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1. Digi 24 HD 
din data de 4 februarie 2014, ora 05.29 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Hamlet+Teatrul+Nottara+Marc

el+Top+Tudor+Istodor+Maia+Morgenstern 
 

 
 

Hamlet, într-o nouă interpretare la Teatrul Nottara  

Eroul lui Shakespeare poartă straie moderne, dar îşi păstrează trăirile 

O nouă montare a lui Hamlet vine pe scena Teatrului Nottara, într-o distribuţie 

de excepţie: Marius Bodochi în rolul regelui Claudius, Maia Morgenstern, în rolul 

reginei - mama lui Hamlet - şi fiul actriţei, Tudor Aaron Istodor, în rolul principal. 

Costumele actuale şi abordarea scenică nouă a regizorului Marcel Ţop fac din 

capodopera lui Shakespeare un spectacol provocator şi apropiat de spectatorul 

contemporan. 

          Foto: artextract.org 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Hamlet+Teatrul+Nottara+Marcel+Top+Tudor+Istodor+Maia+Morgenstern
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Hamlet+Teatrul+Nottara+Marcel+Top+Tudor+Istodor+Maia+Morgenstern
http://artextract.org/
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Este un Hamlet modern, îmbrăcat ca în zilele noastre, dar cu trăiri intense şi 

istovitoare, mărturiseşte Tudor Aaron Istodor. „Îmi face mare plăcere să răscolesc în 

interiorul meu, să merg mai mult, să-mi depăşesc limitele, să spun povestea asta 
minunată”, spune actorul. 

Hamlet este o poveste despre dragoste, nedreptate şi disperare. În această montare, 

frământările personajelor lui Shakespeare devin cum nu se poate mai actuale. „Regretele, 

sentimentul de vinovăţie şi cum le facem faţă - asta e Gertrude”, mărturiseşte la rândul 

său Maia Morgenstern. 

„Tu, ca actor, trebuie să găseşti justificarea pentru toate nenorocirile pe care le face un 

personaj negativ”, explică Marius Bodochi, interpretul regelui Claudius. 

Următoarea reprezentaţie pe scena teatrului Nottara va avea loc pe 10 februarie. 

Mai multe din culisele spectacolului aflaţi sâmbătă, de la ora 14:30 la emisiunea 

Digicult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digi24.ro/Emisiuni/Digi24/Digicult/
http://www.digi24.ro/Emisiuni/Digi24/Digicult/
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2. HotNews.ro 
din data de 31 ianuarie 2014, ora 17.10 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-16519385-avampremiera-hamlet-

inceputul-lunii-februarie-scena-teatrului-nottara.htm 
 

 
 

Avanpremiera "Hamlet" la inceputul lunii februarie pe scena teatrului 

Nottara 

In noua montare Hamlet care va avea avanpremiera la inceputul lunii februarie, 

Laura Cosoi va fi un personaj cheie al intrigii din binecunoscuta poveste. Rosencrantz! 

Asa cum inspira si numele, este vorba de o combinatie intre gingasia trandafirului si 

ascutimea spinilor sai. Rosencrantz, impreuna cu Guildenstern sunt doua ispite senzuale si 

inteligente, aflate in slujba regelui, menite sa obtina informatii pretioase in timpul 

momentelor intime petrecute impreuna cu dusmanii tronului. 

Rolul lui Rosencrantz este impartit de Laura Cosoi cu Dana Rogoz, iar cel al lui 

Guildenstern, de Smaranda Caragea si Alexandra Murarus. 

Impactul scenic al acestei noi abordari este cu atat mai puternic datorita creatiilor 

vestimentare realizate de Razvan Ciobanu si Adina Buzatu. Linia artistica este mentinuta 

si dezvoltata si de incaltarile spectaculoase ale personajelor, create de Stefan Burdea.  

Actualitate si regalitate, eleganta si decadenta, rafinament si atemporalitate. 

O noapte polara, fara de sfarsit. O lume glamorous, mondena, o atmosfera de ipocrizie, o 

lume in care nu exista onestitate, decenta, intimitate. 

 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-16519385-avampremiera-hamlet-inceputul-lunii-februarie-scena-teatrului-nottara.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-16519385-avampremiera-hamlet-inceputul-lunii-februarie-scena-teatrului-nottara.htm
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Adevar sau minciuna? Dreptate sau ipocrizie? Frica vinovatului sau curajul idealistului? 

