
   

 

Revista presei internaționale
International Justitie

Fapt divers
Eveniment

Educație Medicul de gardă Sănătate
Social

Mass media Religie Știință și tehnologie
Cultura

Politica Economie Monden Sport EVZ Play
Invitatii EVZ Opinii EVZ
Opinii

SmartDigi

Evenimentul Zilei > Actual > Mariana Mihuţ: “O iau de la zero de fiecare
dată”

Mariana Mihuţ: “O iau de la zero de
fiecare dată”

Publicat la 30 aprilie 2012, 11:43 de Monica Lungu

Confidențialitate

https://www.facebook.com/evz.ro
https://twitter.com/evz_ro
https://www.youtube.com/channel/UCSISsavaXZVeP79HAXu9Ssw
https://evz.ro/international/revista-presei-internationale
https://evz.ro/international
https://evz.ro/justitie
https://evz.ro/eveniment/fapt-divers
https://evz.ro/eveniment
https://evz.ro/social/invatamant
https://evz.ro/social/medicul-de-garda
https://evz.ro/social/sanatate
https://evz.ro/social
https://evz.ro/cultura/mass-media
https://evz.ro/cultura/religie
https://evz.ro/cultura/stiinta-si-tehnologie
https://evz.ro/cultura
https://evz.ro/politica
https://evz.ro/economie
https://evz.ro/divertisment/monden
https://evz.ro/stiri-sportive
https://evz.ro/video
https://evz.ro/opinii/invitatii-evz
https://evz.ro/opinii/opinii-evz
https://evz.ro/opinii
https://evz.ro/tag/smartdigi
https://evz.ro/
https://evz.ro/stiri-actual
https://evz.ro/


Desemnată, recent, cea mai bună actriţă, ea recunoaşte că
premiul nu o ajută.

STIRI CALDE

22:44 - Sorana Cîrstea, dedicații de dragoste pentru Țiriac în direct.
„Ești viața mea”

22:34 - VIDEO. Cum a distrus Guvernul sectorul privat prin deciziile
sale. Imagini și cuvinte dureroase

22:23 - Dezvăluiri din interior. Cum decurge lupa contra COVID-19 în
România. „Lucrurile merg bine”

22:16 - Bobonete și soția lui Răzvan Simion, ceartă la cuțite. „Mă rugam
să o calce tramvaiul”

22:09 - Premiile Oscar. Nominalizații primesc vacanțe și cadouri de vis

22:00 - Se anunță vremuri grele pentru Biden. Rusia și China mizează
pe un nou tip de război

21:51 - Elevii din România, la mila destinului. Mari probleme în școli.
Ministrul Educației trage semnalul de alarmă
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Când Mariana Mihuţ urcă pe scenă, sala din Teatrul
Bulandra este plină. Specta torii îşi cumpă ră bi le tele în
avans, ca să poată să râdă sau să plângă la piesele ei.
Recent, a fost desemnată din nou "Cea mai bună
actriţă", de către UNITER.  

Evz: Cum influenţează un premiu UNITER cariera unui
actor? 
Mariana Mihuţ: În niciun fel, pentru că este vorba de
teatru. Poate că un premiu Oscar ridică ştacheta şi
prestigiul, evident, al unui actor american. Un premiu
UNITER sigur că este o recunoaştere mai ales a calităţii
muncii mele, dar nu mă ajută cu nimic a doua zi la
spectacol. O iau tot de la zero de fiecare dată. De fapt,
teatrul de asta este unic şi minunat, pentru că o iei
întotdeauna de la zero. Niciodată un spectacol nu seamănă
cu celălalt. Practic sau tehnic, un premiu nu mă ajută. Ba
din contră, se gândeşte lumea "ia să vedem, ce a avut
actriţa asta de i-au dat ăştia premiu?". Şi este şi firesc
pentru că tocmai, repet, este vorba despre teatru.

