lege prin care propune ca limbajul semnelor să fie 
recunoscut ca limbaj oficial al persoanelor surde.  
 
”Atare lege îi va aşeza pe aceşti oameni pe un alt traseu – începând de la şcoală, 
până la relaţiile lor instituţionale. O legea necesară pe care am discutat-o cu multă 
lume din domeniu, inclusiv în comunitatea surzilor. Cred, totuşi, că va avea un 
traseu greoi. Va fi dificil să conving un anume fel de oameni, despre importanţa 
unei astfel de legi care – ce să vezi? – există peste tot, în lume”, afirmă Săftoiu  
 
Deputatul liberal anunţă că mai are o iniţiativă legislativă pe temă, privind 
impunerea unui semn de circulaţie, dedicat şoferilor cu probleme de auz, pe care 
intenţionează să o depună săptămâna viitoare în Parlament.  
 
De ce TRIBURI?  
 
Şi acum, odată înţeles rolul Adrianei Săftoiu, să ne întoarcem la spectacol, ca să 
aflăm şi părerea directoarei Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş.  
 
- În consecinţă, de ce acest spectacol? 
 
- Pentru că acest spectacol vrea să atragă atenţia. Istoria programului intitulat 
”Teatrul şi societatea” îşi are obârşia în anul 2015, odată cu promulgarea Legii 
282, post-Colectiv. Teatrul Nottara, vreme de 10 luni, a fost nevoit să părăsească 
sediul – de fapt scena, întrucât birourile au rămas aici. În aceste 10 luni, poate că 
am beneficiat de cea mai mare simpatie, atât din partea presei – a tuturor 
televiziunilor, a tuturor agenţiilor de ştiri, a blogurilor, a ziarelor, câte mai sunt, a 
publicaţiilor de tot felul – cât şi a politicienilor, din toate partidele. Aşa s-a făcut 
că, în doar 10 luni, ne-am întors.  
 
A fost un semn de normalitate, acolo unde credeam că anormalul ia locul 
normalului. Am văzut atunci – şi cred că se poate şi în continuare – că teatrul 
poate fi un aliat chiar şi pentru politicieni. Sigur, nu propagandistic, ca în vremea 
comuniştilor. Am văzut, de asemenea, că politicienii pot face şi legi pentru oameni 
şi nu împotriva lor. Sau că încearcă să ajute. Şi cazuri, după cum vedeţi, există.  
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Am avut, de atunci, teme/discuţii în domeniul imobilelor care au nevoie de 
consolidare, pentru că asta ne interesa la vremea respectivă. Apoi am avut teme 
precum criza adolescenţei, criza pubertăţii, aceasta constituind, iarăşi, o tară a 
societăţii, probleme care ne fac să nu mai ştim cum să ne creştem copiii, invadaţi 
de telefoane, de calculatoare – atâtea şi atâtea lucruri cu care noi, părinţii şi 
bunicii, nu suntem obişnuiţi.  

 
 

Spectacolul l-am pus la propunerea regizorului Vlad Cristache. Ne-am gândit că 
da, e un segment. O limbă a minorităţilor, până la urmă, e un segment care trebuie 
să fie în sufletul nostru, pentru că ei sunt oameni ca noi, pe care, poate că îi privim 
uneori ciudat – eu am întâlnit, deseori, oameni frumoşi, tineri, care vorbeau într-
un fel special şi m-au făcut să mă întreb cum este.  
 
Spectacolul are emoţia care să ne unească, să ne apropie, să ne facă să-i observăm 
şi să-i integrăm, să-i socotim ca şi pe noi – poate mai speciali – şi să-i tratăm ca 
atare.  
 
Spectacolul este despre o familie care vrea să-şi crească copiii foarte liberi, deşi 
se dovedeşte că nu e chiar cea mai bună formă de educaţie. În acest context, refuză 
să-l apropie pe copilul lor surd de comunitatea specifică, în cadrul căreia poate că 
s-ar simţi mai bine. Şi totuşi, tânărul îşi găseşte, singur, calea către forma de 
limbaj pe care să o înţeleagă cel mai bine.  
 
Sper să fim din nou de folos prin teatru şi vreau să cred că va fi aliata noastră, o 
invitată specială, Adriana Săftoiu, aflată aici, în această seară. Doamna Săftoiu 
doreşte să iniţieze o lege, care să introducă limbajul semnelor printre limbile 
acceptate şi sper să dăm şi noi o mână de ajutor. Adică atât cât poate face teatrul 
– şi poate să facă mult, artiştii, deşi puţini, fiind foarte vizibili. Dacă ne vom da 
mâna, cred că vom reuşi să facem un lucru frumos şi bun şi normal, într-o ţară 
normală, într-o Europă e care ne-o dorim normală, într-un secol XXI, bântuit de 
atâtea rele.  
 
Final cu aplauze  
 
Ştiţi cum aplaudă aceşti oameni, oamenii cu deficienţe de auz? Adică 
”surzii”aceştia care îşi aud sufletul în toată profunzimea lui? Îşi flutură mâinile 
ridicate în aer. O furtună de mâini ridicate în aer, câteva sunete guturale de 
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satisfacţie, câteva rânduri de aplauze, cu ”sonor” şi iar furtuna aceea tăcută de 
mâini fluturate în aer.  
 
Pentru actori, pentru regizor, pentru directoare, pentru invitata specială, care vrea 
cu tot dinadinsul să facă legi pentru a fi respectaţi, dacă respectul se impune doar 
cu legea şi, deopotrivă, pentru interpretă, care face legătura între sufletele noastre 
şi ale lor. Sublim, câtă muzică de suflet ţâşneşte prin degetele lor răsfirate către 
tavanele înalte ale teatrelor fără glas.  
 
Deşi acest spectacol a avut şi glas, şi subtitrare pentru surzi, şi 
subtitrare/”traducere” a limbajului semnelor pentru ”surzii” de noi, ceştilalţi şi 
umor şi condimente de limbaj, şi sensibilitate şi mai ales, mesajul acela îngrozitor 
de profund: suntem aici, chiar dacă vă faceţi că nu ne auziţi! 
 
Sau, cum ar suna replica răvăşitoare a Sylviei: ”Nu mi-a spus nimeni că surzenia 
este atât de zgomotoasă (pe dinăuntru), în timp ce afară e atâta linişte…”  
 

 
de: Marian Sultănoiu 
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13. Radio România Cultural 
din data de 21 Februarie 2019 

https://radioromaniacultural.ro/triburi-un-spectacol-despre-nevoia-
acuta-de-comunicare-premiera-la-nottara/ 
 

 
 

Triburi – un spectacol despre nevoia acută de comunicare – 
premieră la Nottara 

 
 
Miercuri, 27 februarie 2019, la ora 18,30, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului 
Nottara, are loc premiera unui spectacol unic în peisajul teatral românesc, Triburi. 
Codul bunelor BARIERE de Nina Raine, în regia lui Vlad Cristache. 
 
Trăim într-o societate care suferă, mai mult decât oricând, de lipsă de comunicare, 
de înțelegere, de toleranță, inclusiv în mediul familial, care ar trebui să inspire 
siguranță și să ofere ocrotire. Dar, din păcate, în multe situații, familia este chiar 
cea care impune limitări și bariere.  

Triburi spune povestea unui tânăr hipo-acuzic, care trăiește într-o familie 
considerată normală, dar care este disfuncțională și care nu acceptă că tocmai prin 
refuzul de a-i permite fiului accesul la limbajul semnelor și la o interacțiune cu 
persoane din comunitatea hipo-acuzicilor îi limitează dezvoltarea. Abia când o 
cunoaște pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult 
pierduse până atunci. Un spectacol despre nevoia de iubire, de comunicare reală, 
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de a fi înțeles. Un spectacol care ne invită să regândim ceea ce considerăm că este 
„normal”. 
 
Din distribuție fac parte Rareș Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuță, Isabela 
Neamțu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Actorii care interpretează 
personajele hipo-acuzice, Rareș Andrici și Diana Roman, au beneficiat de ajutorul 
unui interpret în limbajul semnelor. 
 