Viata sau moartea? Astea sunt intrebarile! Raspunsul? Cate putin din toate. 

La fel ca azi... 

Hamlet, in regia lui Marcel Top,  

cu: Tudor Aaron Istodor, Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Laura Cosoi, Dana 

Rogoz, Dorin Andone, Viorel Paunescu, Cristina Mihailescu, Mihai Stanescu, Smaranda 

Caragea, Alexandra Murarus si Andrei Runcanu. 

 Pe 3, 4 si 10 Februarie, de la orele 20.00, la Teatrul Nottara. 

Biletele s-au pus in vanzare pe www.bilete.ro, la casieria teatrului Nottara si pe 

www.nottara.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilete.ro/
http://www.nottara.ro/
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3. RoEVENTS 
din data de 10 februarie 2014, ora 14.19 

http://www.roevents.ro/hamlet-la-teatrul-nottara.html 

 

 

Pe 3 şi 4 februarie au avut loc primele două reprezentaţii ale spectacolului Hamlet, 

montat de regizorul Marcel Ţop şi avându-i în distribuţie pe: Tudor Aaron Istodor, Maia 

Morgenstern, Marius Bodochi, Laura Cosoi, Dorin Andone, Viorel Păunescu, 

Cristina Mihăilescu, Mihai Stănescu, Smaranda Caragea, Alexandra Murăruş şi 

Andrei Runcanu. 

Austeritatea scenografiei care reflectă esenţa tragediei shakespeariene pe de o parte 

şi straiele luxoase create de Răzvan Ciobanu şi Adina Buzatu care îi conferă actualitate şi 

modenitate acesteia pe de altă parte, întrebările şi căutările fiecărui personaj în parte, vechi 

de sute de ani, şi rezolvările mai mult decât umane pe care regizorul le propune cu o 

puternică notă de normalitate, conflictele şi frustrările personajelor hamletiene, stârnite de 

dorinţa de putere şi de frica de moarte versus liniştea şi seninătatea pe care noua montare 

le împarte cu generozitate minţilor ratăcite şi spiritelor celor veşnici, toate aceste 

antagonisme sunt menite să creeze tensiunea necesară unui spectacol pe care Marcel Ţop l-

a dorit încă de la început, provocator. 

Aşa cum spune chiar el într-un interviu acordat revistei Yorick: „îmi permit luxul 

ăsta, e plăcerea mea de a aborda lucrurile de la o extremă la alta. Drumul extremelor 
poate că e în sine un stil”. 

http://www.roevents.ro/hamlet-la-teatrul-nottara.html
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Pe Tudor Aaron Istodor care îl interpretează pe Hamlet în acest spectacol, 

publicaţiile îl răsfaţă cu elogii şi superlative: „...pătrunde fără să se rătăcească ȋn 

labirintul psihologic al unuia dintre cele mai controversate personaje din istoria literaturii 

engleze. Tenul palid și tristețea filozofică definesc portretul unui Hamlet obosit de timpul 

care şi-a ieşit din matcă. Tudor Aaron Istodor ştie ce clape să ȋntrebuințeze, pe măsură ce 

cȃntă cu eleganță la pianul nebuniei. El se prăbușește, ȋnvins de proprii demoni, ca mai 

apoi să arunce cu săgeţi de sarcasm şi fină ironie. Alături de Maia Morgenstern ȋn rolul 

lui Gertrude, zugrăveşte un impresionant conflict spiritual. Deşi ştirbit oarecum de 

calităţile oedipiene, el reflectă frămȃntări profunde ale fiului obsedat de trădarea 

mamei.”, spune Teodora Gheorghe, de la ziarulmetropolis.ro. 

