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1. LaTeatru.EU 
din data de 21 Noiembrie 2019 
https://lateatru.eu/yonkers-unteatru/ 
 

 
 

Yonkers – UnTeatru 

 
Yonkers de Neil Simon 
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Scenografia: Cristina Milea 
Light design: Dragoș Margineanu 
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Desi ulterior am facut 2 facultati, prin scoala si prin liceu nu am fost deloc un elev 
model. Unele reguli le incalcam doar de dragul incalcarii lor. Ideea de a incalca o 
regula, indiferent ca vorbim de copiat la lucrari, de vorbit in timpul orei ori de a 
evita scrierii temei pentru acasa, mi se parea o provocare. 

Prin liceu, insa, aflasem ca cei mai rai profesori vizavi de copiat erau cei care la 
viata lor copiasera. Desi poate parea paradoxal, contraintuitiv, cam asa stau 
lucrurile. Tocilarii din scoala erau, de fapt, profesorii mai permisivi. Care tocilari, 
fie vorba intre noi, nu erau deloc niste persoane rele. Poate nitel mai antisociale, 
poate nu tocmai vorbarete, dar niste oameni ok. Am aflat asta mai tarziu. 

Dupa ce am aflat eu chestiile astea, ca un corolar a chestiei de mai sus, mi-am dat 
seama ca in general profii aia rai si naspa fusesera niste elevi problema in cele 
mai multe cazuri. Chiar si daca n-au fost elevi problema, duritatea lor, deseori 
excesiva, avea niste explicatii profunde, gasibile undeva in istoria lor personala. 

Valabil si invers, bineinteles: un om bun, profesor sau nu, este bun dintr-un motiv. 
Care motiv este uneori evident, alteori nu, este ascuns. 

In spectacolul Yonkers vedem problema pusa intr-un mod foarte interesant. 
Personajul principal este o doamna in varsta, BUNICA, personaj care este vazut 
si direct, dar si din perspectiva copiilor si nepotilor. Duritatea ei excesiva, inima 
aproape de piatra, avea o explicatie logica in istoria ei personala. In plus, toate 
acestea au format generatiile urmatoare. Cum au iesit copiii si nepotii si despre ce 
este vorba, de fapt, in spectacol, ramane sa descoperiti singuri. 

Ce m-a impresionat la spectacolul Yonkers? Pai trei chestiuni, una mai 
importanta, mai relevanta, decat cealalta: 

1. Organizarea spatiului de joc. Nu este primul spectacol jucat in spatiul de 
langa bar, tocmai vazusem unul cu cateva zile in urma, Venus in fur, insa 
aici organizarea spatiului chiar m-a impresionat. Intai si intai, tot spatiul era 
amenajat ca o mare cofetarie. Erau mese la care stateau spectatori si mese 
lasate special libere, unde stateau protagonistii spectacolului. Mese pe care 
erau tot felul de dulciuri, sa ne intelegem. Barul nu era barul obisnuit, ci era 
un bar de cofetarie, unde se putea prepara inghetata si alte chestii specifice. 
Iar actorii s-au plimbat, de-a lungul spectacolului, pe intreaga suprafata, 
pana spre intrare. O scena mare, de la un capat la celalalt al incaperii. Nu 
va zic mai multe, nu spun cum se face intrarea si alte chestii pe care le veti 
descoperi singuri. 
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2. M-a impresionat jocul actorilor, fara a putea spune ca unul il eclipseaza, 
prin interpretare, pe celalalt. Fiecare a reusit sa impresioneze atat cat ii 
permitea rolul. De la mic la mare, ca sa zic asa. 

3. Mi-a placut povestea de razboi, naturaletea cu care ea a fost transpusa si 
faptul ca desi era veche de peste jumatate de secol si, totodata, se petrecea 
la mii de kilometri distanta, ea parea universala, publicul parea patruns de 
ea, parea ca face parte din ea. 