„Mi-a venit ideea de a scrie Triburi după ce am văzut un documentar despre un 
cuplu de hipoacuzici. Urmau să aibă un copil şi îşi doreau ca acesta să fie şi el 
hipoacuzic. Mi-am dat seama că, de fapt, majoritatea oamenilor asta simt, fie că 
sunt hipoacuzici sau nu. Părinţii simt o mare bucurie să vadă că au transmis 
copiilor lor nu numai genele, ci şi un set de valori şi de credinţe. Chiar şi un limbaj 
specific. Familia este un trib. Un trib în care au loc conflicte, dar care este foarte 
loial.” (Nina Raine) 
 
Spectacolul își propune să aibă și un impact social, să îndemne la un dialog real 
asupra situației persoanelor hipo-acuzice în România, fiecare reprezentație 
urmând să aibă invitați din comunitatea acestora. După spectacolul din 27 
februarie, urmează o discuție cu publicul, la care este invitată deputatul Adriana 
Săftoiu, inițiatoarea proiectului de modificare a Legii Audiovizualului, prin care 
toate televiziunile să fie obligate să subtitreze în limba română filmele și 
documentarele românești, pentru a fi accesibile persoanelor hipo-acuzice.  

 
Sursa: Radio România Cultural 
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14. AGERPRES 
din data de 21 Februarie 2019, ora 17:37 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/02/21/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--262350 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 
Triburi - un spectacol despre nevoia acută de comunicare 
 
 
Miercuri, 27 februarie 2019, la ora 18,30, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului 
Nottara, are loc premiera unui spectacol unic în peisajul teatral românesc, Triburi. 
Codul bunelor BARIERE de Nina Raine, în regia lui Vlad Cristache. 
 
Trăim într-o societate care suferă, mai mult decât oricând, de lipsă de comunicare, 
de înţelegere, de toleranţă, inclusiv în mediul familial, care ar trebui să inspire 
siguranţă şi să ofere ocrotire. Dar, din păcate, în multe situaţii, familia este chiar 
cea care impune limitări şi bariere. 
 
Triburi spune povestea unui tânăr hipo-acuzic, care trăieşte într-o familie 
considerată normală, dar care este disfuncţională şi care nu acceptă că tocmai prin 
refuzul de a-i permite fiului accesul la limbajul semnelor şi la o interacţiune cu 
persoane din comunitatea hipo-acuzicilor îi limitează dezvoltarea. Abia când o 
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cunoaşte pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult 
pierduse până atunci. Un spectacol despre nevoia de iubire, de comunicare reală, 
de a fi înţeles. Un spectacol care ne invită să regândim ceea ce considerăm că este 
"normal". 
 
Din distribuţie fac parte Rareş Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuţă, Isabela 
Neamţu, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Actorii care interpretează personajele 
hipo-acuzice, Rareş Andrici şi Diana Roman, au beneficiat de ajutorul unui 
interpret în limbajul semnelor. 
 
"Mi-a venit ideea de a scrie Triburi după ce am văzut un documentar despre un 
cuplu de hipoacuzici. Urmau să aibă un copil şi îşi doreau ca acesta să fie şi el 
hipoacuzic. Mi-am dat seama că, de fapt, majoritatea oamenilor asta simt, fie că 
sunt hipoacuzici sau nu. Părinţii simt o mare bucurie să vadă că au transmis 
copiilor lor nu numai genele, ci şi un set de valori şi de credinţe. Chiar şi un limbaj 
specific. Familia este un trib. Un trib în care au loc conflicte, dar care este foarte 
loial." (Nina Raine) 
 
Spectacolul îşi propune să aibă şi un impact social, să îndemne la un dialog real 
asupra situaţiei persoanelor hipo-acuzice în România, fiecare reprezentaţie 
urmând să aibă invitaţi din comunitatea acestora. După spectacolul din 27 
februarie, urmează o discuţie cu publicul, la care este invitată deputatul Adriana 
Săftoiu, iniţiatoarea proiectului de modificare a Legii Audiovizualului, prin care 
toate televiziunile să fie obligate să subtitreze în limba română filmele şi 
documentarele româneşti, pentru a fi accesibile persoanelor hipo-acuzice. 

 
 

de: Cristina Sava 
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15. Bookhub.ro 
din data de 23 Februarie 2019 

http://bookhub.ro/triburi-un-spectacol-despre-nevoia-acuta-de-
comunicare/ 
 

 
 

Triburi – un spectacol despre nevoia acută de comunicare 

Miercuri, 27 februarie 2019, la ora 18,30, la Sala Horia Lovinescu a Teatrului 
Nottara, are loc premiera unui spectacol unic în peisajul teatral românesc, 
Triburi. Codul bunelor BARIERE de Nina Raine, în regia lui Vlad Cristache. 
 
Trăim într-o societate care suferă, mai mult decât oricând, de lipsă de comunicare, 
de înțelegere, de toleranță, inclusiv în mediul familial, care ar trebui să inspire 
siguranță și să ofere ocrotire. Dar, din păcate, în multe situații, familia este chiar 
cea care impune limitări și bariere. 

 
Rareș Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuță, Isabela Neamțu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică 
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Triburi spune povestea unui tânăr hipo-acuzic, care trăiește într-o familie 
considerată normală, dar care este disfuncțională și care nu acceptă că tocmai prin 
refuzul de a-i permite fiului accesul la limbajul semnelor și la o interacțiune cu 
persoane din comunitatea hipo-acuzicilor îi limitează dezvoltarea. Abia când o 
cunoaște pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult 
pierduse până atunci. Un spectacol despre nevoia de iubire, de comunicare reală, 
de a fi înțeles. Un spectacol care ne invită să regândim ceea ce considerăm că este 
„normal”. 
 
Din distribuție fac parte Rareș Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuță, Isabela 
Neamțu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Actorii care interpretează 
personajele hipo-acuzice, Rareș Andrici și Diana Roman, au beneficiat de ajutorul 
unui interpret în limbajul semnelor. 
 

 
Rareș Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuță, Isabela Neamțu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică 

 
„Mi-a venit ideea de a scrie Triburi după ce am văzut un documentar despre un 
cuplu de hipoacuzici. Urmau să aibă un copil şi îşi doreau ca acesta să fie şi el 
hipoacuzic. Mi-am dat seama că, de fapt, majoritatea oamenilor asta simt, fie că 
sunt hipoacuzici sau nu. Părinţii simt o mare bucurie să vadă că au transmis 
copiilor lor nu numai genele, ci şi un set de valori şi de credinţe. Chiar şi un limbaj 
specific. Familia este un trib. Un trib în care au loc conflicte, dar care este foarte 
loial.” (Nina Raine) 

 
 

Spectacolul își propune să aibă și un impact social, să îndemne la un dialog real 
asupra situației persoanelor hipo-acuzice în România, fiecare reprezentație 
urmând să aibă invitați din comunitatea acestora. După spectacolul din 27 
februarie, urmează o discuție cu publicul, la care este invitată deputatul Adriana 
Săftoiu, inițiatoarea proiectului de modificare a Legii Audiovizualului, prin care 
toate televiziunile să fie obligate să subtitreze în limba română filmele și 
documentarele românești, pentru a fi accesibile persoanelor hipo-acuzice. 

 
Sursa: bookhub.ro 
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16. Radio România București fm 
din data de 27 Februarie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/02/27/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-27-februarie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 27 februarie 
 
Spectacole de teatru cu: Gabriel Răuţă, Isabela Neamțu, Răzvan Bănică, 
Rareș Andrici, Cristina Juncu, Diana Roman, la Teatrul Nottara. 
 
 
18:30 

”Triburi/ Codul bunelor BARIERE” de Nina Raine, spectacol în regia lui Vlad 
Cristache, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, cu: Gabriel Răuţă, Isabela 
Neamțu, Răzvan Bănică, Rareș Andrici, Cristina Juncu, Diana Roman. 

 
de: Andreia Bârsan 
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17. AGERPRES 
din data de 27 Februarie 2019, ora 23:18 
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/02/27/adriana-saftoiu-pentru-
un-surd-care-nu-a-auzit-niciodata-limba-lui-materna-este-limbajul-
semnelor--266096 
 

 
 
 
Pentru un surd care nu a auzit niciodată limba română, limba lui maternă este 
limbajul semnelor, a declarat deputata Adriana Săftoiu miercuri seara, la Teatrul 
Nottara, după premiera spectacolului "Triburi. Codul bunelor bariere" de Nina 
Raine, în regia lui Vlad Cristache. 
 
