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PROIECTE REALIZATE ȘI DEMARATE 

 

 Spectacole cu premiera în stagiunea 2017-2018 
 
WOLFGANG (regia Radu Afrim) – nominalizare la Premiile 
UNITER, categoria cea mai bună scenografie, obţinută de 
scenograful angajat al teatrului, Romulus Boicu.  
  
VISĂTORUL (spectacol – concert de Ada Milea) – dedicat copiilor 
cu vârsta de peste 7 ani şi adulţilor - un spectacol cu record la 
spectatori și încasări.  
Datorită cererii spectatorilor, a fost spectacolul cel mai des 
programat: 11 reprezentaţii (din 28 octombrie până  pe 22 
februarie), 1842 de bilete vândute, 2078 de beneficiari. 
Jumatate din reprezentații au fost matinee, la care spectatorii au 
fost numeroase școli din Piatra Neamt. Pe 14 aprilie, spectacolul se 
va juca la Casa de Cultură Târgu Neamț și vom continua turneele în 
județ (Roman, Bicaz, în măsura în care ne vor permite sălile 
existente - discuțiile au fost deja antamate). 
 
MAMĂ, MI-AM PIERDUT MÂNA! (regia Alexandru Mâzgăreanu) – 
spectacol pentru adolescenţi şi părinţii lor   
Au fost patru sesiuni de discuţii cu publicul, dintre care două 
moderate de psihologi, la care publicul a fost foarte receptiv; la  una 
dintre sesiunile moderate, dezbaterile au fost focusate pe 
adolescenţi, la cealaltă, dezbaterile au fost focusate pe părinţi 
(relația lor cu adolescenții).  Premiera acestui spectacol a fost un 
eveniment la care a participat activ și dramaturgul și traducatorul, 
care au răspuns invitației de a veni special la TT pentru întâlnirea 
cu publicul (din Rusia, respectiv Bucuresti). Feed back-urile din 
partea părinților, profesorilor de toate vârstele și din partea 
adolescenților subliniază faptul că acest spectacol a fost un prilej de 
analiză profundă a manifestării adolescentului contemporan și a 
relației acestuia cu societatea, cu familia, cu anturajul, cu profesorii 
etc.  
 

 1 proiect câştigător la concursul de finanţări nerambursabile 
organizat de Administraţia Fondului Cultural Naţional: “MIC-RO 
Laborator de creaţie teatrală”. Contractul cu AFCN pentru acest 



 

proiect este în faza de semnare iar materializarea va consta în trei 
spectacole, realizate de profesioniștii TT în colaborare cu tineri din 
liceele din Piatra Neamț. În acest interval, echipa de consultanți 
artistici ai TT lucrează la încă un proiect educațional adresat 
comunității nemțene, al cărui scop este producția unui spectacol cu 
care TT să poată ieși cu reprezentații către copiii din întreg Județul 
Neamț. 

 Lecţie deschisă de dans contemporan - atelierul de dans și 
mișcare scenică organizat pentru trupa de actori a TT la finalul lunii 
februarie s-a încheiat cu o reprezentație publică - EXERCIŢII DE 
ÎNCREDERE (coordonată de coregrafa Ioana Marchidan) – publicul 
a fost participant direct la actul creativ de pe scenă, spectacolul a 
avut încasări, feed-back-ul spectatorilor a fost foarte bun (exemplu: 
mărturiile spectatorilor despre efectul acestui spectacol 
experimental și solicitările din partea unor spectatori de a continua 
aceste evenimente). 

 Clubul de poveşti (spectacole – lectură pentru copii, la Sala 
Multimedia) – un proiect ajuns deja la a doua ”poveste” (pe texte ale 
unor autori români) - la fiecare reprezentaţie, cererea depăşeşte 
oferta (capacitatea sălii este de 50 de locuri).  

 Seara aniversară: TT 50 de ani de când poartă acest nume  

 Festivalul de Teatru Piatra Neamţ (ediţia a XXIX-a) - detalii 
despre aceste doua evenimente sunt cuprinse în raportul anual 
înaintat anterior. 