Despre poveste nu va spun mare lucru, doar va las mai jos sinopsisul oficial de pe 
site-ul UnTeatru: 

Doi adolescenţi, al căror tată trebuie să plece la muncă în alt stat, ca să-i poată 
întreţine, sunt lăsaţi în grija bunicii. În casa ei, Jay şi Arty îşi întâlnesc unchiul şi 
mătuşile, copiii bunicii, trei adulţi ciudaţi care, deşi n-au fost abandonaţi 
niciodată, niciodată n-au fost îmbrăţişaţi. Cei cinci încearcă să se apropie, dar 
nu ştiu cum s-o facă. Sunt caraghioşi şi înduioşători în eforturile lor de a se 
descurca în viaţă, dar nici condiţiile vitrege, nici asprimea glacială a bunicii nu 
reuşesc să-i descurajeze. Poate că ea, bunica, are dreptate: trebuie să te oţeleşti 
ca să supravieţuieşti. Sau poate că nu? 
Fara a va semnala cu exactitate legaturile, altfel usor observabile, va sfatuiesc 
doar sa cautati date despre autorul Neil Simon. Wikipedia este cea mai facila sursa 
de informatii, ar trebui sa fie prima, dar in niciun caz singura. 

Nu va zic mai multe, va sfatuiesc doar sa mergeti sa vedeti Yonkers. Si sa mergeti 
neaparat sa vedeti spectacolele de la UnTeatru. Incepe sa-mi placa din ce in ce 
mai mult acest teatru. 

 

de: Emil Călinescu 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

2. Spectator – Blog Ileana Lucaciu 
din data de 28 Noiembrie 2019 
http://ileanalucaciu.blogspot.com/2019/11/yonkers-unteatru.html 
 

 
 

“YONKERS” - UNTEATRU 

UN SPECTACOL CUCERITOR 
 
Teatrul independent UNTEATRU în coproducție cu Teatrul “Nottara” prin 

distribuție, prezintă un spectacol admirabil, o reprezentație de “teatru adevărat” 
într-o formulă de imagine originală. Se oferă publicului o întâlnire cu Neil Simon, 
dramaturg american cunoscut și prin prezența în repertoriul altor teatre, de astă 
dată cu piesa “Lost in Yonkers” (“Yonkers”, titlul afișului), distinsă în 1991 cu 
premiul Pulitzer. Neil Simon este un scriitor prolific, cu piese de teatru, musicaluri 
și scenarii de film, apropiat genului comic, dar are și texte dramatice. “Yonkers” 
în traducerea reușită a Cristinei Juncu, dezvoltă o temă preferată a dramaturgului 
– familia, plasată în cartierul Yonkers din New York, și îmbină comicul cu 
dramaticul situațiilor.  
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Originalitatea montării scenice concepută de Andreea Vulpe și echipa sa – 

scenografie și interpretarea actorilor -, pornește prin adaptarea piesei la un spațiu 
de joc neconvențional. Se alege barul de la UNTEATRU, ca și în cazul 
spectacolului în două personaje “In Forest Dark and Deep” (comentat pe acest 
blog), numai că acțiunea include mai multe personaje, fiind plasată în imediata 
apropiere a spectatorilor. Barul devine o cofetărie, propietate a unei familii 
numeroase, a Bunicii care are activi trei “copii” acum maturi și doi nepoți de 16 
și 14 ani, aflați la o vârstă dificil de strunit. De la intrarea în sala de spectacol-
cofetărie, spectatorilor li se indică locuri la mesele localului, încărcate de dulciuri 
discret evidențiate cu luminițe. Scenografa Cristina Milea și regizoarea Andreea 
Vulpe, transpun cu inspirație acțiunea încărcată de surprize, de pe o scenă clasică, 
într-un spațiu intimist cu includerea publicului în decor . Senzaional concepe 
decorul și costumele Cristina Milea într-o notă veselă. “Cofetăria” e viu colorată, 
cu fețe de masă și scaune cu huse, barul vechi e locul unde se pregătește înghețată, 
costumele sunt în nota epocii acțiunii, anii '40, când Europa se afla în plin război. 
Cristina Milea redă cu migală o imagine fermecătoarea a unui mic segment de 
epocă. Timpul istoric din cel de al doilea Război Mondial e sugerat cu finețe prin 
personajul Bunica, de origine germană, manifestată în vorbire și comportamentul 
autoritar. Cristina Milea “ambalează” cuceritor reprezentația, fără a apela, ca și 
regizoarea la efecte superficiale de imagine. 

