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3 februarie 2022, ora 19:00 

 

you·topia 

Text: Florian von Hoermann 

Regia: Edith Buttingsrud, Florian von Hoermann 

Coregrafie: Edith Buttingsrud 

Asistent regie: Marcus Hinterberger 

Scenografie: Előd Golicza 

Costume: Zsófia Gábor 

Muzică: Marin Grigore, Vlad Robaș 

Video mapping: Dan Basu 

Traducere: Elise Wilk 

Cu: Johanna Adam, Emőke Boldizsár, Yannick Becker, Daniel Plier, Daniel Bucher, 

Fabiola Petri, Lukas Redemann, Benedikt Hafner, Ana Tiepac, Ștefan Tunsoiu, Eva 

Frățilă, Patrick Imbrescu 

 „you·tópia” este un proiect multimedia, un poem coregrafic, despre relațiile subtile dintre 

indivizii unei colectivități. Trecând marea poezie avangardistă a secolului trecut prin filtrul 

https://www.tnrs.ro/eveniment/119
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unei sensibilități coregrafice și vizuale aparte, creatorii acestui proiect explorează noi 

formule de comunicare reprezentative pentru omul modern. Între spațiile domestice și 

citadine ale nevrozei colective, universurile vegetale paradisiace și coșmarurile 

postumaniste, spectatorii iau parte la o incursiune psihedelică la capătul căreia vor 

întrezări o rază de speranță. 

 

 

4 februarie 2022, ora 19:00 

 

Oscar și Buni Roz 

Text: Eric Emmanuel Schmitt 

Regia: Diana Fufezan 

Traducerea: Vasile Şirli 

Muzica: Vasile Şirli 

Cu: Diana Fufezan 

"Oscar și Buni Roz este un imn al vieții. Oricât de scurtă, o existență trebuie să fie 

bogată, savuroasă, plină de sentimente puternice și esențiale, de umor, de întrebări și 

hohote de râs. Este, de asemenea, un imn al imaginației, această capacitate de a ne 

îmbogăți cotidianul, această forță a supraviețuirii." (Eric-Emmanuel Schmitt) 

 

 

5 februarie 2022, ora 19:00 

 

Cui i-e frică de Virginia Wolf? 

Text: Edward Albee 

Regia: Andrei și Andreea Grosu 

Scenografie: Vladimir Turturica 

Manger proiect: Claudia Maior 

Cu: Ofelia Popii, Marius Turdeanu, Cezara Crețu, Horia Fedorca 

Cui i-e frică de Martha și George? Sau de musafirii lor, Nick și Honey, care nici măcar nu 

bănuiesc ce noapte îi așteaptă? Cui i-e frică de mame și de tați? Sau de fiii absenți? De 

întâlnirile nocturne înecate în alcool? Sau de replicile incisive care mușcă din tine, „până 

la măduvă”? 

 

 

6 februarie 2022, ora 17:00 

 

Necunoscuta cunoscută 

Text: Aleksander Ścibor-Rylski 

Regia: Victor Olăhuț 

Traducere din poloneză: Zeno Fodor 

Asistent regie: Vlad Robaș 

https://www.tnrs.ro/eveniment/94
https://www.tnrs.ro/eveniment/25
https://www.tnrs.ro/eveniment/114
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Cu: Arina Ioana Trif, Pali Vecsei 

Un el și o ea se află la sfârșitul relației. Încercând să înțeleagă cum s-a ajuns în acest 

punct, cei doi își recompun povestea retrăind episoade cheie ale vieții lor. Privirile 

aruncate înapoi în timp sunt însă critice, detașate, ironice, demonstrând că uneori nimic 

nu este mai imprevizibil ca trecutul. 

 

10 și 11 februarie 2022, ora 19:00 

 

Iubire cu năbădăi 

Text: Marc Camoletti 

Regia: Șerban Puiu 

Decor: Ion Molete 

Costume: Tania Popa 

Asistență regie: Ioana Blaga Frunzescu, Daiana Mădăras 

Manager proiect: Ioana Băilă 

Cu: Serenela Mureşan, Mihai Coman, Adrian Neacșu, Codruţa Vasiu / Cristina Blaga-

Tomuș, Ioana Cosma, Liviu Vlad 

Spectacolul este o adaptare după textul ”Don’t dress for dinner” scris de dramaturgul 

francez Marc Camoletti. 