 O expoziţie permanentă de fotografie: „Actorii şi spectatorii TT” 
(în interiorul teatrului, dar şi în exterior) 

 Alte activităţi de atragere şi fidelizare a publicului, cu 
desfășurare săptămânală: 
”CEAI, POEZIE, TEATRU!”  - întâlniri în week-end între câştigătorii 
unui concurs şi un actor TT (57 de ediţii până în februarie, inclusiv) 
TURURI GHIDATE (prezentarea de spaţii şi istorii TT unor grupuri 
organizate, 17 activităţi până în februarie, inclusiv) 

 Deschiderea unui nou spaţiu, în luna noiembrie: Sala 
Multimedia este dedicată atât spectacolelor cu montaje multimedia, 
cât și unor ateliere, ședințe de lucru și de creație, manifestărilor de 
tip eveniment etc. 

 3 spectacole gratuite, cu aproape 500 de beneficiari, 
reprezentanți din categorii vulnerabile din comunitatea nemțeană: 
VISĂTORUL - pentru copii defavorizați, GHIMPL NETOTUL - 
reprezentație în deplasare pentru Casa de Bătrâni, DAR, CE-AȚI 



 

CREZUT!? - reprezentație dăruită "Bunicilor" comunității, organizat 
împreună cu o colectă de daruri în Sala Multimedia - proiect realizat 
în colaborare cu Asociația Comunitatea Noastră. 
 
 
 
EXTRASE DE PRESĂ: 
 

 THE GUARDIAN 
 
În data de 12 februarie, Teatrul Tineretului, prin Gianina Cărbunariu, 
a apărut în prestigiosul cotidian britanic THE GUARDIAN. 
Articolul cuprinde prezentările și mărturiile a cinci creatori de teatru 
(Ismael Saïdi din Belgia, Esmeray Özatik din Turcia, Milo Rau din 
Elveția, Marianna Calbari din Grecia, Gianina Cărbunariu din 
România), preocupaţi în spectacolele lor de crizele actuale ale 
Europei. 
Gianina Cărbunariu vorbește despre felul său de a face teatru, 
despre provocările României de azi reflectate în creația sa și despre 
specificitatea Teatrului Tineretului, construită încă de la începuturile 
sale, ca spațiu al experimentului şi al inovaţiei, specificitate pe care 
se sprijină viziunea sa managerială. 
www.theguardian.com/stage/2018/feb/12/europe-political-
playwrights-theatre?CMP=share_btn_fb 
‘I WANTED TO CHANNEL THE ANGER’: EUROPE'S FEARLESS 
POLITICAL PLAYWRIGHTS 
By Daniel Boffey, Constanze Letsch, Philip Oltermann, Helena 
Smith and Kit Gillet 
 

 YORICK.RO (REVISTĂ SĂPTĂMÂNALĂ DE TEATRU) 
Cronică la spectacolul MAMĂ, MI-AM PIERDUT MÂNA!, realizată 
de criticul de teatru Mircea Morariu 
 
„Mamă, mi-am pierdut mâna!” este primul spectacol pe care îl văd 
la Piatra Neamț de când Teatrul Tineretului are un nou director în 
persoana regizorului și dramaturgului Gianina Cărbunariu. Din câte 
am aflat, ”Mamă, mi-am pierdut mâna!” se numără printre primele 
decizii vizând configurarea repertoriului Teatrului luate de noua 
directoare. O decizie bună, nu doar în specificul și în concordanță 

www.theguardian.com/stage/2018/feb/12/europe-political-playwrights-theatre?CMP=share_btn_fb
www.theguardian.com/stage/2018/feb/12/europe-political-playwrights-theatre?CMP=share_btn_fb