În trecut, nominalizările la premiile UNITER au generat
şi plângeri. Dumneavoastră sunteţi mulţumită?  
Nu foarte mulţumită, pentru că ideea acestui spectacol şi
realizarea lui se datorează unui foarte mare regizor şi unui
foarte bun prieten de-al nostru, Yuriy Kordonsky. Pentru că
a apărut cu două spectacole – eveniment în festival. Cu al
nostru nu a apărut, dar ar fi meritat să apară şi „Îngropaţi-
mă pe după plintă”. Cred că ar fi fost normal să fie
nominalizat şi pentru regie. Iată că spectacolul de la Sibiu a
luat premiu şi e tot spectacolul lui Kordonsky, dar el nuConfidențialitate



apare ca nume la nominalizări. Poate că sunt eu subiectivă,
dar un om atât de deosebit şi un artist atât de deosebit
cum este Kordonsky, care să vină de drag, pentru că
iubeşte actorii români, e un lucru mai rar. Şi atunci, cred că
e normal să fie preţuit.  

Există actori cu care v-aţi dori să lucraţi şi nu aţi făcut-o
până acum?  
Nu prea. Sunt actori de la teatrul maghiar cu care mi-ar
plăcea să lucrez, dar eu nu ştiu maghiară. Am jucat
aproape cu toţi marii actori. Îmi pare rău că nu am lucrat şi
cu toţi regizorii foarte mari ai acestei ţări, dar cu
majoritatea am colaborat.

Care e piesa dvs. de suflet din ultimul an? 
"Îngropaţi-mă pe după plintă". Trebuie să îţi şi placă să faci
ceva care te chinuie atât de tare.  

Formaţi un cuplu de foarte lungă durată cu domnul
Rebengiuc. Care este secretul? 
Nu pot să vă spun, pentru că habar n-am. Nu ştiu de ce
ţine de atâta amar de vreme – sigur că ştiu, pentru că avem
amândoi răbdare. De fapt, e vorba de o anumită chimie
care probabil că are loc între două suflete şi asta se suportă
vreme mai îndelungată sau se respinge. 

Nu v-au atins niciodată scandalurile, mondenităţile… 
Am depăşit vârsta de interes pentru doamnele de la coafor.
Nu mi s-a întâmplat, şi ferească Dumnezeu, bat în lemn, nu
îmi place. Mi se pare ceva de atât de prost gust să îţi
etalezi viaţa în public, încât numai pentru acest motiv îi
mulţumesc lui Dumnezeu că am vârsta pe care o am. 
Cum rezistă teatrul în faţa ebook-urilor, show-urilor,
etc.?                         Ăsta-i secretul teatrului. Oamenii vin să
vadă pe viu situaţii de viaţă sau să asculte poezie, să se
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emoţioneze, să râdă sau să plângă din tot sufletul. Asta se
întâmplă mai rar cu celelalte arte. Teatrul este unic, în acest
sens.

Ce părere aveţi despre piesele de teatru jucate în spaţii
neconvenţionale? 
Unele sunt foarte bune şi e bine că se joacă teatru şi în
spaţii neconvenţionale. Şi eu am jucat de câteva ori şi în
străinătate, şi în ţară. Mi se pare un lucru remarcabil şi
foarte binevenit. Dacă oamenii s-au săturat de sălile de
teatru obişnuite, dă-le teatru, dar condiţia este să fie de
calitate şi textul, şi interpretarea. Se poate juca teatru
oriunde, numai să ai ceva de spus. 
Aţi văzut vreo piesă de acest gen?                                    
                          Sigur că da. Am fost la Green Hours. Cred
că una din piese era scrisă de Lia Bugnar – este una dintre
preferatele mele. E o artistă minunată şi un om minunat.
Piesa era cu Dorina Chiriac, cu foarte multe tinere talentate.
Nu pot să mă mai duc acolo pentru că se fumează. Şi eu
am fumat, acum mulţi ani, dar am făcut o alergie şi nu mai
suport fumul de ţigară, din păcate.    
Mai stă domnul Rebengiuc toată ziua pe internet? 
Da. 