 
Andreea Vulpe, regizor și unul din puținii profesori de actorie deosebiți deținuți 

de UNATC, exploatează creativ spațiul de joc, conduce destoinic mișcarea 
scenică și îndrumă actorii pentru adaptarea la convenția teatrului intimist cu 
spectatorii mereu în preajma lor. Distribuția aleasă de regizoare, dă prilej 
publicului de a cunoaște și aplauda harul unor actori din diferite generațiu care 
confirmă a fi valori în mișcarea teatrală. 
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Mihaela Trofimov este de acum, o actriță consacrată în special prin roluri 
importante din dramaturgie prezentate la UNTEATRU. De astă data, Mihaela 
Trofimov uimește prin compoziția la amănunt a Bunicii. Aparent dură în postura 
de cap a familiei, Bunica, propietara cofetăriei, ascunde în interior un suflet 
sensibil față de nepoți și dorința ca familia să respecte reguli de viață rigide pornite 
și din viața personală cu origine germană. Impresionant construiește Mihaela 
Trofimov acestă compoziție în fața unui public care îi poate urmări “prim 
planurile” expresiei. 

 
Sandra Ducuță după rolul deosebit din “Class” de la Teatrul Național 

“I.L.Caragiale” (comentat la data premierei pe acest blog), este senzațională în 
Arty, nepotul de 14 ani și compune personajul prin profunzimea trăirii situațiilor 
în tonuri diverse – comice sau dramatice. Micuță de statură, actrița demonstrează 
însă, a fi înzestrată cu forța capacităților pentru abordarea unor roluri de 
anvergură. Fratele lui Arty, adolescentul Jay, prilejuiește și lui Alex Popa o 
interpretare de excepție prin modul transpunerii în personaj, arătând multiplele 
fațete specifice vârstei. Cei doi tineri actori promit evoluții spectaculoase, dacă au 
... norocul întâlnirii cu regizori care să le evidențieze harul. 

 
Cristina Juncu, Andrei Radu și Vlad Bălan au de prezentat pe copiii adulți acum, 

ai Bunicii. Bella amintind de un personaj din benzi desenate, e întrupat de Cristina 
Juncu și actrița realizează o performanță în definirea acestui dificil rol. Actrița 
sugerează nuanțat naivitatea copilăroasă a acestei femei mature, dorința de a își 
afla un partener de viață în plasatorul de la cinematograf, descris a fi handicapat. 
Excelent conduce actrița evoluția în situații a Bellei care prin relația cu familia își 
maturizează personalitatea. Lacrimi nu îi lipsesc din privire la început în relația 
cu Bunica, dar pe parcurs Bella se transformă în percepția relațiilor de familie. 
Cristina Juncu este o tânără actriță care se plasează în topul colegilor de generație. 
Tatăl lui Jay și Arty, văduv nefericit, nevoit să plece la muncă în alt stat american, 
e caracterizat convingător de Andrei Radu, rolul fiind redus în implicarea 
conflictuală și evidențiat mai mult prin citirea scrisorilor din off către copii. 
Mihaela Subțirică rezolvă rolul secundar al mătușii, cu atenție în relaționarea cu 
familia. 

 
Discutabilă rămâne interpretarea lui Vlad Bălan în Louise, fratele tatălui și 

Bellei. Actorul nu s-a adaptat pe deplin convenției de teatru intimist și aplică 
exagerării în expresie și gestual pentru caracterizarea celui din mafia locală, un 
hoț care însă, își iubește nepoții aflați în grija Bunicii.  

 
“Yonkers” este un spectacol cuceritor prin atragerea emotivă a spectatorilor în 

viața unei familii cu personaje în care se regăsesc și descoperă și actori de valoare 
ce le dau credibil viață, într-un cadru scenografic încântător. 

de: Ileana Lucaciu 
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3. Revista Amfiteatru 
din data de 04 Decembrie 2019 
https://amfiteatru.com/2019/12/04/yonkers-o-poveste-despre-
vindecarea-ranilor-familiale/ 
 

 
 

Yonkers – o poveste despre vindecarea rănilor familiale 
 
„Yonkers”, o coproducție unteatru cu Teatrul „Nottara”, este un spectacol despre 
cum se poate purifica cathartic trecutul, prin asumare și curaj. 