 

cu numele Teatrului, ci și conformă cu specificul trupei. Le aștept cu 
interes sporit și pe cele ce urmează. (...) 
Vedem o poveste bine calibrată, exact edificată scenic, oricând 
posibilă undeva, în Est. Acolo unde regulilor ferme, clare, cu iz 
totalitar de pe vremea comuniștilor, le-au luat locul dezabuzarea, 
absența oricăror orizonturi, lipsa comunicării inter-personale, fuga 
bezmetică de unul singur. De una singură fuge, la urma urmei, 
Mașka, cu infinite nuanțe, cu multă sensibilitate jucată de Aida 
Avieriței. Fuge, sperând că va găsi ceea ce își dorește mai mult și 
mai mult pe lume – Iubirea. Cuvântul-cheie al piesei și al 
spectacolului, fapt evidențiat ca atare de scenografia semnată de 
Romulus Boicu. De menționat și foarte potrivite costumele gândite 
de Alexandra Mâzgăreanu.“ 
 

 DILEMA VECHE, nr. 726, 18-24 ianuarie 2018 : Anchetă 
despre cele mai importante evenimente teatrale ale anului 2017. 
Teatrul Tineretului apare în opiniile a 4 dintre cei 6 critici intervievaţi 

Matei MARTIN, Anul teatral 2017 
Ce rămîne din sutele de spectacole produse anul trecut în 
România? Șase critici răspund la aceleaşi trei întrebări: 1) Care a 
fost cel mai bun spectacol? 2) Care a fost cel mai prost spectacol / 
cea mai mare dezamăgire? 3) Care a fost cel mai interesant 
fenomen în anul teatral 2017? Un bilanț. 
 
Oltița CÎNTEC 
3) Cel mai interesant fenomen al lui 2017 este dezvoltarea creativă 
a tot mai multe proiecte și programe cu scopul cultivării publicului 
tînăr. Sînt remarcabile inițiativele echipei de la Replika București 
(cel mai recent, Teatrul din manual, propunînd o formă activă de 
redescoperire a dramaturgiei din programa școlară prin spectacole-
lectură în licee bucureștene), centrul de teatru educațional din 
București având o remarcabilă continuitate în misiunea asumată. 
Un alt exemplu pe o direcție similară este Teatrul Tineretului Piatra 
Neamț, care, la 50 de ani de cînd poartă acest nume, se deschide 
către comunitatea locală, se apropie de tineri, cultivându-i ca 
spectatori activi. 
 
Mirella PATUREAU 
3) Bineînțeles, odată cu emergența din ce în ce mai remarcată a 
noilor voci, se profilează tot mai clar o schimbare de generație. 



 

(…)Evenimentul ce caracterizează cel mai bine această „bătălie în 
marș“ pe plan național este numirea Gianinei Cărbunariu la direcția 
Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, cu recentul Festival „Pledez 
pentru tine(ri)“ și porțile pe care le deschide larg mai tinerilor săi 
colegi. 
 
Cristina MODREANU 
1) Din aceeași categorie a musicalului original face parte și un alt 
spectacol excelent – ”Visătorul”, dramatizare de Antoaneta Zaharia 
după Ian McEwan, conceput de Ada Milea împreună cu actorii 
Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. 
3) Cel mai interesant și de bun augur fenomen mi s-a părut tot mai 
clara „ieșire din tranșeele independente“ a unor creatori ale căror 
voci meritau să fie (și) mai clar auzite. Începînd cu exemplul cel mai 
clar, al Gianinei Cărbunariu, care a devenit managerul Teatrul 
Tineretului din Piatra Neamț, reușind deja să organizeze o ediție a 
festivalului local benefic conectată la actualitate. 
Oana STOICA 
Aceasta este doar o speranţă: directoratul Gianinei Cărbunariu la 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. Nu ştiu dacă va rămîne un caz 
izolat sau ar putea determina deschiderea teatrelor către o 
generaţie nouă de manageri. 
 