 

Loreta Popa de la Jurnalul Naţional este impresionată de faptul că „Tudor Istodor nu 

îl joacă pe Hamlet. Îl trăieşte. Ceea ce te atrage de la început. Hamlet este un adolescent, 

el creşte, se schimbă pe măsură ce povestea înaintează. Ce ştie lumea despre neliniştile 

sufletului lui Hamlet sau despre flăcările ce-l mistuie de dorul tatălui? Nu poţi să nu 

rămâi uluit de legătura de dincolo de gând dintre fiu şi mamă, de durerea pe care Hamlet 

o transpiră pur şi simplu, de suferinţa lui ce ajunge până la tine. Acest Hamlet al lui 

Tudor Istodor are zone de mister, nu te lasă să-l ghiceşti până la capăt. Are tresăriri 

ciudate, derutante. Neliniştit acest Hamlet, veşnic în răfuială cu sine însuşi şi cu cei din 

jur. O creaţie copleşitoare, prin intensitatea tragică şi demnitatea cu care actorul şi-a 

http://ziarulmetropolis.ro/
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condus eroul de la prima întâlnire până la ultima 

prăbuşire…”  

 „Fiecare epocă pare că simte nevoia unui Hamlet al ei, care să pună întrebări la care 

poate nu va căpăta niciodată răspunsuri. Şi parcă fiecare epocă le reformulează, 

căutându-şi propria identitate. Evident că am văzut de-a lungul timpului această poveste a 

prinţului Danemarcei în diferite interpretări. Am ascultat ce avea de spus fiecare, am 

învăţat, am adunat, am pus deoparte, dar parcă nici una dintre acestea nu mi-a oferit 

atâtea răspunsuri precum cea la premiera căreia am asistat la Teatrul Nottara, la început 

de februarie. Am văzut un Hamlet de referinţă, emblematic, pentru o nouă generaţie de 

actori.”, spune aceeasi Loreta Popa de Jurnalul 

Naţional.  

Următoarea reprezentaţie are loc astăzi, 10 Februarie, de la orele 20.00, la 

Teatrul Nottara. 

Biletele s-au pus în vânzare pe www.bilete.ro, la casieria teatrului Nottara şi 

pewww.nottara.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bilete.ro/
http://www.nottara.ro/
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4. Ziarul Metropolis 
din data de 3 februarie 2014, ora 5.44 

http://www.ziarulmetropolis.ro/hamlet-de-la-nottara-un-succes-de-public/ 

 

 

Toate biletele au fost epuizate pentru cele două spectacole de avanpremieră (3 şi 4 

februarie) ale noii montări Hamlet, în regia lui Marcel Ţop. 

Tudor Aaron Istodor, Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Laura Cosoi, Dana 

Rogoz, Dorin Andone, Viorel Păunescu, Cristina Mihăilescu, Mihai Stănescu, Smaranda 

Caragea, Alexandra Murăruş şi Andrei Runcanu formează distribuţia care nu a dat pace 

publicului bucureştean, convingându-l să nu lase niciun bilet necumpărat de la casele de 

bilete ale Teatrului Nottara, pentru primele două reprezentaţii ale spectacolului Hamlet, 
regizat într-o viziune contemporană de Marcel Ţop. 

Următoarea reprezentaţie cu Hamlet va avea loc luni, 10 februarie, la Teatrul 

Nottara, de la orele 20.00. 

Biletele s-au pus în vânzare pe www.bilete.ro, la casieria teatrului Nottara şi pe 

www.nottara.ro. 

Etichete: Hamlet, Maia Morgenstern, nottara 

 
de Liliana Matei 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/hamlet-de-la-nottara-un-succes-de-public/
https://www.facebook.com/pages/Hamlet-povestea-noastr%C4%83/608053722564848
http://www.ziarulmetropolis.ro/tag/hamlet/
http://www.ziarulmetropolis.ro/tag/maia-morgenstern/
http://www.ziarulmetropolis.ro/tag/nottara/
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5. Cultura 
din data de 3 februarie 2014, ora 12.57 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/premiera-hamlet-maia-morgenstern-tudor-

aaron-istodor-mama-fiu-viata-scena-1_52ef6f73c7b855ff5608289c/index.html 
 

 
 

Premieră „Hamlet”. Maia Morgenstern şi Tudor Aaron Istodor, mamă şi fiu în 

viaţă şi pe scenă 
 

Toate biletele au fost epuizate pentru cele două spectacole de avanpremieră (3 şi 4 

februarie) ale noii montări Hamlet, în regia lui Marcel Ţop, în care Maia Morgenstern 

interpretează rolul reginei Gertrude, alături de fiul său, Tudor Aaron Istodor, în rolul lui 

Hamlet. Actorii Tudor Aaron Istodor, Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Laura Cosoi, 

Dana Rogoz, Dorin Andone, Viorel Păunescu, Cristina Mihăilescu, Mihai Stănescu, 

Smaranda Caragea, Alexandra Murăruş şi Andrei Runcanu sunt în distribuţia spectacolului 

"Hamlet", care se joacă în această seară în avanpremieră la Teatrul Nottara. Primele 

reprezentaţii sunt 3 şi 4 februarie, iar următorul spectacol va avea loc luni, 10 februarie, la 

Teatrul Nottara, de la orele 20.00. La casele de bilete ale Teatrului Nottara nu mai există 

bilte pentru primele două reprezentaţii ale spectacolului regizat într-o viziune 

contemporană de către Marcel Ţop.  