Acțiunea spectacolului „Iubire cu năbădăi” se desfășoară într-o fermă recondiționată și 

transformată în locuință, din apropierea Parisului. Robert, unul din personajele principale, 

pune la cale o întâlnire amoroasă cu amanta în condițiile în care soția urmează să își 

viziteze mama pe durata weekend-ului. Încurcăturile încep să se țină lanț după ce soția 

amână plecarea la mama sa pentru a-l revedea pe prietenul cel mai bun al soțului, care 

urmează să vină în vizită, și care se dovedește a fi amantul ei.  

 

12 februarie 2022, ora 19:00 

 

Felii 

Text: Lia Bugnar 

Regia: Lia Bugnar 

Figurație: Alexandru Malaicu 

Scenografie și light design: Dragoş Buhagiar 

Coregrafia: Florin Fieroiu 

Muzică și sound design: Vlaicu Golcea 

Cu: Ofelia Popii 

O singură actriță. Șapte identități. Și tot atâtea personaje fascinante care îl invită pe 

spectator într-un periplu alert prin abisurile sufletului feminin care suferă, iubește și iartă 

cu aceeași intensitate. Ofelia Popii ne oferă prin spectacolul „Felii”, semnat de Lia 

Bugnar, o experiență halucinantă, compunând, cu o versatilitate incredibilă, o partitură 

amplă de emoții și individualități ce sondează scenarii variate ale raporturilor interumane, 

într-o poveste universală despre fragilitatea și forța femeii. 

https://www.tnrs.ro/eveniment/65
https://www.tnrs.ro/eveniment/50
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13 februarie 2022, ora 17:00 

 

Încoace și încolo 

Text: Ödön von Horvath 

Regia: Alexander Riemenschneider 

Traducere: Dan Stoica 

Scenografie: David Hohmann 

Muzică: Tobias Vethake 

Asistent regie și coordonator proiect: Fabiola Eidloth 

Cu: Daniel Bucher, Daniel Plier, Emőke Boldizsár, Ali Deac, Yannick Becker, Johanna 

Adam, Theodora Sandu, Fabiola Petri, Ștefan Tunsoiu 

Compania lui Ferdinand Havlicek, protagonistul piesei „Încoace și încolo”, dă faliment. 

Migrantul este deportat pentru că acum nu mai are nicio valoare pentru stat. Nu are voie 

să intre în țara sa de origine, pe care a părăsit-o în copilărie, deoarece cetățenia sa a 

expirat. Apatridul se pierde în zona ilegală, aleargă încoace și încolo între punctele de 

trecere a frontierei și este la mila autorităților de frontieră. Havlicek se confruntă cu 

perspectiva de a-și petrece întreaga viață pe pod, făcând naveta între cele două puncte 

de trecere, deoarece a fost evacuat din țara în care a trăit toată viața și fără dreptul de a 

intra în țară în că s-a născut. 

Spectacol prezentat în limba germană, cu traducere în limba română 

 

17 februarie 2022, ora 19:00 

 

domnul iedeman 

Regia: Dávid Paška 

Scenografie: Julius Leon Seiler 

Dramaturgie: Thomas Perle 

Costume: Maria Lena Poindl 

Muzica: Magor Bocsárdi 

Asistentă regie: Pia Carla Ionescu – Liehn 

Cu: Fabiola Petri, Benedikt Hafner, Daniel Bucher / Johanna Adam, Emőke Boldizsár, Ali 

Deac, Theodora Sandu, Yannick Becker, Ștefan Tunsoiu, Ioana Cosma 

În Ocna Sibiului, într-un centru SPA cândva luxos, construit în perioada de glorie a 

Imperiului Habsburgic, domnul iedeman își face planuri de viitor – își dorește un loc 

pentru schiat la fel ca în Austria. Vrea să defrișeze o bună parte din pădure pentru a crea 

locuri de muncă pentru populația locală. Iar în tot acest timp, doamna iedeman suferă în 

tăcere alături de el. „domnul iedeman” are la bază piesa de teatru „Jedermann. Moartea 

unui om bogat”, de Hugo von Hofmannsthal. Reinterpretată și creată special pentru Sibiu, 

versiunea actuală a lui Thomas Perle ne propune o analiză cinică a unui text 

reprezentativ pentru cultura germană și ne invită într-un itinerariu imaginar între Salzburg, 

https://www.tnrs.ro/eveniment/72
https://www.tnrs.ro/eveniment/123
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Ocna Sibiului și Sibiu. 