Săftoiu a afirmat că a finalizat un proiect de lege prin care limbajul semnelor 
să fie recunoscut ca limbă oficială a persoanelor hipoacuzice. 
 
"Este vorba despre o lege pe care nu am depus-o încă, deşi ea este finalizată. Am 
lăsat-o în studiu către comunitatea surzilor, asociaţii de surzi. Prin această lege 
propun ca limbajul semnelor să fie recunoscut ca limbă oficială a persoanelor 
surde şi în momentul în care acest limbaj oficial va fi recunoscut prin lege, va 
declanşa o suită de măsuri, de exemplu: să introducem limbajul semnelor, studiul 
limbajului semnelor în universităţi; în instituţii, instituţiile de stat să pună la 
dispoziţia persoanelor surde interpreţi, aşa cum se întâmplă peste tot unde lucrul 
este recunoscut şi pot să vă spun că sunt 48 de ţări care recunosc limbajul semnelor 
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prin lege şi patru ţări din Europa care recunosc limbajul semnelor ca limbă oficială 
prin constituţie - Ungaria, Finlanda, Portugalia şi, cred, Austria. Aceasta este o 
lege care pur şi simplu recunoaşte această limbă şi din momentul acela sunt 
demarate tot felul de măsuri (...) şi fiecare instituţie trebuie să-şi ia măsurile ca să 
pună în aplicare această lege", a declarat Adriana Săftoiu. 
 
Ea a precizat că intenţionează ca "în maximum o săptămână sau două" să depună 
proiectul de lege la Camera Deputaţilor, urmând ca Secretariatul General să 
hotărască care va fi traseul acestuia în continuare. 
 
Săftoiu a precizat că a depus, în schimb, un alt proiect de lege, care se referă de 
asemenea la persoanele hipoacuzice. 
 
"Astăzi, în schimb, am depus o altă lege pentru ei - un semn de circulaţie, semnul 
internaţional pentru surzi (o ureche străbătută de un dungă albă). Este un drept 
opţional, respectiv să-şi pună acest semn pe maşină pentru ca ceilalţi conducători 
auto să ştie că au în faţă o persoană surdă care conduce, pentru că ei au dreptul să 
conducă, şi dacă vor să-i atragă atenţia să folosească semnalele luminoase, şi nu 
claxonul", a mai spus deputata. 
 
Ea a amintit că de la 1 ianuarie a intrat în vigoare şi legea prin care toate 
televiziunile sunt obligate să subtitreze în limba română filmele şi documentarele 
româneşti, pentru a fi accesibile persoanelor hipoacuzice. "Practic, pentru ei este 
straniu, se uită la un film englezesc şi citesc tot ce scrie, dar nu înţeleg un film 
românesc", a precizat Săftoiu. 
 
Spectacolul "Triburi. Codul bunelor bariere" de Nina Raine, în regia lui 
Vlad Cristache, a fost prezentat în premieră oficială miercuri, la Sala "Horia 
Lovinescu" a Teatrului Nottara. 
  

 
Sursa foto: www.evensi.com 

 

 
"'Triburi' spune povestea unui tânăr hipoacuzic, care trăieşte într-o familie 
considerată normală, dar care este disfuncţională şi care nu acceptă că tocmai prin 
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refuzul de a-i permite fiului accesul la limbajul semnelor şi la o interacţiune cu 
persoane din comunitatea hipoacuzicilor îi limitează dezvoltarea. Abia când o 
cunoaşte pe Sylvia, născută într-o familie de hipoacuzici, realizează cât de mult 
pierduse până atunci. Un spectacol despre nevoia de iubire, de comunicare reală, 
de a fi înţeles", se arată în prezentarea spectacolului. 
 
Din distribuţie fac parte actorii Rareş Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuţă, 
Isabela Neamţu, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Actorii care interpretează 
personajele hipoacuzice, Rareş Andrici şi Diana Roman, au beneficiat de ajutorul 
unui interpret în limbajul semnelor. 
 
Spectacolul îşi propune să aibă şi un impact social, să îndemne la un dialog real 
asupra situaţiei persoanelor hipoacuzice în România, fiecare reprezentaţie urmând 
să aibă invitaţi din comunitatea acestora, precizează organizatorii.  
 
 
 

Sursa: AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă, editor 
online: Alexandru Cojocaru) 
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18. Yorick.ro 
din data de 05 Martie 2019 

https://yorick.ro/lung-e-drumul-pana-la-triburi-codul-bunelor-
bariere/ 
 

 
 

Lung e drumul până la “Triburi. Codul bunelor bariere” 

Durata este unul dintre elementele care definesc în mod esenţial un act artistic. 
Aşa cum calitatea materialelor din costume determină impactul vizual pe care 
acestea îl vor avea în economia spectacolului, la fel şi durata va influenţa modul 
de receptare. În mod firesc, acţiunea ar trebui să fie cea care stabileşte cât durează, 
cu aproximaţie, un spectacol. Pentru ca Hamlet să treacă prin toate etapele 
îndoielii sale şi să fie răspunzător de atâtea morţi e nevoie de timp. Dar pentru ca 
Vladimir şi Estragon să îl aştepte pe Godot durează mai puţin. Povestea ar fi 
primul indiciu care să îţi dea de gândit atunci când construieşti un spectacol. Apoi, 
cu toate invenţiile regizorale, cu toate libertăţile de improvizaţie ale actorilor, 
durata spectacolului nu ar trebui să o depăşească pe cea a subiectului. De multe 
ori, de cele mai multe ori, autorul însuşi îşi sabotează opera şi lungeşte şi 
prelungeşte şi răslungeşte un subiect care, odată epuizat, nu face altceva decât să 
epuizeze şi receptorul. Şi de la fel de multe ori regizorul nu are intuiţia de a tăia 
fără nicio milă un text care îi face un deserviciu. 
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Aceasta e greşeala pe care Vlad Cristache a făcut-o montând “Triburi. Codul 
bunelor bariere” de Nina Raine la Teatrul Nottara. O poveste care putea fi spusă 
cu succes şi emoţie într-o oră și jumătate se lăbărţează timp de trei ore într-un ritm 
care, deşi alert, oboseşte îngrozitor. Într-o familie de intelectuali unul dintre copii 
s-a născut hipoacuzic şi a fost crescut fără a fi încurajat să se integreze în 
comunitatea celor cu deficienţe de auz. Tânărul cunoaşte o fată care e pe cale de 
a-şi pierde auzul şi învaţă limbajul semnelor, descoperind astfel un sentiment de 
apartenenţă la o minoritate care îi seamănă. Are o criză identitară în care îşi renegă 
familia, apoi este părăsit de iubită şi caută împăcarea cu ai lui. Pe scurt şi 
reducționist aceasta ar fi toată trama. 

 

În spectacol, însă, durează mai bine de o oră să facem cunoştinţă cu universul 
familial al acestui tânăr, să ascultăm pe repeat certurile casnice dintre fratele şi 
sora şi tatăl şi mama sa în diverse combinaţii şi permutări. Probleme stas, 
rumegate pe toate feţele printre multe înjurături şi invective care se vor a 
caracteriza în mod surprinzător personajele; cine ar fi bănuit că intelectualii se 
înjură între ei. Şocant, nu? Toată frăsuiala de miniconflicte are loc pentru a ne 
arăta cu degetul cum bietul surd asistă pasiv la viaţa familiei sale în care nu e 
deloc integrat şi prezenţa lui e mai mult asimilată unei mobile. Numai că nu e 
nevoie de atâta amar de timp pentru a înţelege acest lucru simplu. Pricepem repede 
despre ce e vorba şi apoi tot suflul actoricesc e irosit de pomană. 

Şi începe acţiunea. În sfârşit se întâmplă ceva. Apare această fată care dă totul 
peste cap. Inclusiv pe fratele care o cam seduce. Conflict, sperăm cu toţii în sală. 
Dar nu, nu e cazul. Pentru că această pistă ofertantă e abandonată la jumătatea 
drumului şi rezolvată în două schimburi de replici. În schimb mai vorbim şi iar 
mai vorbim şi mai filosofăm şi în loc de un final cu punct avem vreo 3-4 cu 
puncte-puncte şi punct şi virgulă şi asterisc. 