Acțiunea se petrece în orașul Yonkers, statul New York. Neil Simon plasează 
acțiunea în vara anului 1942 și în piesă se specifică destul de clar că bunica a sosit 
cu familia în Statele Unite cu 35 de ani mai devreme; spectacolul însă lasă mai 
vagă coordonata temporală; ce înțelegem este că bunica a scăpat de ororile naziste, 
deci ne aflăm undeva, prin anii ’50. 

Cei doi frați, Arty și Jay, adolescenți de treisprezece și paisprezece ani, se află în 
vizită la bunica lor, pe care o văd arareori; poate o dată pe an. În zăpușeala de 
miez de vară, cei doi băieți se simt inconfortabil în sacourile lor elegante, se 
plictisesc așteptându-și tatăl care vorbește separat cu bunica lor, așteptând 
nerăbdători să plece. Apoi brusc află că tatăl lor e nevoit să își caute de lucru într-
un alt stat, ca să-și poată achita datoriile adunate pentru tratamentul mamei lor, 
care între timp a murit. Neavând unde să meargă, copiii n-au de ales, trebuie să 
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rămână acolo, pentru cine știe cât timp. Pe deasupra, tot ei trebuie să-și convingă 
bunica să îi primească, fără prea mult succes. Iată începutul piesei, pe parcursul 
căreia se desfac fire, se leagă la loc și în final are loc o dezlegare. Asumarea a tot 
ce nu ne dorim, creează premisele înfruntării și confruntării. Iar dezlegarea prin 
curaj modifică țesătura relațiilor întregii familii. 

Absența iubirii naște monștri 

Bunica, personaj central în piesă, a emigrat în State cu familia din Berlin și, pentru 
a supraviețui și a nu mai suferi, s-a făcut dură ca oțelul, nepermițându-și nici cel 
mai mic sentiment sau umbra vreunei emoții. Deși nu e mânată de aroganță, nici 
de mândrie, comportamentul ei devine abuziv, pe măsura rănii sale lăuntrice, fiind 
caracterizat de furie, dispreț și violență psihică excesivă, care dau naștere la 
sentimente de umilire și de rușine în copiii ei. Victima devine, fără să-și fi propus, 
călău. 

 

Rana naște la rândul ei răni: Bella este puțin slabă de înger, refugiindu-se în 
universul ei labil emoțional (lumea spune că e retardată), unchiul Louie alege să 
fie un dur în lumea interlopă, devenind mafiot; Gert are probleme de comunicare, 
neputând să termine o frază, în prezența mamei, fără să nu se sufoce; Eddie, tatăl 
băieților, este prea emotiv, incapabil să devină autonom, să devină stăpân al 
propriei sale vieți, tată al propriilor copii. Prea încărcate de această povară psihică, 
personajele se mișcă în cerc, la nesfârșit. 

Oarecum ironic, bunica, ajutată de Bella, ține o cofetărie. Cofetăria Kurnitz. 
Dulcele ca substitut al iubirii. 

Spectacolul se joacă în barul de la unteatru, transformat în cofetărie. O anumită 
stare de frustrare este reușit indusă spectatorilor, prin nenumăratele prăjituri 
apetisante, înșiruite pe mese. Trebuie să trăim împreună cu ei acea stare tabu total, 
pentru a îi înțelege cum e să ți se refuze și să consimți să îți refuzi ceva esențial. 
Și iubirea, și substitutul ei, dulcele. 

În acest peisaj familial traumatizat, cei doi băieți sunt normali, inocenți. Se mișcă 
la început puțin stângaci și speriați, însă simpla și fireasca lor prezență inspiră, 
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încurajează, schimbând subtil relațiile dintre membrii familiei și, încet, 
configurația întregului sistem. 

Prezența lui Jay și Arty o face pe Bella să-și adune curajul de a-și înfrunta demonii 
– mama, spaimele – pentru a își crea premisele propriei vieți. Este singura care 
are curajul de a încerca să modifice tiparul. Și, cu toată fragilitatea ei, reușește. 
De fapt, tocmai prin fragilitatea ei plină de blândețe sparge armura de apărare a 
mamei. Pentru că sub aparenta ei nerozie se află o ființă însetată de adevăr și de 
iubire. Ea propune demersul dureros și lent nu al normalității, ci al normalizării. 
Al vindecării împreună. Pas cu pas. 