Spectacol realizat cu sprijinul Institutului Goethe si Forumului Cultural Austriac 

 

18 februarie 2022, ora 19:00 

 

Cerere în căsătorie 

 

Text: A.P. Cehov 

Regia: Robert Raponja 

Scenografie: Carmencita Brojboiu 

Cu: Ofelia Popii, Pali Vecsei, Adrian Matioc 

Natalia Stepanova cunoaște întortocheatul drum spre căsătorie în momentul în care 

pretendentul său, Lomov – un personaj ipohondru și suspicios – își face curaj să îi ceară 

mâna. 

În loc ca legătura dintre ei să se dezvolte într-o dragoste armonioasă, între cei doi crește 

o tensiune care culminează cu un adevărat scandal, din cauza faptului că ei sunt mereu 

pe poziții contradictorii. Certurile lor produc, de fapt, suferință sufletească, dar și fizică: 

bătăile inimii lui Lomov sunt mai alerte, simte cum nu-l mai țin picioarele, ochii îi 

zvâcnesc; Natalia suferă de accese de panică. 

Pețitul devine un război al caracterelor, iar absurditatea relațiilor conturează atât nevoia 

de inter-relaționare, cât și nevoia de dragoste, profund necesară omului. 

 

19 februarie 2022, ora 19:00 

 

Îmi place cum miroși! 

Text: Neil Simon 

Regia: Șerban Puiu 

Scenografie: Iuliana Gherghescu 

Distribuție: Ofelia Popii, Adrian Matioc, Ciprian Scurtea, Cristian Stanca, Eduard Pătrașcu 

Un triunghi amoros, undeva prin San Francisco al anilor ’60. Andy și Norman sunt doi 

tineri cu ideologii radicale, care împart același apartament ce servește și drept sediu 

pentru mica lor afacere, redacția ziarului „Prăbușirea”. 

O nouă vecină se mută în apartamentul de lângă – Sophie, o fostă înotătoare olimpică, 

susținătoare a politicii americane. Norman se îndrăgostește instant de ea – sau de 

mirosul ei, mai bine zis –, dar tânăra nu îi împărtășește sentimentele, motiv care îl face 

pe Norman să nu mai scrie la redacție. 

 

20 februarie 2022, ora 17:00 

 

Jocuri de scenă 

Text: Victor Haïm 

Regia: Mariana Mihu – Plier 

https://www.tnrs.ro/eveniment/20
https://www.tnrs.ro/eveniment/69
https://www.tnrs.ro/eveniment/67
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Traducerea și adaptarea: Mariana Mihu – Plier 

Asistent regie: Alexandru Malaicu 

Cu: Mariana Mihu – Plier, Serenela Mureşan 

Când Hortense și Gertrude se regăsesc pe scenă, pentru a face împreună un spectacol, 

fantomele trecutului, dar și demonii unui prezent totalitar, apasă pereții teatrului. Dar ce 

rol mai are teatrul într-o lume copleșită de amenințări invizibile și ce îi mai poate oferi unui 

suflet stins în iubiri amăgitoare? Cu umor amar și autoironie, cele două personaje 

pornesc într-o călătorie interioară prin pasiunile sufletului feminin, o călătorie la capătul 

căreia se poate întrevedea o salvare.  