 OBSERVATOR CULTURAL, nr. 906, 18-24 ianuarie 2018 
(articole retrospective semnate de criticii de teatru Iulia Popovici şi 
Silvia Dumitrache) 
 
Iulia POPOVICI, Valsul și tangourile anului teatral 2017 

„Vestea bună este că un teatru public a căpătat un director vizionar 
– regizoarea și dramaturgul  Gianina Cărbunariu a devenit 
directoarea Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. (…) Și mai e 
ceva: felul în care funcționează mecanismul de instalare, de 
atenuare a asperităților cu trupa și cu„ breasla“, de confirmare în 
cazul unui director nou. Îl vezi citind aceleași nume de regizori, din 
generația de mijloc, interesați de text contemporan, nu vedete 
(nimeni nu se aruncă din primul an la regizori vedete), care lucrează 
bine cu actorii și fac spectacole de interpretare.“ 

Silvia DUMITRACHE, 2017 în teatru. O retrospectivă subiectivă  



 

„Un moment important al anului teatral 2017 a fost alegerea 
Gianinei Cărbunariu la conducerea Teatrului din Piatra-Neamţ. 
Festivalul „Pledez pentru Tineri" a oferit o a XXIX-a ediţie mai 
deschisă către public şi către problemele cele mai stringente ale 
societăţii (cum ne afectează tehnologia viaţa, condiţia femeii, 
problemele cu care se confruntă.” 

 REVISTA TEATRALĂ RADIO (9 ianiarie 2018)– cronică la 
spectacolul WOLFGANG de Maria Ciolan, jurnalist cultural 

Radu Afrim revine pe scena de la Piatra Neamț   
[...] Totul trece cu mare impact la public grație jocului vibrant al 
actorilor, exprimat prin gest, mișcare, voce și privire, prin fiecare 
fibră, printr-o expresivitate corporală grăitoare către care îi conduce 
cu forță magnetizantă regizorul, dând respirație și vizibilitate fiecărui 
personaj, fiecărui interpret, cu mare generozitate. […]  Lor și jocului 
nuanțat, credibil, tușant și mai ales unitar, ca veritabilă echipă 
artistică, li se datorează în foarte mare parte reușita coerenței 
evidente a acestui spectacol, dozajul optim imaginat de regizor în 
împletirea dramaticului cu liricul, a tonalităților grave, persistente cu 
fulgurantele detașări de seninătate pe acest fond întunecat, a 
anormalității și monstruozității cu licărul de înțelegere, de 
compasiune, contribuind la sublinierea unei anumite delicateți a 
fiecărui personaj dincolo de aparențele sumbre. Spectacolul are un 
ritm susținut, care efectiv ține publicul cu sufletul la gură, ca la un 
thriller clocotitor, înfiripat mai ales de dincolo de vizibilul care capătă 
o transparență plină de înțeles în interiorul personajelor, grație unei 
gramatici scenice de simboluri și elemente metaforice în decor, 
costume, atitudini.  
[…] Regizorul Radu Afrim se simte bine la Piatra Neamț! În teatrul 
de aici a izbutit unul dintre primele spectacole prin care s-a lansat la 
modul personal și frapant în teatrul românesc, ”Ocean Café” 
(2000), aici a revenit și a realizat o bijuterie estetică și de explorare 
a spațiului de joc, ”Poveste despre nebunia noastră cea de toate 
zilele” (2007) și a creat un spectacol de referință și pentru istoria 
scenei nemțene și pentru propria traiectorie artistică, ”Herr Paul” 
(2009). După opt ani, acum, s-a întâlnit efectiv cu o trupă nouă 
alături de care alchimia creației dă la iveală o altă reușită a domniei 
sale și a Teatrului Tineretului ce legitimează speranța unui 
spectacol de cursă lungă pe afișul din oraș și în spațiul teatral 
românesc. 