Pe dvs. nu vă tentează? 
Nu. Am laptopul meu, care stă bine mersi în dulapul lui şi
prefer să îmi cumpăr cărţi şi să citesc. Corespondenţa mi-o
rezolvă Victor.

"Aproape sigur este că la 15 iunie va veni Andrei
Şerban şi vom relua, sub o altă formă, «Regele Lear»,
cu distribuţia total feminină, ca şi data trecută", anunţă
Mariana Mihuţ

"Foarte greu ies din casă"
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Aţi spus că ieşiţi în societate doar dacă vă interesează
ceva cu adevărat. Care sunt acele ocazii?  
Aşa este. Atunci când mă întâlnesc cu nişte oameni care mă
interesează, care au ceva de spus şi care îmi spun mie ceva.
Când sunt nişte împrejurări în care se întâmplă un
eveniment, de asemenea, care mă interesează sau este
vorba de premiera unui film sau a unui spectacol la care ţin
să fiu de faţă. Altminteri, foarte greu ies din casă. Prefer să
citesc, să mă odihnesc sau să stau cu nepotul meu.  

Am văzut foarte mulţi tineri în public la piesele dvs… 
La Teatrul Bulandra, de foarte multă vreme, vin tineri… La
"Îngropaţi-mă pe după plintă" este vorba despre o babă şi
un nepot şi e plin. Sunt copii care au venit a 15-a oară la
spectacol.

CARTE DE VIZITĂ

MARIANA MIHUŢ, Actriţă

Actriţă la Teatrul Bulandra din 1972
A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică "I.L. Caragiale" Bucureşti, promoţia
1964
A jucat în peste 30 de piese de teatru şi în
cinematografie
La vârsta de 69 de ani, de ţine mai multe premii
UNITER
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Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe
Google News

RECOMANDARILE NOASTRE

Bobonete și soția lui Răzvan Simion, ceartă la cuțite. „Mă rugam să o
calce tramvaiul”

Un ministru care se considera onest dezvăluie în testament de la cine
lua mită

Trofeul Euro 2020, pus în pericol la București. Accidentul, surprins în
timpul unei transmisiuni live. VIDEO

Alimentul care ţine o boală fatală la distanţă! Nu e scump deloc.
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Toată lumea trebuie să-l consume

Virgil Musta a spus adevărul despre valul 3 al pandemiei! Toţi
românii trebuie să ştie. Doar aşa lucrurile vor merge bine

Lovitură totală pentru cei care s-au vaccinat cu Pfizer! Informația
care dă totul peste cap

O româncă va moșteni averea chirurgului vedetelor de la
Hollywood. E vorba de fata unui liberal

Care este, de fapt, starea de sănătate a lui Ion Dichiseanu. Fata
marelui actor a dat vestea chiar de Florii

Prognoza METEO pentru luna mai! SURPRIZE URIAŞE de la
vreme

Mihai Bobonete, declarație șocantă despre fosta soție a lui
Răzvan Simion: ”Să o calce tramvaiul”

Spion pentru opt servicii, Aurel Decei este răpit de Securitate
din Berlin și băgat în temnițele comuniste

Sute de oameni criogenizați așteaptă să fie readuși la viață. Cum
este posibil

REVISTA PRESEI

CAPITAL

Doliu în lumea modei! Un celebru designer a murit de COVID. A
îmbrăcat cele mai mari vedete din lume

EVZ TRANSILVANIA

Ministrul Educației, despre testele de salivă în școli: Pot fi un semnal de
alarmă că există o pr...
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INFOACTUAL

Fericire și manele, pe ritmuri pandemice! Lori de la Onești a făcut show,
fără restricții

DOCTORUL ZILEI

Pfizer va lansa o nouă versiune de vaccin. Poate fi depozitat într-un
congelator standard, va fi ...

FANATIK

Gina Pistol și Smiley, momente emoționante alături de micuța
Josephine. În ce loc special și-au d...

FANATIK

Tradiții de Florii 2021. Cum ne putem îndeplini dorințele. Lidia Fecioru și
Mihai Voropchievici a...

CANCAN

EXCLUSIV. Imagini cu proprietatea secretă de 30 mil. € a
multimiliardarului român Bogdan Buzăianu!