Mijloacele prin care e spusă această poveste lungă şi prea puţin interesantă 
dincolo de tema cu potenţial afectiv sunt la fel de redundante precum lungimile 
textului. În câteva ecrane suprasupe vedem la propriu, prin ochii personajului 
principal, imaginea captată de ochelarii pe care îi poartă – interesant la început, 
dar total nefolositor… doar dacă la ieşirea din sală aş putea achiziţiona asemenea 
ochelari la preţ redus; în afară de potenţialul de merchandising al unui gadget cool, 
nu există niciun scop împlinit artistic al acestei investiţii. Apoi ecranele care 
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coboară pentru a servi drept supratitrare – unul cu mâini care traduc pentru surzi 
ce spun nesurzii şi altul cu scris care traduce pentru nesurzi ce gesticulează surzii. 
E un dans întreg al acestor panouri care când coboară când se ridică. La un 
moment dat, în chiar punctul culminant, de acolo aflăm chiar şi ce gândesc cu 
adevărat personajele, un soi de transcript al unui stream of 
counsciousnesscolectiv. La fel de inutil ca tot efortul creativ, de altfel. Şi mai 
există şi “rezolvarea” trecerii dintre scene cu definiţii din DEX ale unor cuvinte 
cheie pentru poveste – surd, minoritate, familie, trib; o culegere de învăţături 
didactice şi plicticoase spuse robotico-mecanic şi scrise pe ecrane. O soluţie 
leneşă, cu pretenţii de brechtianism prost aplicat, inutilă şi stridentă. Iar la final, 
după ce crezi că le-ai văzut pe toate, începe să ningă cu proiecţii peste decor, 
feeric, atât cât să potenţeze emoţia unui dialog în contre-jour. Căci ce spectacol ar 
fi acela fără proiecţii. 

 

În toată această poveste de gumilastic expandat din toate părţile actorii susţin un 
ritm destul de alert, funcţionează în parametrii credibili şi sunt cea mai reuşită 
componentă a spectacolului. Rareş Andrici îşi găseşte o modalitate de a vorbi 
inteligibil şi deloc ilar cu poticnirile celui care citeşte doar pe buze pentru a 
pricepe ce i se spune, are candoare, ascultă şi construieşte cu răbdare relaţiile în 
scenă şi reuşeşte un monolog puternic, chiar performant. Răzvan Bănică are o 
energie bine ponderată, nu exagerează în reacţii şi intră în jocul de-a fratele şi sora 
cu Cristina Juncu, la rândul ei cu un firesc bine dozat. Diana Roman e credibilă 
până la un punct, tonul său monocord şi ritmul mereu egal de frazare nu o ajută, 
cu atât mai mult cu cât e greu de intrat în convenţia în care, deşi nu aude mai 
nimic, vorbeşte perfect. Gabriel Răuţă controlează cu atenţie un personaj destul 
de tezist în discurs, iar micile derapaje de intonaţie şi impostaţia nazală îi oferă o 
afectare în plus. Isabela Neamţu pierde de multe ori nuanţele printre note prea 
înalte pe care le atinge atunci când vrea să fie convingătoare. 

“Triburi. Codul bunelor bariere” este un spectacol sufocat de propria sa durată. 
Ar fi putut fi unul dintre multele exemple de mesaj trepidant livrat coerent, dar 
lungimile sale interminabile şi adaosurile îl ucid pur şi simplu undeva pe drumul 
dintre politically  şi correct. 

Teatrul Nottara 
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Triburi. Codul bunelor bariere 

de Nina Raine 
Regia: Vlad Cristache 
Distribuția:  
Christopher – Gabriel Răuţă 
Beth – Isabela Neamțu 
Daniel – Răzvan Bănică 
Billy – Rareș Andrici 
Ruth – Cristina Juncu 
Sylvia – Diana Roman 
Scenografia: Mădălina Niculae,Andreea Tecla 
Traducerea: Vlad Cristache 
Asistenţa de regie: Luana Hagiu 

 
 

de: Alina Epingeac 
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19. Dilema Veche 
din data de 14 Martie 2019 
https://www.dilemaveche.ro/sectiune/arte-
performative/articol/zgomotul-si-furia-3 
 

 
 

Zgomotul şi furia 

 
 

● Triburi. Codul bunelor BARIERE de Nina Raine, regia şi traducerea: Vlad 
Cristache. Cu: Gabriel Răuţă, Isabela Neamțu, Răzvan Bănică, Rareș 
Andrici, Cristina Juncu, Diana Roman. Scenografia: Mădălina Niculae, 
Andreea Tecla. Asistenţa de regie: Luana Hagiu. Teatrul Nottara.  
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Piesa Ninei Raine, Triburi, multipremiată în 2012 (Drama Desk Award, Obie 
Award, Off-Broadway Alliance Award), abordează împărţirea societăţii pe 
diferite comunităţi, cu valori proprii, care se intersectează şi ar trebui să 
funcţioneze împreună. Este un text despre apartenenţă, empatie şi educarea 
gîndirii, despre singurătatea anormativilor, intoleranţă şi limite, despre libertate 
(de expresie) şi haos. O familie de auzitori (termen folosit în relaţie cu persoane 
hipoacuzice) are un copil surd. Ceilalţi doi copii aud. Familia este din clasa de 
mijloc, cu părinţi intelectuali şi copii cu preocupări umaniste şi artistice (Daniel 
scrie o teză de doctorat despre limbaj, Ruth cîntă muzică de operă). În familie 
domneşte o libertate totală, care permite exprimarea fără menajamente a opiniilor, 
chiar dacă ele rănesc. Tatăl (Gabriel Răuţă) este campionul acestui joc de-a 
neîngrădirea adevărului (sau de-a exhibarea mizantropiei, depinde din ce parte 
privim), şi asta fragilizează căsnicia sa cu Beth (Isabela Neamţu), dar şi relaţia cu 
copiii, care rezistă cum pot valului de critici. -Billy (Rareş Andrici) este cel mai 
protejat – „datorită“ faptului că este surd –, dar asta se dovedeşte o capcană, 
întrucît el suportă direct urmările viziunii tatălui său cu privire la statutul său de 
hipoacuzic. Tatăl l-a învăţat să citească de pe buze, dar nu şi limbajul semnelor, 
i-a limitat contactul cu comunitatea surzilor, îi refuză constant identitatea de 
persoană hipoacuzică, adică specificitatea. Îl tratează ca pe un auzitor, dar nu îl 
aude. Căci deşi Billy este surdul, cea care „nu aude“ este familia sa. 

Grupul familial, cu regulile sale, se confruntă cu alte grupuri, cu alte reguli, 
precum comunitatea surzilor, cea a auzitorilor cu prejudecăţi la adresa persoanelor 
cu dizabilităţi sau a celor care aud parţial. Fiecare grup, format conştient sau 
intuitiv, are valori şi perspective specifice asupra lumii. Nina Raine plasează 
subiectul într-o zonă intersecţională, în care include stereotipurile discriminării 
persoanelor cu dizabilităţi, mentalitatea clasei de mijloc, structura socială a 
comunităţii hipoacuzicilor. Una dintre realităţile cu care se confruntă Billy şi 
prietena sa în curs de surzire, Sylvia (Diana Roman), este faptul că societatea 
hipoacuzicilor o copiază pe cea obişnuită, adică este ierarhică, iar integrarea se 
face pe baza unui statut pe care o persoană îl capătă în funcţie de anumite criterii 
precum originea familială (surzi, auzitori), nivelul hipoacuziei, abilităţile sociale 
(citit pe buze, comunicare prin limbajul semnelor) etc. Billy nu e nici acolo, nici 
aici, iar Sylvia se află şi ea la mijloc, dar în alt fel decît Billy. Fiecare este singur 
între două universuri pe care nu le poate conecta din cauza intransigenţelor de o 
parte şi alta. 

Spectacolul lui Vlad Cristache plasează povestea în realitatea cotidiană, cu o 
prezentare frustă a argumentelor – care sînt uneori pe muchie de cuţit – pe diferite 
subiecte din tematica hipoacuziei (este / nu este dizabilitate, limbajul semnelor, 
ca o limbă distinctă, versus cititul de pe buze, apartenenţa la societatea 
auzitorilor versus cea la comunitatea surzilor etc.). Regizorul integrează în 
spectacol, pe nişte ecrane, trei tipuri de comunicare prin definirea unor cuvinte-
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cheie în analiza temei (familie, trib, comunitate, minoritate, linişte etc.): verbală, 
scrisă, prin limbajul semnelor. Moduri de comunicare diferite, dar acelaşi 
conţinut. 