Costumele sunt realizate de Adina Buzatu şi Răzvan Ciobanu.  

Marcel Ţop este regizorul care a definit scena românească de underground din zilele 

noastre prin spectacolul "Deformaţii", aşa cum spune criticul de teatru, Cristina Modreanu. 

Când şocant şi virulent, ca în „Natural Born Fuckers”, „G.O.D.” sau „Edmond”, când 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/premiera-hamlet-maia-morgenstern-tudor-aaron-istodor-mama-fiu-viata-scena-1_52ef6f73c7b855ff5608289c/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/premiera-hamlet-maia-morgenstern-tudor-aaron-istodor-mama-fiu-viata-scena-1_52ef6f73c7b855ff5608289c/index.html
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languros, decadent şi voluptuos, ca în „Valmont”, când cinic, ironic şi baroc, ca în 

„Deformaţii”, Marcel Ţop nu se repetă niciodată”, după cum consideră criticul Cristina 

Rusiecki. "Povestea lui Hamlet este povestea noastră" Ataşamentul lui Marcel Ţop faţă de 

"Hamlet", după cum spune regizorul însuşi, vine din calitatea acestuia de erou şi nu de 

anti-erou cum este adesea considerat. Ţop vede frumuseţea acestei poveşti chiar în 

umanitatea personajului. Hamlet este în viziunea sa, "un om la fel ca noi toţi, într-o lume 

condusă de minciună, ticăloşie şi escrocherie, el nefiind nici mincinos, nici ticălos şi nici 

escroc. Hamlet e pătimaş, are sânge fierbinte de om. Povestea lui Hamlet este povestea 

noastră". Elsinore, Danemarca.  

O noapte polară, fără de sfârşit. O lume glamorous, mondenă, o atmosferă de 

ipocrizie, o lume în care nu există onestitate, decenţă, intimitate. Oamenii se împacă uşor 

cu crimele şi nelegiuirile celor puternici, o iau ca pe un lucru firesc. Gloria, popularitatea, 

faima şi banii sunt valorile lor. Cu toţii stiu că, pentru a lua puterea, Claudius şi-a omorât 

fratele şi a luat-o pe regina de soţie, grăbindu-se ca nu cumva Hamlet, moştenitorul 

legitim, să preia puterea. Dar ce pot face ei? E mai comod aşa… Hamlet vrea să 

restabilească dreptatea, vrea să-şi răzbune tatăl, vrea să schimbe lumea. Cu preţul vieţii şi 

al iubirii. Cu paravanul nebuniei. Regele Claudius vrea să-l omoare.  

Să-l îndepărteze din preajma sa căci simte pericolul demascării şi al morţii. Şi astfel 

începe vânătoarea! Care pe care! Dreptatea sau ipocrizia? Adevărul sau minciuna? Frica 

vinovatului sau curajul idealistului? Viaţa sau moartea? Câte puţin din toate. La fel ca 

azi… “Dragul meu Horatio, rămâi în viaţă, şi spune-le oamenilor povestea mea… restul e 

tăcere.”  

Titlu: Hamlet  

Autor: William Shakespeare  

Traducere şi adaptare: Marcel Ţop  

Distribuţia: • Tudor Aaron Istodor (foto)...........Hamlet  

• Maia Morgenstern....................Gertrude  

• Marius Bodochi.........................Claudius  

• Laura Cosoi / Dana Rogoz..................Rosencrantz 

 • Smaranda Caragea/Alexandra Murăruş....................Guildenstern 

 • Dorin Andone.................................groparul  

• Viorel Păunescu..............................Polonius, Osric  

• Cristina Mihăilescu.........................Ofelia  

• Mihai Stănescu...............................Horatio  

• Andrei Runcanu...............................Laertes, actorul  

• Laura Cosoi/ Smaranda Caragea...........actrita  

Costume: Adina Buzatu, Razvan Ciobanu  

Regia: Marcel Ţop  

Durata: 2ore si 20min  

Biletele s-au pus în vânzare pe www.bilete.ro, la casieria teatrului Nottara şi pe 

www.nottara.ro.  

