


DELIA GAVLIŢCHI 
 
 
 
Informații personale:  

Data nașterii | 9 martie 1984 
Starea civilă | căsătorită  

 
Contact 

E-mail | delia.gavlitchi@gmail.com 
Tel. | +40 748 992 729 

 
 
 
 
 
Educaţie 
 
2007 – 2010: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca | Facultatea de Teatru şi Televiziune,  
secţia: Regie de teatru | clasa Mona Marian (Chirilă)  
 
2003 – 2007: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca | Facultatea de Geografie,  secţia: 
Planificare Teritorială | şefă de promoţie 2007 
 
1999 – 2003: Colegiul Naţional “Dr. I. Meşota”, Braşov | Atestat  profesional - ajutor programator 
 
Experienţă profesională 
 
2013 – prezent: Regizor de teatru colaborator  

- Teatrul Regina Maria, Trupa Arcadia, Oradea | OM după o idee proprie 
- Teatrul de Păpuși Arlechino, Brașov | RIDICHEA URIAȘĂ după o poveste populară 

rusească 
- Teatrul de Păpuși Puck, Cluj-Napoca | URSUL PĂCĂLIT DE VULPE  după Ion Creangă 

(debut regizoral) 
 

Martie 2017 – prezent : MiniREACTOR, Cluj-Napoca | președinte al asociației  
 
Martie 2014  – 2017: REACTOR de creație și experiment, Cluj-Napoca | manager și regizor al 
platformei MiniReactor (secțiunea destinată copiilor) 
 
Decembrie 2013 – Mai 2014 : Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca |maestru de sunet  
 
Octombrie 2011 – Decembrie 2013: Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca | regizor tehnic  
 
Octombrie 2010 – Iulie 2011: Marijos Krikscioniu Pagalbos Dukteru Institutas, Kaunas, Lituania | 
voluntar EVS (asistent social și regizor de teatru) 
 
Ianuarie 2007 – Iunie 2010:  Liceul pentru deficienți de Vedere, Cluj-Napoca | regizor al trupei 
de teatru  

mailto:delia_gavlitchi@yahoo.com


 
Spectacole regizate:   
 
2017 – teatru de animație pentru adolescenți , PLANETA MANIPULARE S01 (work in progress) 
| scenariu original | REACTOR de creație și experiment, platforma TeenSpirit, Cluj-Napoca 
 
2016 – teatru pentru copii, FORME | scenariu orgininal | REACTOR de creație și experiment, 
Cluj-Napoca 
 
2016 – teatru de păpuși,  OMULEȚ | scenariu original | Teatrul Regina Maria – Trupa ARCADIA, 
Oradea 
 
2016 – teatru de păpuși,  TIC-TAC | scenariu original | REACTOR de creație și experiment, 
Cluj-Napoca 
 
2015 – spectacol de storytelling,  MADAME POVÉ  spune CAPRA CU TREI IEZI | după Ion 
Creangă | REACTOR de creație și experiment, Cluj-Napoca 
 
2015 – teatru de păpuși, RIDICHEA URIAȘĂ | după o poveste populară rusească | Teatrul 
Arlechino, Brașov 
 
2015 – teatru pentru copii, ROGVAIV | spectacol recomandat copiilor 1+ | REACTOR de creație 
și experiment, Cluj-Napoca  
 
2014 – teatru de păpuși, RIDICHEA URIAȘĂ |după o poveste populară rusească | REACTOR 
de creație și experiment, Cluj-Napoca  
 
2014 – spectacol de storytelling,  MADAME POVÉ – TURTIȚA RUMENITĂ | după o poveste 
tradițională rusească | REACTOR de creație și experiment, Cluj-Napoca 
 
2014 – spectacol de storytelling, MADAME POVÉ – POVESTEA OAMENILOR DE ZĂPADĂ | 
după diafilmul ”Soarele și omuleții de zăpadă” | REACTOR de creație și experiment  
 
2013 – teatru de păpuși, URSUL PĂCĂLIT DE VULPE |  după Ion Creangă | Teatrul de Păpuși 
Puck, Cluj-Napoca – debut regizoral  
 
2012 –  teatru de club, CLOVN ? | text Delia Gavlitchi | Asociația Persona, Cluj-Napoca  
 