 

Se conturează un univers gălăgios, căci familia lui Billy este producătoare de 
decibeli: ţipete, bufnituri, fredonat, muzică la radio sau pe Internet, cu volum la 
maximum. E un zgomot care îl face pe Billy invizibil, căci familia nu îl implică 
în gălăgia ei. Cînd Billy reclamă furios atenţie, conflictul nu doar că pulverizează 
relaţia dintre ei, ci produce şi prăbuşirea fiecăruia. Căci funcţionînd ca un monolit, 
familia lui Billy se dezintegrează atunci cînd unul dintre membrii ei pleacă. Cum 
Billy şi Sylvia acuză că nu aparţin universurilor familiale proprii şi nici 
comunităţii generice a hipoacuzicilor, ar fi fost interesant de explorat lumile lor 
interioare. Dar spectacolul păstrează perspectiva auzitorilor, gălăgioasă, fără să 
întredeschidă uşa către lumea surzilor. Ce simte Billy cînd stă tăcut în timp ce 
zgomotul şi agitaţia din jurul său sînt tot mai mari? Unde se refugiază cînd ceilalţi 
îl ignoră? Nu ştim, căci regizorul alege să rămînă în paradigma realistă, poate mai 
clară pentru urmărirea disputelor asupra hipoacuziei, deşi reducţionistă şi cu 
oarecare neglijenţe în detalii. De exemplu, Billy şi Sylvia răspund la întrebări 
punctuale adresate de personaje aflate cu spatele sau cu capul în jos, fiind evident 
că nu puteau citi de pe buze. Interpreţii părinţilor sînt prea tineri pentru cei 50 de 
ani pe care îi au personajele, iar copiii se comportă impropriu pentru vîrsta lor (în 
jur de 20): Ruth şi Daniel se încaieră frăţeşte, rostogolindu-se pe jos, în timp ce 
venise în vizită, pentru prima dată, iubita lui Billy. Nu se deduce din spectacol 
care este ordinea fraţilor, dar în familiile cu mai mulţi copii, relaţiile dintre aceştia 
sînt marcate de statutul fiecăruia (frate mare, mijlociu, mic), iar personajele de 
aici nu sînt încă suficient de mature pentru ca acest lucru să nu mai conteze. De 
exemplu, ar fi fost interesant de înţeles dependenţa psihică a lui Daniel de Billy 
prin prisma faptului că el este fratele mai mare (şi aparent puternic). 

Rareş Andrici şi Gabriel Răuţă se descurcă foarte bine în roluri grele, primul ca 
tehnică – rolul lui Andrici, ca şi cel al Dianei Roman, implică atît comunicarea 
vorbită, deficitară la Billy, care nu a auzit niciodată, cît şi pe cea prin limbajul 
semnelor –, celălalt deoarece concentrează gîndirea retrogradă în raport cu 
hipoacuzici. Daniel (Răzvan Bănică) are o involuţie complexă, de la exuberanţă 
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zeflemitoare la instabilitate psihică. Ruth (Cristina Juncu) e oarecum abandonată 
în atenţia generală, ca şi Beth. 

Triburi. Codul bunelor BARIERE vorbeşte despre oameni suspendaţi între două 
lumi, încercînd să facă faţă stereotipiilor, din societate şi familie, despre propria 
condiţie.  

Oana Stoica este critic de teatru. 

Foto: Ciprian Duica 

de: Oana Stoica 
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20. Radio România Cultural 
din data de 03 Aprilie 2019 

https://radioromaniacultural.ro/recomandari-culturale-miercuri-3-
aprilie-2019/ 
 

 
 

Recomandări culturale – miercuri, 3 aprilie 2019 

 
”Triburi. Codul bunelor bariere” de Nina Raine, în regia lui Vlad Cristache. Ora 
19,00 Teatrul Nottara 

 
 
 

Sursa: Radio România Cultural 
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21. Arad Online 
din data de 13 Mai 2019, ora 11:43 
http://www.aradon.ro/avalansa-teatrala-la-fitn7/2249434 
 

 
 

Avalanșă teatrală la FITN7 
 
De la ora 18, împătimiții artei teatrale se mută în Sala Mare, pentru spectacolul 
„Triburi” de Nina Raine. Produs de Teatrul „Nottara” din capitală, „Triburi” 
este regizat de Vlad Cristache.  
 

de: Eugen Rogojan 
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22. Live Arad  
din data de 13 Mai 2019 

https://www.livearad.ro/noi-cei-de-ieri-si-de-azi-la-festivalul-
international-de-teatru-nou-de-la-arad/ 
 

 
 
NOI, cei de ieri și de azi, la Festivalul Internațional de Teatru Nou 

de la Arad! 
 
Maratonul teatral continuă, de la ora 18.00, în Sala Mare, cu Teatrul „Nottara” 
din București, care prezintă spectacolul Triburi de Nina Raine, pus în scenă de 
Vlad Cristache. 
 
Billy este sigurul membru cu deficienţe de auz din familia sa, iar când o întâlneşte 
pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult pierduse 
până atunci în a se descoperi pe sine şi în a face din deficienţa sa un mod de a 
vedea realitatea în toată bogăţia sa şi în multiplele sale nuanţe. 

Un spectacol despre importanţa familiei – ca micro-univers, cu propriile sale 
reguli – dar şi despre felul în care îl vedem pe Celălalt, despre cum ne raportăm 
la cei pe care obişnuim să îi încadrăm în categoria altfel. 
Spectacol recomandat tinerilor peste 14 ani. 

de: Adrian Topor 
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23. Ghidul Arădean 
din data de 13 Mai 2019, ora 12:45 
https://www.ghidularadean.ro/stire/27499/noi_cei_de_ieri_și_de_azi_l
a_festivalul_internațional_de_teatru_nou_de_la_arad.html 
 

 
 
NOI, cei de ieri și de azi, la Festivalul Internațional de Teatru Nou 

de la Arad 
 
Maratonul teatral continuă, de la ora 18.00, în Sala Mare, cu Teatrul „Nottara” 
din București, care prezintă spectacolul Triburi de Nina Raine, pus în scenă de 
Vlad Cristache. 
 
Billy este sigurul membru cu deficienţe de auz din familia sa, iar când o întâlneşte 
pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult pierduse 
până atunci în a se descoperi pe sine şi în a face din deficienţa sa un mod de a 
vedea realitatea în toată bogăţia sa şi în multiplele sale nuanţe. 

Un spectacol despre importanţa familiei – ca micro-univers, cu propriile sale 
reguli – dar şi despre felul în care îl vedem pe Celălalt, despre cum ne raportăm 
la cei pe care obişnuim să îi încadrăm în categoria altfel. 
Spectacol recomandat tinerilor peste 14 ani. 

 
Sursa: ghidularadean.ro 
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 24. Special Arad 
din data de 19 Aprilie 2019 
https://specialarad.ro/florin-piersic-jr-tudor-chirila-mihai-calin-si-
isabela-neamtu-printre-actorii-care-vor-veni-la-festivalul-
international-de-teatru-nou-editia-a-vii-a/ 
 

 
 

Florin Piersic Jr, Tudor Chirilă, Mihai Călin și Isabela Neamțu, printre 
actorii care vor veni la Festivalul Internațional de Teatru Nou – ediția a 

VII-a 

 
 

 
 

Festivalul Internațional de Teatru Nou ajunge în acest an la ediția a șaptea 
și va aduce la Arad spectacole de succes regizate de Radu Afrim, Cristi 
Juncu, Vlad Cristache, Ada Milea, Carmen Lidia Vidu, Petre Vutcărău și 
Iarina Demian, printre alții. Maratonul teatral va debuta pe 10 mai și se va 
desfășura pe parcursul a nouă zile (până la data de 19 mai inclusiv). 