de Ionela Roşu   
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6. Blog 
din data de 17 februarie 2014, ora 12.57 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2014/02/hamlet-gazda-teatrul-nottara.html 
 

 

“ HAMLET “ – Gazdă “ TEATRUL NOTTARA” 

UN SPECTACOL PENIBIL … “SĂRIT DIN MATCĂ” 
   

În ultimii ani, Teatrul “Nottara” este singurul teatru din Capitală preocupat de proiecte 

Shakespeare. A realizat anul trecut chiar și o premieră proprie – “Mult zgomot pentru 

nimic” pe care o vom comenta în curând pe blog, și găzduiește și proiecte independente cu 

piese de Shakespeare. A fost gazdă, în 2008 pentru “Romeo și Julieta” în regia lui Ioan 

Cârmăzan, spectacol eșuat după câteva reprezentații și acum pentru “Hamlet” în regia 

tânărului Marcel Țop, producție Artextract și “Euteascult”. A pune în scenă Shakespeare 

este un eveniment și un examen pentru orice artist. Majoritatea regizorilor îl folosesc 

astăzi, pe marele Will drept pretext cu rezultat trist, atractiv poate doar pentru spectatorii 

rude și prieteni ai distribuției, refuzat apoi, rapid de Marele Public.  

 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2014/02/hamlet-gazda-teatrul-nottara.html
http://2.bp.blogspot.com/--CRszbguIgY/UwIM0lTHyWI/AAAAAAAADKs/6x4KAkvMnMA/s1600/hamlet-nottara-laura-cosoi-01.jpg
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“Cu toții vor să joace Hamlet” e un motiv comun de inspirație și comentarii pentru 

poeții Carl Sandburg și Marin Sorescu. Și adevăr grăitau în poeziile lor. Este însă, un drum 

lung între “a vrea” și a realiza convingător un spectacol cu “Hamlet”. De la regizori până 

la actori, se solicită o instrucție culturală necesară interpretării originale a celebrei piese. 

Tânărul regizor Marcel Țop, remarcat și apreciat în 2005 la prima ediție a concursului 

“Comedia ține la TINEri”, propune acum “Hamlet DUPĂ Shakespeare”. Ambițios a vrut 

să … reinventeze roata! Rezultatul este jalnic, un spectacol de trei ore și jumătate, dar 

durata sa nu este dictată de bogăția replicii lui Shakespeare. Regizorul masacrează piesa și 

concepe un fel de scenariu în care include ca într-un ghiveci fără rețetă, o parte din piesă, 

replici din “Richard” și din alte scrieri datorate lui Will, alăturate “creației” proprii prin 

replicii penibile cu adresă la actualitate. Piesa “Hamlet” este cunoscută, ca și libretul 

“Traviatei”, măcar din filme mai bune sau expirate în timp. Ciopârțirea acestei valori 

universale este sub limita culturală. Pentru cine habar nu are de piesă, sunt și astfel de 

persoane, “Hamlet DUPĂ Shakespeare” devine o poveste ciudată cu miros insistent de 

telenovelă de cea mai joasă speță sau chiar o parodie după un subiect cunoscut “după 

ureche”, care urmărit stârnește adeseori râsul spectatorilor. La spectacolul găzduit de 

Teatrul “Nottara”, râsul nu a lipsit.  

Regizorul Marcel Țop a dovedit că nu a citit cu seriozitate profesională piesa. Într-

un program de sală din două file, editat de cineva care nu a călcat în viața sa într-un teatru, 

sunt relatate mărturiile regizorului; pe prima pagină sunt înșiruiți și actorii participanți la 

spectacol, unii puși în evidență prin fontul literei, dar fără a se specifica pe cine 

interpretează. S-a uitat că în “Hamlet” orice rol este important, cum a uitat și regizorul. 

Din spectacolul lui Marcel Țop cu greu să înțelege și demersul acțiunii, logica fiind 

absentă în “scenariul” său. Descoperim totuși, în acel mizer program de sală, ce a vrut să 

spună până la urmă, regizorul cu acest spectacol care l-a luat drept pretext pe Shakespeare. 