EVENIMENTUL ISTORIC

Ceauşescu a lansat o ameninţare teribilă în 1956: „Mai bine vă topim pe
voi!”
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EVENIMENTUL ISTORIC

Ceauşescu avea un carneţel cu informaţii valoroase pentru PMR.
Mărturii din 1956

GANDUL

A TRANȘAT-O pe femeia care se culca cu soțul ei, apoi i-a pus inima în...

BZI

Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul
siliconat al blondei

PLAYTECH

BOMBĂ! Ce ascund, de fapt, mașinile acoperite de la Piața Obor. S-a
aflat abia acum secretul lor

GSP

Anunțul făcut acum despre Ioan Niculae. Apropiații miliardarului au
confirmat

DOCTORUL ZILEI

Anunțul premierului, chiar de ziua lui onomastică. Cum putem „să
revenim la normalitate”
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DESCOPERA

AVENTUROASA Zoia! Cum și-a pedepsit Elena Ceaușescu propria fiică
când a aflat că FACE și UMBLĂ c...

CSID

Două simptome atipice apar tot mai des în debutul COVID-19. Acestea
nu sunt respiratorii

GO4IT

Powerpod este o turbină eoliană portabilă și puternică, de dimensiunile
unui butoi de bere

FANATIK

Câţi bani a câştigat Simona Halep la WTA Stuttgart 2021. Eliminată în
semifinale, nu îşi rotunjeş...

HUFF

Mâine e mare sărbătoare. Ferească Dumnezeu să faci asta în LUNEA
MARE

EVENIMENTUL ISTORIC

De ce nu se căsătoresc preoții catolici. Papa care a condus alți doi papi i-
a învins pe regi și î...Confidențialitate
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EVENIMENTUL ISTORIC

Strania relație dintre Principesa Ileana și Emil Bodnăraș. Dej despre
Ferdinand: El nu a fost dec...

INFOACTUAL

Previziuni Carmen Harra despre război: Va schimba lumea pentru
totdeauna

RETETESIVEDETE

Cei mai mici antreprenori din showbizul românesc. Sunt copii de vedete

RETETESIVEDETE

Prințul Philip i-a lăsat nepoatei preferate cele mai dragi lucruri. S-a aflat
ce avere i-a încred...

RETETESIVEDETE

Ce mănâncă Florin Dumitrescu de ziua lui. A ținut cont că e dezlegare la
pește

CANCAN

Șoc în lumea interlopă! Bebino, ținta unui nou atac mafiot. Temutul
'Tyson' l a atacat cu un topor
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Tyson  l-a atacat cu un topor

PLAYTECH

BOMBĂ! Ce ascund, de fapt, mașinile acoperite de la Piața Obor. S-a
aflat abia acum secretul lor

DOCTORUL ZILEI

Dezlegarea la pește, riscuri și recomandări. 5 lucruri esențiale pentru a
nu ajunge la urgențe

ANIMAL ZOO

Adopția celui mai bun prieten al său, motiv de tristețe și refuzul
mâncării! Povestea unui câine ...

VIVA

A cumpărat-o sau nu pe Monica de la proxeneți? Irinel Columbeanu a
dat răspunsul așteptat de 15 ani

MONDEN

Top 4 invenții care au provocat multe scandaluri din cauza inventatorilor
care și-au asumat meritele

MONDEN
Confidențialitate
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Pentru comentarii sau drept la replică, ne puteți contacta pe pagina
noastră de Facebook

MONDEN

Top 3 mistere pe care omenirea nu a reușit să le deslușească de-a lungul
timpului

HAIHUI

Ce s-ar fi intamplat, de fapt, cu Ylenia Carrisi, fiica disparuta a lui Al Bano
si a Rominei Power

B1

Dramă în fotbalul românesc! A murit! Fostul antrenor al FCSB a făcut
anunţul

WOWBIZ

EXCLUSIV Jador a ajuns în România! Mama lui a izbucnit în lacrimi

Confidențialitate
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