 50 

Printre actorii renumiți care vor fi prezenți pe scenă în cadrul festivalului se 
numără Florin Piersic Jr, Tudor Chirilă, Nicu Mihoc, Richard Balint, Mihai Călin, 
Constantin Cojocaru, Ioan Paraschiv, Andrea Gavriliu, Isabela Neamțu și Diana 
Roman. Selecționerul festivalului este și an acest an teatrologul Claudiu Groza. 

Ca de fiecare dată, FITN mizează atât pe spectacolele inovatoare, experimentale, 
care bruschează puțin orizontul comod al așteptărilor, cât și pe spectacole care 
atrag un public „nou”. Tocmai pe această idee marșează și titlul generic al ediției 
din acest an: „NOI” – semnalând latura nouă a spectacolelor, dar și subiectul 
general al selecției, în fiecare spectacol fiind vorba, la urma urmei, despre noi, 
despre trăiri și probleme care pot fi ale fiecăruia dintre noi. 
 
Program 
 
Marți, 14 mai 
 
Ora 18:00, Sala Mare 
„Triburi” de Nina Raine 
Regia: Vlad Cristache 
Producător: Teatrul „Nottara” București 
Spectacol nerecomandat persoanelor sub 14 ani! 

 
Sursa: specialarad.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

 25. Aradon 
din data de 22 Aprilie 2019, ora 07:52 
http://www.aradon.ro/21-de-spectacole-in-fitn7/2238509 
 

 
 

21 de spectacole în FITN7 

Ediția a șaptea a FITN va aduce la Arad, pe scenele Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici”, 21 de spectacole ale mai multor teatre și companii teatrale din înreaga 
țară, dar și de peste hotare. Și de selecția ediției de anul acesta s-a ocupat tot 
teatrologul Claudiu Groza, care a adus laolaltă spectacole de teatru și 
improvizație, câte două sau trei în fiecare zi de festival. 

Spectacolele de anul acesta sunt „Navigatorul”, de la Tearul Național din Târgu 
Mureș, „Noi, nu, niciodată”, de la Reactor de creație și eperiment din Cluj, „Frați”, 
de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, „Pisica lui Schrodinger”, 
de la unteatru&proiect 2, „Dansul Delhi”, de la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” din Iași, „Lumea dinăuntru”, de la unteatru, „Avalanșa”, de la Teatrul 
„Regina Maria” din Oradea, „Crud”, de la Platforma culturală Frilensăr, „Jurnal 
de România. Timișoara”, de la Teatrul German de Stat Timișoara, „Triburi” de 
la „Nottara”, „Monstrul nisipurilor”, de la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din 
Galați, „153 de secunde” de la ARCUB și CNDB, „Schneider și Schuster”, de la 
ARCUB, „In a Forest Dark and Deep” de la ARCUB și CNDB, „Taximetriști”, 
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de la TETA și Apollo111 Teatrul, „Rețeta perfecțiunii în foarte mulți pași care nu 
duc nicăieri”, de la Teatrul de Nord din Satu Mare, „OST (Organic Sound Twist)” 
de la TETA și Apollo111 Teatrul, „Amintiri” – spectacol-concert de Ada Milea, 
de la Teatrul Tineretului Piatra Neamț, „Ultima bandă a lui Krapp”, de la unteatru, 
Just Push Play – spectacol de improvizație, „Tetes d’Affiche”, de la Compagnie 
Malka, din Grenoble, Franța și „Emigranții”, de la Teatrul Național „Radu 
Stanca” din Sibiu. 

Cu detalii despre programul detaliat, dar și alte surprize pregătite de organizatori, 
vom reveni la momentul oportun. 

 
de: Eugen Rogojan 
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26. Radio România București fm 
din data de 13 Iunie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/06/13/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-13-iunie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 13 Iunie 
 
 19:00 

”Triburi/ Codul bunelor BARIERE” de Nina Raine, spectacol în regia lui Vlad 
Cristache, la Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, cu: Gabriel Răuţă, Isabela 
Neamțu, Răzvan Bănică, Rareș Andrici, Cristina Juncu, Diana Roman. 

 

de: Andreia Bârsan 
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27. Realitatea de Brăila  
din data de 16 August 2019 
https://realitateadebraila.net/programul-festivalului-zile-si-nopti-de-
teatru-la-braila-editia-a-xiii-a/ 

 

Programul Festivalului ”Zile și nopți de teatru la Brăila”, ediția a-
XIII-a 

 

Festivalul se derulează în perioada 13-22 septembrie 2019, ediția fiind dedicată 
memoriei Cătălinei Buzoianu. 
 
Ziua VIII –Vineri , 20 septembrie 
 
Ora 18,00 Sala Mare – Teatrul Maria Filotti Brăila 
TRIBURI- Codul bunelor BARIERE de Nina Raine , regia Vlad Cristache 
TEATRUL NOTTARA BUCUREȘTI – 2h 15 min. 
Limita de varsta: 16 ani 
 

de: Harjoghi Mădălina 
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28. Star Gossip Magazine 
din data de 16 August 2019 
https://star-gossip.com/festivalul-zile-si-nopti-de-teatru-la-braila-
editia-a-xiii-a-13-22-septembrie-2018 

 

FESTIVALUL ZILE SI NOPTI DE TEATRU LA BRAILA – 
EDITIA A XIII-a – 13-22 SEPTEMBRIE 2019 

 
TEMA EDITIEI: CRIZA FAMILIEI IN LUMEA CONTEMPORANA 
DIRECTOR SI SELECTIONER UNIC AL FESTIVALULUI: LUCIAN 
SABADOS 
 

 
Ziua VIII – Vineri, 20 septembrie 
Ora 18.00 – Sala Mare 
”TRIBURI. CODUL BUNELOR BARIERE” – TEATRUL NOTTARA 
BUCURESTI 
Regia: Vlad Cristache 
Distributia: Gabriel Rauta, Isabela Neamtu, Razvan Banica, Rares Andrici, 
Cristina Juncu, Diana Roman 
 

Sursa: star-gossip.ro 
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29. Star Gossip Magazine 
din data de 14 August 2019 

http://star-gossip.com/2019/08/14/exclusiv-interviu-lucian-
sabados-managerul-tmf-braila-si-selectionerul-festivalului-zile-si-
nopti-de-teatru-la-braila 
 

 
 
EXCLUSIV: INTERVIU LUCIAN SABADOS – MANAGERUL 
TMF BRAILA SI SELECTIONERUL FESTIVALULUI “ZILE 

SI NOPTI DE TEATRU LA BRAILA” 

 
La ce sa se astepte publicul de la aceasta noua editie de festival? 
 
Alt spectacol uluitor, dar si foarte aspru, care pune in pagina exact familia, este 
spectacolul Teatrului Nottara, “Triburi. Codul bunelor bariere” un text care 
apartine unei foarte interesante scriitoare britanice, Nina Rain, in regia lui Vlad 
Cristache. 
 

Sursa: star-gossip.com 
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30. ProBrăila 
din data de 16 August 2019 
https://www.probr.ro/programul-festivalului-zile-si-nopti-de-teatru-la-
braila-2/ 
 

 
 

PROGRAMUL FESTIVALULUI ”ZILE ȘI NOPȚI DE TEATRU 
LA BRĂILA” 

 
Ziua VIII –Vineri , 20 septembrie 

Ora 18,00 Sala Mare – TRIBURI – Codul bunelor BARIERE de Nina Raine , 
regia Vlad Cristache, TEATRUL NOTTARA BUCUREȘTI – 2h 15 min. 
Limita de varsta: 16 ani. Distributia: Gabriel Rauta, Isabela Neamtu, Razvan 
Banica, Rares Andrici, Cristina Juncu, Diana Roman  
 

Sursa: probraila.ro 
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31. Ziarul Metropolis 
din data de 17 August 2019 
https://www.ziarulmetropolis.ro/zile-si-nopti-de-teatru-la-braila/ 
 

 
 

Zile și nopți de teatru la Brăila 
 
 
Ziua VIII – Vineri, 20 septembrie 
Ora 18.00 – Sala Mare 
 
„TRIBURI. CODUL BUNELOR Bariere” – TEATRUL NOTTARA 
BUCUREȘTI 
 
Regia: Vlad Cristache 
Distribuția: Gabriel Răuță, Isabela Neamțu, Răzvan Bănică, Rare, Andrici, 
Cristina Juncu, Diana Roman 
 

de: Liliana Matei 
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32. MD PRESS 
din data de 19 August 2019 
http://www.mihaeladanpress.ro/wp/2019/08/13-22-septembrie-
festivalul-zile-si-nopti-de-teatru-la-braila-editie-dedicata-memoriei-
catalinei-buzoianu/ 
 

 
 

13-22 SEPTEMBRIE – FESTIVALUL „ZILE SI NOPTI DE 
TEATRU LA BRAILA” – EDITIE DEDICATA MEMORIEI 

CATALINEI BUZOIANU 

In perioada 13-22 septembrie Braila va gazdui cea de a XIII-a editie a Festivalului 
„ZILE SI NOPTI DE TEATRU LA BRAILA” – o editie dedicata memoriei 
Catalinei Buzoianu. 
 