 

25 februarie 2022, ora 19:00 

 

Hedda Gabler 

Text: Henrik Ibsen 

Regia: Botond Nagy Scenariul: Botond Nagy, Kali Ágnes 

Traducerea: Ioana-Andreea Mureșan 

Decor: Irina Moscu 

Costume: Erika Márton 

Dramaturgie: Kali Ágnes 

Visuals: Rancz András 

Coregrafie: Attila Bordas 

Muzică și sound design: Kónya Ütő Bence 

Selecție muzicală: Botond Nagy 

Light design: Erőss László 

Asistent regie: Sanda Anastasof 

Asistent dramaturgie: Alina Damian 

Consultat artistic: Claudia Maior 

Cu: Ofelia Popii, Marius Turdeanu, Ciprian Scurtea, Cendana Trifan, Adrian Matioc, 

Diana Văcaru-Lazăr, Arina Ioana Trif, Cristina Ragos  

Hedda Gabler ne ia de mână și ne trezește la realitate. Ne face cunoștință cu universul 

care ne înconjoară, dar pe care îl negăm, fiindcă este nu doar urât, ci și dureros. 

Temele sunt aceleași de milenii: complexitatea și fragilitatea relațiilor interumane, 

blândețea și vulnerabilitatea oamenilor, violența care se ascunde în viețile noastre de zi 

cu zi, erosul și manipularea. Pornind de la aceste subiecte, regăsim în scenă un spațiu 

atemporal, unde ne putem întâlni și confrunta proprii demoni. 

Nu există soluții realiste. Spectacolul este o instalație technopoetică. Un grup de creatori 

tineri. Energii proaspete. 

Spectacolul conține efecte de lumini produse de stroboscop, ce pot declanşa crize 

persoanelor care suferă de epilepsie fotosenzitivă.  

 

 

 

https://www.tnrs.ro/eveniment/56
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26 februarie 2022, ora 19:00 

 

Steaua fără nume 

Text: Mihail Sebastian 

Regia: Florin Coşuleţ 

Asistent regie: Sanda Anastasof 

Decor: Alin Gavrilă 

Costume: Corina Boboc–Giorgescu 

Video: Daniel Munteanu 

Manager Proiect: Luminița Bîrsan 

Asistent proiect: Denisa Ciocoiu 

Cu: Vlad Robaș, Cendana Trifan, Adrian Neacşu, Serenela Mureşan, Florin Coşuleţ, 

Mihai Coman, Patricia Buraga, Viorel Rață, Liviu Vlad, Alexandru Malaicu, Sanda 

Anastasof 

Steaua fără nume. Poveste imaginată și pusă pe hârtie de Mihail Sebastian înainte de 

apusul destinului său nedrept, dar și la apusul unei extraordinare perioade a literaturii și 

culturii noastre, cea interbelică!  

Piesa este scrisă într-o cheie predominant comică, dar atinge sublim, teme majore ale 

umanității. Rețeta poveștii e simplă, dar profund umană! O stea! O iubire! O gară! 

COPRODUCȚIE TEATRUL NAȚIONAL „RADU STANCA” SIBIU ȘI CENTRUL 

CULTURAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ. 

 

 

27 februarie 2022, ora 17:00 

 

Bărbate, treci la fapte! 

Text: Ray Cooney, John Chapman 

Regia: Șerban Puiu 

Decor: Ion Molete 

Costume: Tania Popa 

Asistent regie și sufleur: Sanda Anastasof 

Manager proiect: Petruța Popescu 

Cu: Adrian Matioc, Adrian Neacşu, Cendana Trifan, Veronica Arizancu, Cristina Blaga-

Tomuș, Diana Fufezan, Pali Vecsei, Mariana Mihu – Plier, Cristian Stanca, Dana Taloş, 

Vlad Robaș, Arina Ioana Trif.  

Reputatul regizor pentru comediile savuroase, Șerban Puiu, ne invită să petrecem seară 

plină de haz urmărind „Bărbate, treci la fapte!”. Unul din proprietarii luxoasei blănării 

speră să obțină favoruri amoroase din partea amantei sale, vânzând la preț redus o blană 

însuși soțului acesteia. Dar soțul amantei are la rândul său planuri de natură amoroasă și 

totul culminează când acesta oferă această haină de blană amantei sale. Comicul de 

situație și confuziile care se creează fac ca nebunia să se dezlănțuie! 

 

https://www.tnrs.ro/eveniment/75
https://www.tnrs.ro/eveniment/11