Dânsul consideră că “Hamlet este o piesă despre greșală.”; “Greșelile îl umanizează pe 

Hamlet.”!! Regizorul precizează că eroul “ se ridică de unul singur împotriva unei lumi.” 

Care lume, întrebăm după vizionarea spectacolului?! Are însă, și o explicație regizorul, că 

Hamlet ar fi cunoscut astăzi, “la fel cum, cu toții știm cine a fost John Lennon sau Che 

Guevara care au încercat și ei la rândul lor, să schimbe lumea.”!! Chiar dacă parcurgi 

înaintea reprezentației acest “crez” regizoral, nu îi găsești o minimă motivare logică în 

practica scenică. Poate doar în distrugerea unor personaje din piesă, precum Rosencrantz și 

Guildenstern, transformați în două fâțe aflate mereu în preajma lui Hamlet, costumate în 

“salopete” mulate pe trup, negre și strălucitoare, ca într-un show păcătos al unei vedete 

siliconate. Regizorul le dorește ca o provocare erotică pentru Hamlet, manipulată de regele 

Claudius. Fortinbras, unul din gropari și alte personaje din planul doi, sunt eliminate din 

scenariu, considerând că nu servesc intențiilor sale. 
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Imaginea vizuală a reprezentării “scenariului” este deplorabilă. Decor nu există, 

spațiul de joc este îngrădit în negru, de fundal, cortine laterale, plus invenția unei cortine 

“clasice” în roșu violent din fața scenei, manevrată aiurea pentru a îngrădi spațiul de joc în 

funcție de situații, cum ar fi uciderea lui Polonius. În unele situații, personajele târăsc în 

scenă scaune, o masă sau o blană pentru “somnul” familiei regale ori o boceluță ciudată de 

către gropar, compusă din câteva bile negre cu un desen greu de descifrat și firește, un 

craniu. Regizorul crede că vizualizarea conceptului său poate prinde credibilitate prin 

costumele trăznite propuse de Răzvan Ciobanu și Adina Buzatu, sprijinite de pantofii lui 

Ștefan Burdea. Uneori pantofii lipsesc, cum ar fi în cazul reginei Gertrude care apare și în 

picioarele goale! Cele trei persoane citate sunt “stiliști” în ale modei ! Costumația 

amestecă ridicol mai multe posibile stiluri. Se acordă atenție sporită reginei care schimbă 

mai multe costume colorate în funcție de situații, ce amintesc toate prin croiala fastuoasă 

de stilul elisabetan. Linia croiului se va păstra și în cazul actriței din trupa de actori invitată 

de Hamlet. Costumele Gertrudei și actriței, sunt uniforme ca aspect, diferite numai prin 

culoare. În rest, costumele celorlalte personaje, se doresc contemporane. Regele Claudius, 

în pantaloni de trening, poartă un sacou negru, strălucitor ca la estradă din același material 

precum “salopetele” foștilor Rosencrantz și Guildenstern, plus coroana de rigoare. 

Celelalte personaje sunt înveșmântate și ele, la nimereală. Hamlet poartă un trening negru 

ponosit, ca un tânăr care se scoală după o noapte petrecută la club și își bea cafeaua 

mahmur în ținută de casă. Ofelia apare cu o rochiță amintind de … lebăda neagră, etc. 

Această imagine generală total confuză, dată de “scenografie” se completează prin 

mișcarea scenică datorată regiei, lipsită de sens, având drept rezultat … un kitsch. 

Majoritatea momentelor dramatice importante se petrec ca în mișcarea de amatori în prim 

planul scenei, în linie dreaptă, fiind statică față de situații. Uneori personajele părăsesc 

scena, trecând cu intenții interactive prin lateralele sălii, vrând să …  comunice direct cu 

publicul. Altele sunt plasate la balcon și poartă dialogul cu cei din scenă. Duelul final 

dintre Hamlet și Laert, regizorul nu îi ocolește, îl “modernizează” ca imagine, inspirat fiind 

de competițiile acestui sport. Scenariul mai propune și “vizualizarea” învierii … Ofeliei, 

ba chiar și a victimelor duelului ucigaș. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-OLccyVctbew/UwINMsuKpEI/AAAAAAAADKw/PfVm6kt12LE/s1600/hamlet-nottara-laura-cosoi-06.jpg
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Într-o astfel de viziune regizorală, cu o imagine bramburită, actorii devin … pioni 