Ziua VIII – Vineri , 20 septembrie 
*Ora 18.00 Sala Mare, Teatrul Maria Filotti Braila – “TRIBURI – Codul 
bunelor BARIERE”, de Nina Raine, regia Vlad Cristache – TEATRUL 
NOTTARA BUCURESTI 
Limita de varsta: 16 ani 

Sursa:mihaeladanpress.ro 
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33. DC NEWS 
din data de 19 August 2019, ora 15:19 
https://www.dcnews.ro/editia-2019-a-festivalului-zile-si-nopti-de-
teatru-la-braila-va-fi-dedicata-memoriei-catalinei-
buzoianu_683014.html 
 

 
 
Ediţia 2019 a Festivalului 'Zile şi Nopţi de Teatru la Brăila' va fi 

dedicată memoriei Cătălinei Buzoianu 
Cu această ocazie vor fi prezente la Brăila cele mai cunoscute teatre din ţară, între care 
Teatrul Nottara, Teatrul Odeon, Teatrul de Artă Bucureşti, Teatrul Mic din Bucureşti 
şi Teatrul Metropolis, Teatrul Vasil Drumev din Dhumen (Bulgaria), Teatrul Eugene 
Ionesco din Chişinău, Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad, Teatrul Excelsior din 
Bucureşti, Unteatru Bucureşti, Teatrul Fani Tardini din Galaţi, Teatrul Naţional I. 
L.Caragiale Bucureşti şi Teatrul Mihai Eminescu din Botoşani. 
Ediţia de anul acesta este programată în perioada 13 - 22 septembrie, la Teatrul "Maria  
Filotti" din Brăila, şi are ca temă "Criza familiei în lumea contemporană". 
 
Vineri, 20 septembrie, este programat spectacolul "Triburi - Codul bunelor Bariere" 
de Nina Raine, în regia lui Vlad Cristache, prezentat de Teatrul Nottara din 
Bucureşti. 

de: Giorgiana Croitoru 
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34. Bookhub.ro 
din data de 24 August 2019 
http://bookhub.ro/de-ce-sa-mergeti-la-braila-in-mijloc-de-septembrie-zile-
si-nopti-de-teatru-la-braila-913-22-septembrie-2019/ 
 

 
 
TRIBURI–  Codul bunelor BARIERE de Nina Raine, regia Vlad Cristache 
TEATRUL NOTTARA  BUCUREȘTI  
 
E un spectacol despre care n-am scris, deși l-am văzut încă de la premieră. Vă las 
pe voi să-i apreciați calitatea, să vedeți și, mai ales, să înțelegeți câte ceva despre 
cum e cu comunicarea altfel. De urmărit jocul Isabelei Neamțu și al lui Gabriel 
Răuță. 

 
 

de: Nona Rapotan 
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35. AGERPRES 
din data de 19 Septembrie 2019, ora 08:53 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/09/19/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--371956 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 
 

Spectacolul Triburi, în regia lui Vlad Cristache, la Festivalul Zile şi Nopţi 
de Teatru la Brăila 

 
 
Vineri, 20 septembrie 2019, de la ora 18.00, spectacolul Triburi. Codul bunelor 
BARIERE, în regia lui Vlad Cristache, se va juca în cadrul Festivalului Zile şi 
Nopţi de Teatru la Brăila (ediţia a XIII-a, desfăşurată în perioada 13-22 
septembrie), la Teatrul Maria Filotti. 
  
Triburi spune povestea unui tânăr hipo-acuzic, care trăieşte într-o familie 
considerată normală, dar care este disfuncţională şi care nu acceptă că tocmai prin 
refuzul de a-i permite fiului accesul la limbajul semnelor şi la o interacţiune cu 
persoane din comunitatea hipo-acuzicilor îi limitează dezvoltarea. Abia când o 
cunoaşte pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult 
pierduse până atunci. Un spectacol despre nevoia de iubire, de comunicare reală, 
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de a fi înţeles. Un spectacol care ne invită să regândim ceea ce considerăm că este 
"normal". 
 
Din distribuţie fac parte Rareş Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuţă, Isabela 
Neamţu, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Actorii care interpretează personajele 
hipo-acuzice, Rareş Andrici şi Diana Roman, au beneficiat de ajutorul unui 
interpret în limbajul semnelor. 
 
"Trăim într-o lume din ce în ce mai lipsită de empatie, de capacitatea de a dialoga 
real şi sincer cu celălalt. Suntem tot mai surzi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, 
incapabili să rezonăm cu ceea ce simt şi gândesc inclusiv oamenii apropiaţi nouă. 
Deşi este un spectacol în care se atrage atenţia asupra situaţiei persoanelor cu 
deficienţe de auz - două dintre personaje sunt hipoacuzice -, provocarea pentru 
mine a fost să subliniez disfucţionalitatea a ceea ce considerăm, în general, ca 
fiind normal. Cei cu adevărat surzi sunt, de fapt, cei care trăiesc închişi în propriile 
preconcepţii, în lumea lor limitată, în care ei înşişi îşi pun bariere de nesurmontat." 
(Vlad Cristache) 
 
Triburi este un proiect inedit al Teatrului Nottara, prin care se doreşte iniţierea 
unui dialog real asupra situaţiei persoanelor hipo-acuzice în România şi asupra 
posibilităţii integrării acestora în viaţa socială şi culturală. 

 
 

de: Silvia Dumitrache 
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36. BookHub.ro 
din data de 19 Septembrie 2019 
http://bookhub.ro/spectacolul-triburi-in-regia-lui-vlad-cristache-la-
festivalul-zile-si-nopti-de-teatru-la-braila/ 
 

 
 
Spectacolul Triburi, în regia lui Vlad Cristache, la Festivalul 

Zile și Nopți de Teatru la Brăila 

Vineri, 20 septembrie 2019, de la ora 18.00, spectacolul Triburi. Codul bunelor 
BARIERE, în regia lui Vlad Cristache, se va juca în cadrul Festivalului Zile și 
Nopți de Teatru la Brăila (ediția a XIII-a, desfășurată în perioada 13-22 
septembrie), la Teatrul Maria Filotti. 
 
Triburi spune povestea unui tânăr hipo-acuzic, care trăiește într-o familie 
considerată normală, dar care este disfuncțională și care nu acceptă că tocmai prin 
refuzul de a-i permite fiului accesul la limbajul semnelor și la o interacțiune cu 
persoane din comunitatea hipo-acuzicilor îi limitează dezvoltarea. Abia când o 
cunoaște pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult 
pierduse până atunci. Un spectacol despre nevoia de iubire, de comunicare reală, 
de a fi înțeles. Un spectacol care ne invită să regândim ceea ce considerăm că este 
„normal”. 
 
Din distribuție fac parte Rareș Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuță, Isabela 
Neamțu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Actorii care interpretează 
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personajele hipo-acuzice, Rareș Andrici și Diana Roman, au beneficiat de ajutorul 
unui interpret în limbajul semnelor. 
 
„Trăim într-o lume din ce în ce mai lipsită de empatie, de capacitatea de a dialoga 
real și sincer cu celălalt. Suntem tot mai surzi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, 
incapabili să rezonăm cu ceea ce simt și gândesc inclusiv oamenii apropiați nouă. 
Deși este un spectacol în care se atrage atenția asupra situației persoanelor cu 
deficiențe de auz – două dintre personaje sunt hipoacuzice –, provocarea pentru 
mine a fost să subliniez disfucționalitatea a ceea ce considerăm, în general, ca 
fiind normal. Cei cu adevărat surzi sunt, de fapt, cei care trăiesc închiși în propriile 
preconcepții, în lumea lor limitată, în care ei înșiși își pun bariere de nesurmontat.” 
(Vlad Cristache) 

Triburi este un proiect inedit al Teatrului Nottara, prin care se dorește inițierea 
unui dialog real asupra situației persoanelor hipo-acuzice în România și asupra 
posibilității integrării acestora în viața socială și culturală. 
 