2012 –  one woman show, ACEEAȘI ZI DIN VIAȚA MEA | de Ana Nicolae, cu Ramona 
Atanasoaie | o producție din cadrul grantului “X-men Generation” a Facultății de Teatru și 
Televiziune, UBB, Cluj-Napoca 
 
2011 – teatru de amatori, PUNCINELLA | scenariul Delia Gavlițchi | Marijos Krikscioniu 
Pagalbos Dukteru Institutas, Kaunas, Lituania  
 
2009 –  teatru de amatori, “Evreul antisemit”| scenariul Delia Gavlițchi | Liceul pentru Deficienți 
de Vedere,  Cluj-Napoca, Romania 
 
2009 – teatru de amatori, “Clasa a IX a G” | text Alxeandru Arion | Liceul pentru Deficienți de 
Vedere, Cluj-Napoca, Romania 
 



2008 – teatru de amatori, “Ușa”| scenariul Delia Gavlițchi | Liceul pentru Deficienți de Vedere, 
Cluj-Napoca, Romania 
 
2007 – teatru de amatori, “Domnișoara Iulia” | dupa A. Strindberg, scenariul Delia Gavlițchi | 
Trupa de teatru “Verde Crud“ a Universității Babeș-Bolyai  
 
 
Spectacole –examen : 
 
2010 – “Hora Testamenti”, Commedia dell’Arte , text Delia Gavliţchi (examen de licență) 

2010 – “Romeo și Julieta” după W. Shakespeare 

2009 – “Revizorul”, actul IV după N. Gogol   

2008 – “Oscar și tanti Roz “ după nuvela lui Eric Emmanuel Schmitt 

2007 – “Spiridon” – vreau să fiu mare!” extra text la piesa “O noapte furtunoasă” de I .L. 

Caragiale 

 
Texte scrise pentru scenă :  
 
Ridichea Uriașă | scenariul Delia Gavlițchi după o poveste populară rusească, REACTOR de 

creație și experiment 

 

Ursul păcălit de vulpe | scenariul Delia Gavlițchi după Ion Creangă, Teatrul de păpuși ”Puck”, 

Cluj-Napoca  

 

Ursul păcălit de vulpe | scenariul Delia Gavlițchi după Ion Creangă, Teatrul ”Merlin”, Timișoara 

Montanul încălțat | scenariul Delia Gavlițchi după Charles Perrault  

 

Clovn? | one woman show de Gavlițchi Delia, Asociația Persona, Cluj-Napoca 

 

Hora Testamenti | commedia dell’Arte de Gavlițchi Delia, spectacol de licență, Facultatea de 

Teatru și Televiziune, Cluj-Napoca 

 

Oscar și Tanti Roz | scenariu Delia Gavlițchi, după nuvela cu același nume de Eric Emmanuel 

Schmitt, spectacol – examen, Facultatea de Teatru și Televiziune, Cluj-Napoca 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Inspector_General_%28film%29


Workshop-uri :  

 

Iulie 2017 : Masterclass Arta Animației | tabară de creație cu Conf.Univ.Dr. Gabriel Apostol 

 

Mai 2017 : Ministerul culturii, București |program specialiști în educație culturală cu prof.univ. 

Bogdana Darie 

 
Septembrie 2015 : Beyond the Stage, Kisterenye, Ungaria | workshop de mișcare cu Szamosi     
Judit  
 
Iulie 2014 :  European Master Puppeteers editia I, Cluj-Napoca, Play with nothing |workshop de 
mânuire cu Lénart András 
 
Octombrie 2013 :  Teatrul de Păpuși Puck, Cluj-Napoca |Atelier de Commedia Dell’Arte cu 
Gaspare Nasuto 
 
Septembrie 2013 :  Creative Strategies of Sustainability, Ufa Fabrik, Berlin, Germania | Forum 
internațional  
 
Septembrie 2013 :  Teatrul de Păpuși Puck, Cluj-Napoca |Atelier de mânuire marionete cu 
Marin Deciu 
 
August 2013 - Workshop de dans contemporan cu Atilla Bordas, Tabăra de vară Corbul Verde  
 
 
Participări la Festivaluri :  