într-un joc de popice absurd. Marcel Țop alege pentru distribuție câteva nume apreciate 

prin vasta lor experiență profesională, care inexplicabil au mușcat din momeala că vor juca 

în piesa lui Shakespeare, însă le-a fost propusă de regizor … o telenovelă stupidă. Din 

păcate, dorința lor de a juca Shakespeare, se finalizează cu un eșec ce nu le poate onora 

biografia artistică. Foița cu pretenții de program de sală, nominalizează pe Tudor Aaron 

Istodor, Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Dorin Andone, Cristina Mihăilescu, Andrei 

Runcanu, Viorel Păunescu, Laura Cosoi/ Dana Rogoz, Smaranda Caragea/Alexandra 

Murăruș, Mihai Stănescu. Mamă și fiu în particular, Maia Morgenstern (Gertrude) și 

Tudor Aaron Istodor (Hamlet) au mai jucat împreună și în alte proiecte teatrale. Unele 

apreciabile, altele dezagreabile, cum a fost “O noapte furtunoasă” la Palatul Național al 

Copiilor, comentat pe acest blog. În ciuda secvențelor hilar concepute teatral de regizor, 

Maia Morgenstern salvează, cât de cât, personajul reginei mamă Gertrude printr-o rostire 

cu sens a replicii. Hamletul lui Tudor Aaron Istodor putea să poarte numele oricăruia 

dintre “băieții de băieți”, vedete de carton în concerte cu pretenții. Mereu se revoltă, se 

enervează și atunci țipă replica strident până când răgușește pe parcursul celor trei ceasuri 

ale reprezentației. Actorul, apreciat în alte apariții, nu are de fapt, nici o vină. Regizorul i-a 

îndrumat astfel, interpretarea. Cristina Mihăilescu devine în Ofelia o copilă prostovană în 

conformitate cu conceptul regizoral, exterioară în expresie. Investește doar o aparte 

sensibilitate în momentul difuz tratat regizoral al nebuniei Ofeliei. Adeseori, printr-o 

proiecție apare în fundal, portretul lui Claudius, drept țintă a demersului de a arăta 

vinovatul provocării “greșelilor” gândite tematic de conceptul regizoral. Marius Bodochi 

este Claudius și încearcă să salveze personajul malefic dorit de regie, prin recitarea replicii. 

Actorii cu experiență și tinerii aflați la început de drum, distribuiți în acest experiment 

penibil demonstrează doar, că …  “toți vor să joace Hamlet” piesa lui Shakespeare. Poate 

nu cunoșteau unii piesa și au acceptat-o pe cea a regizorului “DUPĂ” Shakespeare!  

Marcel Țop a tradus și adaptat piesa alături de Dragoș Jura în limbajul “cool”. 

Regizorul își i-a drept motto al viziunii sale, replica lui Hamlet către Horațio : “Lumea e 

sărită din matcă. Deși e absurd, noi va trebui să o așezăm la loc”. Spectacolul său este însă, 

“sărit din matcă”, lipsit de o logică elementară și coerență, în numele originalității 

“teatrului nou”. “Hamlet” se putea reprezenta ca și când s-ar petrece astăzi, în mileniul trei, 

http://4.bp.blogspot.com/-Jv-0E-XFxnY/UwINZCXXlRI/AAAAAAAADK4/p-Witaiva_Q/s1600/52f05d5795f9cf417d000001.jpeg
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fiind o valoare culturală, o piesă universal valabilă, indiferent de timpul istoric. Un astfel 

de demers, o “adaptare”, solicită însă, regizorului profesionalism, dar și inventivitate 

motivată credibil pe scenă, cât și un studiu cultural al raportării piesei la realitatea zilelor 

noastre. A concepe un spectacol “Hamlet DUPĂ Shakespeare” cu rezultatul celui propus 

de Marcel Țop, blamează nu numai o valoare a dramaturgiei, ci și intențiile firești ale 

regiei de a da o față nouă teatrului zilelor noastre. Argumentează numai criza regiei ce se 

aflată în plină desfășurare. 

 

Să stai trei ore și jumătate să urmărești posibila poveste a lui Hamlet schilodită de o 

astfel de viziune regizorală, este pierdere de timp !!! 