 

Sursa: bookhub.ro 
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37. Obiectiv Vocea Brăilei 
din data de 19 Septembrie 2019 
http://obiectivbr.ro/content/festivalul-“zile-şi-nopţi-de-teatru-la-brăila-
se-apropie-de-final 
 

 
 
FESTIVALUL “ZILE ŞI NOPŢI DE TEATRU LA BRĂILA SE 

APROPIE DE FINAL 
 

• în acest sfârşit de săptămână, pe scenele Teatrului “Maria Filotti” se joacă 
spectacole de excepţie:  “TRIBURI” - Codul bunelor BARIERE” de Nina 
Raine, regia Vlad Cristache;  
 
Vineri, 20 septembrie, în cea de a VIII-a zi a Festivalului Internaţional “Zile şi 
Nopţi de Teatru la Brăila”, de la ora 18,00, la Sala Mare a Teatrului “Maria Filotti” 
se va juca spectacolul “Triburi”,  o producţie a Teatrului NOTTARA Bucureşti. 
 
“Triburi” spune povestea unui tânăr hipo-acuzic, care trăieşte într-o familie 
considerată normală, dar care este disfuncţională şi care nu acceptă că tocmai prin 
refuzul de a-i permite fiului accesul la limbajul semnelor şi la o interacţiune cu 
persoane din comunitatea hipo-acuzicilor îi limitează dezvoltarea. Abia când o 
cunoaşte pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult 
pierduse până atunci. Un spectacol despre nevoia de iubire, de comunicare reală, 
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de a fi înţeles. Un spectacol care ne invită să regândim ceea ce considerăm că este 
“normal”. 
 
Regia: Vlad Cristache; Scenografia: Mădălina Niculae, Andreea Tecla. 
Distribuţia : Christopher – Gabriel Răuţă; Beth – Isabela Neamţu; Daniel – 
Răzvan Bănică; Billy – Rareş Andrici; Ruth – Cristina Juncu; Sylvia – Diana 
Roman 

 
 
 

de: Tudorița Țarniță 
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38. ProBrăila 
din data de 19 Septembrie 2019 
https://www.probr.ro/spectacole-de-clasa-vineri-la-festivalul-zile-si-
nopti-de-teatru-la-braila/ 
 

 
 
SPECTACOLE DE CLASĂ VINERI LA FESTIVALUL ZILE ŞI 

NOPŢI DE TEATRU LA BRĂILA 
 

 
 

Vineri seara, iubitorii de teatru sunt așteptați la spectacolul Triburi, în regia lui 
Vlad Cristache, la Festivalul Zile şi Nopţi de Teatru la Brăila, de la ora 18.00. De 
la ora 21.30, o altă piesă va fi adusă în atenția publicului brăilean, ”Când timpul 
stă în loc” .  
 
Vineri, 20 septembrie 2019, de la ora 18.00, spectacolul Triburi. Codul bunelor 
Bariere, în regia lui Vlad Cristache, se va juca în cadrul Festivalului Zile şi Nopţi 
de Teatru la Brăila, desfăşurată în perioada 13-22 septembrie, la Teatrul Maria 
Filotti. 
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Triburi spune povestea unui tânăr hipo-acuzic, care trăieşte într-o familie 
considerată normală, dar care este disfuncţională şi care nu acceptă că tocmai prin 
refuzul de a-i permite fiului accesul la limbajul semnelor şi la o interacţiune cu 
persoane din comunitatea hipo-acuzicilor îi limitează dezvoltarea. Abia când o 
cunoaşte pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult 
pierduse până atunci. Un spectacol despre nevoia de iubire, de comunicare reală, 
de a fi înţeles. Un spectacol care ne invită să regândim ceea ce considerăm că este 
„normal”. 

Din distribuţie fac parte Rareş Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuţă, Isabela 
Neamţu, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. Actorii care interpretează personajele 
hipo-acuzice, Rareş Andrici şi Diana Roman, au beneficiat de ajutorul unui 
interpret în limbajul semnelor. 

„Trăim într-o lume din ce în ce mai lipsită de empatie, de capacitatea de a dialoga 
real şi sincer cu celălalt. Suntem tot mai surzi la ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru, incapabili să rezonăm cu ceea ce simt şi gândesc inclusiv oamenii 
apropiaţi nouă. Deşi este un spectacol în care se atrage atenţia asupra situaţiei 
persoanelor cu deficienţe de auz – două dintre personaje sunt hipoacuzice -, 
provocarea pentru mine a fost să subliniez disfucţionalitatea a ceea ce 
considerăm, în general, ca fiind normal. Cei cu adevărat surzi sunt, de fapt, cei 
care trăiesc închişi în propriile preconcepţii, în lumea lor limitată, în care ei înşişi 
îşi pun bariere de nesurmontat.” Spune regizorul Vlad Cristache. 
 
Triburi este un proiect inedit al Teatrului Nottara, prin care se doreşte iniţierea 
unui dialog real asupra situaţiei persoanelor hipo-acuzice în România şi asupra 
posibilităţii integrării acestora în viaţa socială şi culturală.  
 

de: Silviu Mareș 
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39. Antena 3 
din data de 20 Septembrie 2019, ora 12:14 
https://www.probr.ro/spectacole-de-clasa-vineri-la-festivalul-zile-si-
nopti-de-teatru-la-braila/ 
 

 
 
Spectacolul Triburi, în regia lui Vlad Cristache, la Festivalul Zile 

și Nopți de Teatru la Brăila 
 
Vineri, 20 septembrie 2019, de la ora 18.00, spectacolul Triburi. Codul bunelor 
BARIERE, în regia lui Vlad Cristache, se va juca în cadrul Festivalului Zile și 
Nopți de Teatru la Brăila (ediția a XIII-a, desfășurată în perioada 13-22 
septembrie), la Teatrul Maria Filotti. 
 
Triburi spune povestea unui tânăr hipo-acuzic, care trăiește într-o familie 
considerată normală, dar care este disfuncțională și care nu acceptă că tocmai prin 
refuzul de a-i permite fiului accesul la limbajul semnelor și la o interacțiune cu 
persoane din comunitatea hipo-acuzicilor îi limitează dezvoltarea. Abia când o 
cunoaște pe Sylvia, născută într-o familie de hipo-acuzici, realizează cât de mult 
pierduse până atunci. Un spectacol despre nevoia de iubire, de comunicare reală, 
de a fi înțeles. Un spectacol care ne invită să regândim ceea ce considerăm că este 
„normal”. 
 
Din distribuție fac parte Rareș Andrici, Diana Roman, Gabriel Răuță, Isabela 
Neamțu, Cristina Juncu și Răzvan Bănică. Actorii care interpretează 
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personajele hipo-acuzice, Rareș Andrici și Diana Roman, au beneficiat de 
ajutorul unui interpret în limbajul semnelor. 
 

 
 

„Trăim într-o lume din ce în ce mai lipsită de empatie, de capacitatea de a dialoga 
real și sincer cu celălalt. Suntem tot mai surzi la ceea ce se întâmplă în jurul 
nostru, incapabili să rezonăm cu ceea ce simt și gândesc inclusiv oamenii 
apropiați nouă. Deși este un spectacol în care se atrage atenția asupra situației 
persoanelor cu deficiențe de auz – două dintre personaje sunt hipoacuzice –, 
provocarea pentru mine a fost să subliniez disfucționalitatea a ceea ce 
considerăm, în general, ca fiind normal. Cei cu adevărat surzi sunt, de fapt, cei 
care trăiesc închiși în propriile preconcepții, în lumea lor limitată, în care ei înșiși 
își pun bariere de nesurmontat.” (Vlad Cristache) 
 

 
 
Triburi este un proiect inedit al Teatrului Nottara, prin care se dorește inițierea 
unui dialog real asupra situației persoanelor hipo-acuzice în România și asupra 
posibilității integrării acestora în viața socială și culturală. 

 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc  