 

Octombrie 2017 : FITC, Teatrul Ion Creangă, București | FORME, REACTOR de creație și 

experiment (spectacol selecționat) 

Iunie 2017: Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și întreaga familie ”TEATRU, 

STRADĂ ȘI COPIL” ediția a VI-a, Teatrul Țăndărică, București |  FORME, REACTOR de creație 

și experiment  

Februarie 2017 : Harmony World Puppet Festival, Thailanda | FORME, REACTOR de creație și 

experiment  

Ianuarie 2017 : Festivalul Small Size, Oradea | FORME, REACTOR de creație și experiment  

Octombrie 2016:  FITC, Teatrul Ion Creangă, București | R.O.G.V.A.I.V.,  REACTOR de creație 

și experiment  

Octombrie 2016:  FITC, Teatrul Ion Creangă, București | OMULEȚ, Teatrul Regina Maria – 

Trupa Arcadia (spectacol selecționat)  



Septembrie 2016: Festivalul de Teatru pentru Copii ”Așchiuță”, ediția a VI-a, Pitești | OMULEȚ, 

Teatrul Regina Maria – Trupa Arcadia 

Mai 2015: Festivalul Internațional de Arta Aimației ”Euromaionete”, Arad | ”Ridichea Uriașă”, 

Teatrul Arlechino  

Septembrie 2015: Gala Internațională a teatrelor de Păpuși ”Licurici - 70”, Chișinău, Republica 

Moldova | Ridichea Uriașă, Teatrul Arlechino  

Septembrie 2015: Festivalul de Teatru pentru Copii ”Așchiuță”, ediția a V-a, Pitești | ”Ridichea 

Uriașă”, Teatrul Arlechino | premiul pentru interpretare masculină, rolul ”Agripina Vasilovici”  

Iulie 2015 : Arlechino 66, Caravana Povestilor, Brașov prima ediție | R.O.G.V.A.I.V. și premiera 

spectacolului ”Ridichea Uriașă”,  Teatrul Arlechino, Brașov.  

Octombrie 2014: Festivalul Internațional de Teatru Povești, Alba–Iulia, ediția a IXa, 2014 | 

”Ursul păcălit de vulpe”, Teatrul de Păpuși Puck 

Iulie 2014 – European Master Puppeteers  ediția I, Cluj-Napoca | ”Ridichea Uriașă”,  REACTOR 

de creație și experiment 

Octombrie 2013 - Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete ediția a XI-a,  

Teatrul de Păpuși Puck, Cluj-Napoca | participare ca actor mânuitor în spectacolul Motanul 

Vrajitoarei, regia Marin Deciu 

Septembrie 2012 -  Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete ediția a X-a,  

Teatrul de Păpuși Puck, Cluj-Napoca | organizarea workshop-ului de mânuire Bi-Ba-Bo destinat 

copiilor cu deficiențe de vedere și a celor cu posibilități reduse de integrare socială 

 
Hobby-uri  
 
Alpinismul, schiul, muntele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



       PLANETA MANIPULARE S01 
- REACTOR de creație și experiment – 

- work in progress- 

 
 

Vrei să afli cum se transformă individul când afecțiunea sa, pentru un alt individ, este proiectată 
asupra unui obiect? Ce se întâmplă când el însuși devine obiect? Cum se schimbă raportul 
manipulator-manipulat într-o relație interumană? Atunci vino pe planeta noastră.  
Construit în jurul diferitelor forme de manipulare, spectacolul PLANETA MANIPULARE S01 
portretizează situații simple, ca o succesiune de episoade desprinse din viața de zi cu zi (o întâlnire, un 
dialog cu mama, o discuție purtată online), în care granița dintre manipulator și manipulat devine din 
ce în ce mai neclară.  
 
Dramaturgia:  Lorena Copil  
Regia:  Delia Gavlițchi 
Scenografia:  Oana Cernea 
Sculptura:  Florin Marin  
Video:  Andra Salaoru 
 
Distribuția: 

 Andreea Ajtai 
 Csepei Zsolt 
Robert Gutunoiu 

 
 



 



 

FORME 
- REACTOR de creație și experiment - 

 
 

FORME este o joacă, o joacă a celor mari pentru cei mici, unde creăm, sucim și învârtim forme 
precum linii, trinunghiuri, pătrate și pătrațele, cercuri și cerculețe. Ingrediente? puțină imaginție, o 
doză de curiozitate, voie bună în exces și minim două bucățele de prieteni. Se amestecă toate bine, bine 
și iată o nouă lume FORMidabilă pentru copilul tău. 
 