 

 

 SUPLIMENTUL DE CULTURĂ (8 ianuarie 2018) – 
Spectacolul WOLFGANG menţionat printre cele mai bune 
spectacole ale anului 2017, de către criticul de teatru Oltiţa Cîntec 
 
Oltița Cîntec, Datul în spectacol - Anul teatral 2017 – o privire 
subiectivă 
 
O situație reală transformată în text teatral de grecul Yannis 
Mavritsakis a devenit, în regia lui Radu Afrim și interpretarea mi-
nunaților actori de la Piatra Neamț un spectacol de o emoționalitate 
netrucată, profundă. Un spectacol care pune în discuție tot 
dragostea, doar că într-o altă formă, cea pervertită, de a fi în 
posesia unui om pe care-l răpești la propriu din familia lui și îl ții 
captiv doar pentru tine.  
[…] Wolfgang readuce Teatrul Tineretului la locul ce i se cuvine pe 
harta teatrală a României. Un spectacol puternic, convingător, care, 
indiferent de orizonturi culturale și de așteptare, nu te lasă 
indiferent, care te lovește necruțător în sfera trăirilor intense. 

 YORICK.RO (21 noiembrie 2017) – cronică la VISĂTORUL, 
realizată de criticul de teatru Doru Mareş 
 
 
Doru Mareş, Bizareriile ludicului 
 
[...] pentru Ada Milea, fără a diminua cu nimic efortul și rostul 
fiecăruia dintre actori, suportul baroc al obiectualului nu face decât 
să îmbogățească ludic, rimat, cele cincisprezece secvențe melodice 
în căutarea ritmului unei povești extrem de simple și tocmai de 
aceea de o emoție specială. Concepția spectacolului este una, aș 
zice simfonică, actorii sunt la propriu instrumentiști cu haz ai unor 
unelte sonore care mai de care mai vesel-inedite. 
[…]Fiecare secvență devine un hit care poate funcționa și 
independent (nu degeaba bisurile, doar este un „spectacol-
concert”), fiecare este un capitol despre una și aceeași copilărie, 
dar în hainele societății căreia îi aparținem acum și aici. 
 

 ADEVĂRUL.RO (28 noiembrie 2017)-cronică la VISĂTORUL 
de Oltiţa Cîntec 
 

http://suplimentuldecultura.ro/author/208/
http://suplimentuldecultura.ro/20992/datul-in-spectacol-14
http://suplimentuldecultura.ro/20992/datul-in-spectacol-14
http://suplimentuldecultura.ro/20992/datul-in-spectacol-14


 

Oltiţa Cîntec, Visătorul Adei Milea 
 
[... ] Distribuţia e adorabilă. Cântă, întruchipează copii cu naturaleţe 
şi poftă clară de joc. O fac cu atâta convingere încât până şi actorii 
cu barbă te conving că sunt şcolari mici. Vocalitatea, postura şi 
mimica devin principalele soluţii de expresivitate actoricească. 
[... ] Visătorul e un spectacol reconfortant, care investeşte estetic în 
coloratura narativă, muzicală, poetică şi vizuală. Personajele sunt 
simpatice chiar şi atunci când au tuşe caricaturizate, căci ironia e 
blândă şi afectuoasă.  
[...] Inventivitatea Adei Milea şi a actorilor s-au stimulat reciproc, iar 
senzaţia de produs artistic dospit natural, într-un parcurs de echipă, 
din care transpare bucuria de-a fi lucrat împreună e evidentă. 
Spiritul jucăuş răsare în fiecare moment, iar seria de secvenţe 
cântate aduce-n postura de solo personajele în episoade de egală 
vibraţie, perfect echilibrate ca întreg. E o alcătuire nonconformistă, 
dar perfect logică, în care frapează simplitatea elaborată şi soluţiile 
ingenioase. 
 
[...] Numele de pe afiş sunt o făgăduinţă a succesului, iar reuşita e 
generată de fabuloasa inventivitate a ansamblului care transformă, 
cu candoare şi umor, o operă literară într-o minunată creaţie 
teatrală. Nucleul în jurul căruia gravitează întregul îl reprezintă 
copilul şi fantezia sa spumoasă, felul său atât de personal de-a fi 
altfel decât ceilalţi, şi transformarea acestui copil, evoluţia de la 
puştiul aiurit la preadolescentul care împărtăşeşte prima dragoste 
cu cea mai simpatică dintre fetele din anturaj. Ce poate fi mai 
frumos? 
 