Zăpușeala verii, dogoarea iubirii – între concretețe și aspirație 

Andreea Vulpe a montat cu mult rafinament spectacolul, care este frumos articulat 
și plin de magie. Pentru a da rotunjime piesei, conferindu-i o anume simetrie a 
corespondențelor, regizoarea a ales două repere, aparent asemănătoare, dar pe 
paliere diferite, ca două pietre de kilometraj, dacă vreți, ale unui nevăzut drum 
parcurs: piesa începe cu zăpușeala toridă de miez de august și se încheie 
cu Summertime-ul lui Gershwin. De la o vară la alta. De fapt, de la vară concretă 
la căldura iubirii, care pune capăt iernii vrajbei lor. Insuportabila zăpușeală, reală, 
devine la final dorință impetuoasă, ardoare de a simți căldură sufletească – iubirea, 
în nenumărate forme:  atingere, zămislire, împărtășire; de a iubi și a fi iubit. 

 

 

„Îi zice muzică, mamă”, spune Bella dând drumul la radio, și când mama îl 
închide, mai puțin aspru ca până atunci, ea începe să cânte, continuând melodia, 
hotărâtă și cu multă limpezime. Cu limpezimea dată de calea blândeții ferme. Alex 
Popa și Sandra Ducuță au interpretat cu mult umor, candoare și multă prospețime 
rolul celor doi adolescenți, Jay și Arty, revolta, disperarea, dorul lor de ducă și 
nevoia de a aparține undeva, și felul în care această experiență îi face să crească 
lăuntric, nu doar să supraviețuiască. 
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Cristina Juncu joacă cu mult talent rolul mătușei Bella, redând nuanțat 
complexitatea personajului pe care-l interpretează, explorând emoțiile puternice 
ale acesteia. Bella, care la început pare puțin neghioabă, se dezvăluie de-a lungul 
piesei, cu toate nebănuitele ei resorturi interioare de ființă, care își caută 
autonomia și care, prin intenție și comunicare, sparge tiparul familial al suferinței. 

Mihaela Trofimov aduce o interpretare memorabilă în rolul bunicii glaciale, 
evreica necruțătoare traumatizată, care din prea multă fragilitate, a ajuns să se 
identifice cu propria-i cruzime. Jocul ei este puternic, o adevărată prezență 
scenică. Totodată, dramatismul interpretării sale face un reușit contrapunct cu 
umorul ce se naște din comicul lingvistic, puternic accentuat în spectacol, al 
felului în care vorbește personajul, uneori de neînțeles, presărat cu multe cuvinte 
germane și neconcordanțe de număr și gen. 

 

Bine susținut este și rolul Mihaelei Subțirică – maturitatea gravă, feminină și 
demnă, de o nemărturisită disperare, cu care a interpretat rolul mătușei Gert. 

Lui Vlad Bălan rolul lui Louie i-a venit ca o mănușă, a interpretat un gangster ca 
în filme. Este versatil, bășcălios, șarmeur, dar în clipa confruntării redevine copil. 

Andrei Radu a interpretat cu multă sensibilitate rolul tatălui, iar între actori s-a 
simțit o puternică energie, omogenă, armonioasă, fluid, frumos jucată. Spațiul de 
joc alungit al barului, dreptunghiular, creează o intimitate aparte întregului 
spectacol, în care spectatorul se simte și spectactor, prin participare, iar 
scenografia și luminile contribuie la accentuarea stării de magic. 

Avem nevoie de povești bune, bine spuse. Iar „Yonkers” este o poveste admirabil 
spusă, un spectacol care merită văzut. 

Unteatru și Teatrul „Nottara” București 

YONKERS 

Lost in Yonkers de Neil Simon 
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Regia, adaptarea și ilustrația muzicală: Andreea Vulpe 

Traducerea: Cristina Juncu/ Sabrina Iașchevici 

Scenografia: Cristina Milea 

Asistență de regie: Mădălina Mihai 

Distribuția: 

Arty: Sandra Ducuță 

Jay: Alex Popa 

Eddie: Andrei Radu 

Bella: Cristina Juncu 

Bunica: Mihaela Trofimov 

Louie: Vlad Bălan 

Gert: Mihaela Subțirică 
 
 
 
 

de: Maria Gabriela Constantin 

 