Data premierei: 3 decembrie 2016 

Dramaturg:  Lorena Copil  
Scenografia: Răzvan Chendrean 
 
Distribuția:   Alina Mișoc  
Carina Bunea  

George Sfetcu  
 
Reprezentații speciale:   

- FITC, Teatrul Ion Creangă, București (spectacol selecționat), octombrie 2017  

- Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și întreaga familie ”TEATRU, STRADĂ ȘI COPIL” ediția a VI-a, Teatrul Țăndărică, București, iunie 2017  

- Harmony World Puppet Festival, Thailanda, februarie 2017, deplasare susținută de ICR 

- Festivalul Small Size, Oradea, ianuarie 2017  
 

Recomandat copiilor: 2+ 
 
 
 
 
 
 

 



 



OMULEȚ  
- Teatrul Regina Maria, Trupa ARCADIA - 

 
 

OMULEŢ este un băieţel năzdrăvan şi curios, care în urma unei căzături pe cinste, reuşeşte să-
şi rătăcească părticele din corp. Picioruşele, mânuţele, ochişorii, urechiuşele, gura, chiar şi mereu 
înfometata burtică se ascund ştrengăreşte prin pădure şi încep a se ţine de şotii, numai să nu asculte 
porunca de a se reîntregi. Picioruşele se plimbă voiniceşte, guriţa nu mai tace, ochişorii aleargă după 
fluturaşi, năsucul adulmecă miresmele pădurii, urechiuşele ascultă curioase, fiecare face ceea ce ştie 
dintotdeauna să facă, însă umblând brambura şi însingurate de ici–colo. Totuşi, pentru ca un OMULEŢ 
să fie întreg e nevoie de fiecare părticică din corpul său, de aceea, după ce aleargă nestingherite prin 
pădure, se întorc pentru a-i reda băieţelului toate simţurile de care un om are nevoie. 

 

Această joacă pe care spectacolul o propune are un dublu scop formativ, deoarece nu numai 
că deschide porţile universului teatral unui public foarte tânăr (copiilor 1+) , ci îl stimulează 
prin intermediul artei, în dezvoltarea eului corporal.  
 
Data premierei: 4 septembrie 2016 

Dramaturg:  Petro Ionescu  
Scenografia: Csuri Emese  

Muzica:  Corina Sîrbu   

 
 
 
 

 
 
Distribuția:   
Armanca Serac 

Alex Pop Andrei Fazecaș 

Igor Lungu 

Florian Silaghi  

 
Recomandat copiilor: 2+ 

 

 

 

 

 

 



 



RIDICHEA URIAȘĂ 

- Teatrul Arlechino, Brașov   - 

 

Povestea noastră începe cu un nor călător care zăboveşte deasupra gospodăriei Vasilovici. Familia 
Vasilovici e numeroasă și haioasă. Vă prezentăm membrii acesteia rând pe rând, de jos în sus şi de la 
stânga la dreapta, după cum urmează: mai întâi, stimabilul domn Fitzwiliam Vasilovici este un şoricel 
pufos şi morocănos, urmat de domnişoara Josefina Vasilovici, o pisica jucăuşă, apoi vi-l prezentăm pe 
bătrânul Ludwig Vasilovici, un dulău bolnăvicios. Toţi o respectă şi  o iubesc pe bunica Agripina 
Vasilovici care are o privire de vultur şi îl îndrăgeşte nemărginit pe Nistor Vasilovici – bătrânul ei soţ 
care a văzut multe la viaţa lui dar niciodată o legumă atât de mare şi de veselă ca şi Ridi Vasilovici, cel 
mai nou membru al familiei. 
Un spectacol cu tente ecologiste care își propune să transmită publicului tânăr că dragostea și 
empatia pot produce minuni. 

 
Data premierei: 7 iunie 2015           

Dramaturg:       Alexa Băcanu 
Scenografia: Marian Sandu 

Muzica:  Corina Sîrbu   

 

Distribuția:   
    Erika Mihaly / Petronela Rujan 

    Manuela Zaharie / Cecilia Negru                        

    Marius Stroe / Alexandru Dobrescu 

    Adrian Dobrescu / Adrian Iuga 

    Adrian Stinghe

Reprezentații speciale:   

- Premiera în cadrul primei ediții a festivalului de teatru pentru copii organizat de Teatrul 
Arlechino – ARLECHINO 66 – Caravana Poveștilor  

- Festivalul de teatru pentru copii “Așchiuță”, ediția a –V-a (premiu pentru cea mai bună interpretare masculină)  
- Gala internatională a teatrelor de Păpuși “Licurici” – 70, Chișinău, Republica Moldova 

 

Recomandat copiilor: 3 + 

 



 



R.O.G.V.A.I.V. 
- REACTOR de creație și experiment, Cluj-Napoca - 

 
 

Într-o lumea albă locuiește un Pictor Alb, alături de prietena sa – balerina din cutia muzicală. El 
visează și își dorește să picteze un curcubeu. Dar cum arată oare un curcubeu alb? Pornind de la alb-
negru scena va fi invadata rând pe rând de R.O.G.V.A.I.V. 
ROGVAIV este un proiect teatral nonverbal, educativ recomandat celor mai mici dintre spectatori – 
începând de la 1 anișor. Cu muzică live, sunete delicate și imagini sugestive, spectacolul își propune să 
le prezinte celor mici, culorile.  
 

Data premierei:  1 februarie 2015       

 
Scenariu:       colectiv 
Scenografia: colectivă   
 

Distribuția:   Cătălin Filip  
Oana Mardare  

Florina Florian 

Reprezentații speciale:   

- Spectacol selecționat la Harmony World Puppet Festival 2016, Thainland 

- Spectacol selecționat la FITC 2016, Teatrul Ion Creangă, București  
- Participare la festivalul ARLECHINO 66 – Caravana poveștilor, Brașov, ediția I, 2015 

 

 

 

 

 
Recomandat copiilor:  1+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



URSUL PĂCĂLIT DE VULPE 

- Teatrul de Păpuși Puck - 
 
Ursul păcălit de vulpe este un spectacol în versuri care îşi propune să rupă stereotipurile şi să ridice 
întrebări în mintea copiilor. Încă de la început sunt clar definite binele şi răul, prin intermediul 
Îngeraşului şi al Drăcuşorului Vulpii. Aceştia duc o luptă de veacuri asupra caracterului vulpii: este un 
personaj pozitiv sau negativ? Lupul, pe care cei mici se aşteaptă să-l regăsească drept întruchipare a 
răului, de data aceasta este un caracter neutru. El spune şi urmăreşte povestea, fără să intervină în 
firul acţiunii. La finalul spectacolului, vulpea se căieşte. Trăind într-o societate în care mărimea  cozii 
îți definește statut social, ea înţelege răul pe care l-a cauzat Ursului şi renunţă la bunul ei cel mai de 
preţ – coada, pe care o face cadou Ursului, în schimbul iertării.  

 
Data premierei: 8 decembrie 2013 

 
Scenografia: Cătălina Chirilă 

Sculptura: Florin Marin  

Pictura:  Marian Sandu  

Muzica:  Corina Sîrbu  

Asistent regie: Călin Mureșan  
 

Distribuția:  Florina Florian / Ramona Atănăsoaie  
Florin Suciu-Buh / Cătălin Filip  Rareș Stoica / Silviu Ruști  
Adina Ungur / Angelica Pamfilie  

 

Păpuși:  Spectacolul se joaca la paravan cu păpuși tip bi-ba-bo și păpuși cu wayang.  
 

Reprezentații speciale:   

- aniversarea a 65 de ani a Teatrului de Păpuși Puck  
- participare la Festivalul Internațional de Teatru Povești, Alba –Iulia, ediția a IXa, 2014 

 
Recomandat copiilor: 3 + 



 



RIDICHEA URIAȘĂ 
- REACTOR de creație și experiment - 

 
Ridichea Uriașă este o poveste populară rusească cu o intrigă simplă: moșul plantează o ridiche care 
crește până devine uriașă. Doar alături de cei dragi reușește să o scoată din pământ și să se bucure de 
rodul muncii în echipă.  
Spectacolul urmărește să le transmită copiilor dragostea față de natură și către un stil de viață 
sănătos. Bătrâneii noștri, Babușka și Dedușka își omenesc invitații cu legume proaspete.  
Este o adaptare a poveștii, cu păpuși mari, pline de viață și voioșie. 
 

Data premierei: 21 iunie 2014 

 
Scenografia: Filip Odangiu 

Sculptura: Florin Marin  

Pictura:  Filip Odangiu   

Muzica:  Corina Sîrbu  

 

Distribuția:  Florina Florian  

  Ramona Atănăsoaie  
  Raluca Mara  

 

Păpuși:  Spectacolul este conceput cu păpuși mari din burete tip mascotă.  
 

 

Reprezentații speciale:   

- în cadrul festivalului European Master Puppeteers ediția I, Cluj-Napoca , iulie 2014 

- Fân Fest ediția IX, Roșia Montană, august 2014 

 

 

 
 
Recomandat copiilor: 3 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MADAME POVÉ 
- REACTOR de creație și experiment - 

 
Madame Pové dorește să devină un personaj ușor recunoscut de către copii, ca fiind doamna care 
spune povești. Ea vine din lumea magică a basmelor pentru a spune de fiecare dată o nouă poveste 
celor mici utilizând diferite metode de storytelling și păpușerie. Publicul este încurajat să participe la 
relatarea întâmplărilor astfel devenind activ și prezent pe tot parcursul spectacolului.  
Madame Pové spune  Povestea Oamenilor de zăpadă, Turtița Rumenită și Capra cu trei iezi.  
 
Prima reprezentație:  21 martie 2014 

 
Scenografia: Delia Gavlițchi 
Pictura:  Victoria Kachane    

Distribuția:  Oana Mardare   

    

Reprezentații speciale: 
 - Festivalul Ceva de Vară, Întorsura Buzăului, organizator Centrul de Jocuri Mirakolix, iulie 2014 

 

 

 

 

 

 
Recomandat copiilor: 2 + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        ACEEAȘI ZI DIN VIAȚA MEA 

- Teatru de club – 

Aceeași zi din viața mea este un one woman show    
despre femeia contemporană casnică întemnițată 
într-o relație. Este un spectacol despre rutină, 
despre izolare, despre femei și bărbați, relații, 
dragoste și dorința de evadare … Fiecare spectator, 

mai devreme sau mai târziu, va empatiza și se va 
amuza ascultând relatările personajului … “Mă 
ridic și aprind becul. ‘Uite: pantofii! Niciodată nu   

ți-i lasi pe hol, trebuie să-i pun eu de fiecare data la 
locul lor, și noptiera e plină de bețe de chibrit…’ Nu-
l privesc. Îl aud cum scrâșnește din dinți. Tăcere …” 

Data premierei: 7 martie 2012 
Scenografia: Delia Gavlițchi 
Distribuția:  Ramona Atănăsoaie  

    
 

 

CLOVN? 

- Teatru de club - 

Spectacolul “CLOVN?” este un colaj de idei neoriginale 

care încearcă să aducă în prim plan omul din spatele 
artistului. Clovn-ița Shniff își începe numărul iar după 
câteva minute decide că pur și simplu nu mai vrea să 
continuie cu rutina care s-a instalat de ceva vreme în 
viața ei. Își întrerupe brusc reprezentația. Deși este 
demascată, ochii publicului continuă să o țintească, 
fapt pentru care simte nevoia de a se justifica și 
destăinuie un episod din viața ei care o macină încă – 

o poveste de dragoste atipică. 

 “Arry spunea că experiențele fizice lipsite de bucuriile 
dragostei au nevoie de perversiuni și deformări pentru 
obținerea plăcerii. Iar plăcerile anormale ucid gustul 

pentru cele normale … “ 

Data premierei: 25 noiembrie 2012 
Scenografia:  Delia Gavlițchi 
Distribuția:   Ramona Atănăsoaie 