 

de Ileana Lucaciu 
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7. Blog 
din data de 22 februarie 2014, ora 11.55 

http://marceltop.wordpress.com/ 
 

 
 

Un regizor român montează „Hamlet” la Atena 

 
“Un fapt  e definitiv hotarat ,atat cat voi lucra ca regizor ,voi cauta drumuri 

nebatatorite, chiar daca risc sa pierd din lauri” 

Gyorgy Harag, regizor 

 
           Tânărul regizor Marcel Țop este un nume care contează în teatrul 

contemporan românesc. În primul rând, prin talent, apoi, prin diversitatea 

mijloacelor și temelor abordate. Când șocant și virulent, ca în „Natural Born 

Fuckers”, „God” sau „Edmond”, când languros, decadent și voluptuos, ca în 

„Valmont”, când cinic, ironic și baroc, ca în „Deformații”, Marcel Țop nu se repetă 

niciodată. Cel puțin pînă acum.Tânărul regizor a fost acum invitat să monteze la 

http://marceltop.wordpress.com/
http://cristinarusiecki.blogspot.com/2009/10/un-regizor-roman-monteaza-hamlet-la.html
http://marceltop.files.wordpress.com/2010/01/anka372.jpg
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Teatrul Alekton-Imeras din Atena. Și nu orice, ci „Hamlet”. Crema dramaturgiei 

universale. Premiera va avea loc pe 30 noiembrie. 

 

Povestea desfășurată în ambianță „consumerist-fantastică”, are loc, în viziunea 

regizorului român, într-o lume care își ascunde „putreziciunea” sub o strălucire de zăpadă. 

Înainte de momentul întâlnirii cu duhul tatălui, de fapt, cu „adevărul dezgropat”, Hamlet 

apare ca un prinț spilcuit, sceptic și cool. După apariția fantomei, va renunța, treptat, la tot 

pentru a deveni un „inițiat care se tăvălește în cenușa tatălui său, suferind de durerea lumii, 

de lipsa adevărurilor, de lipsa unei logici fundamentale, de bun-simț, în Danemarca lui, 

care e și a noastră, cea mai aprigă și pestilențială dintre dureri, durerea fără antidot ce, 

paradoxal, provoacă dependență. Hamlet suferă de durerea lucidității, a conștiinței că 

lumea în care trăiești și din care faci parte este iremediabil bolnavă. Cel care suferă de ea 

vrea imposibilul: să afle cauza și efectul acestei boli și să o vindece. Fără acest gen de 

nebunie exemplară, urmată de câțiva de-a lungul timpului, probabil am fi trăit într-o lume 

populată în exclusivitate de minciună și iluzii ieftine în care ne-am fi canibalizat reciproc 

precum maimuțele” (Marcel Țop). 

Astfel că moartea tatălui nu este, pentru Hamlet, altceva decât o provocare majoră 

care declanșează scandalul existențial ca o explozie în lanț. În urma sa, el va deveni un 

kamikadze care sacrifică tot pentru o noțiune abstractă, Adevărul, pe care „până în final 

nici măcar nu îl amușină. Mai trist, mai tragic și ridicol e că își dă seama de asta”, în 

viziunea regizorului. 

Creatorul român al spectacolului percepe textul lui Shakespeare ca pe o 

„tragicomedie a lucidității profunde, care ucide pentru că atacă umanul în esența lui, Iluzia, 

Odihna, Somnul și ne arată ce se întâmplă cu cei ce vor să destrame aceste convenții care 

salvează probabil omul de la sinucidere”. 

http://marceltop.files.wordpress.com/2010/01/anka474.jpg
http://marceltop.files.wordpress.com/2010/01/anka474.jpg
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Pe Claudius Marcel Țop îl construiește ca „un satir pragmatic, prototipul 

politicianului de succes, bon-viveur, monden, decrepit, libidinos, omul cu bani, lipsit de 

scrupule, care consideră fratricidul ceva firesc atât timp cât servește intereselor partidului, 

într-un cuvânt, ceea ce numim noi azi, unii cu scârbă, alții cu invidie, un om de succes”. 

Partenera sa, Gertrude, arată ca o femeie prin excelență transparentă, de o inocență 

decrepită, o Marilyn Monroe bătrână care nu realizează că a îmbătrânit. „Ea nu știe că 

Marylin Monroe-urilor le stă bine sinuciderea, nu bătrânețea”. Vicleanul Polonius va fi un 

contabil, o mașină de încasat și la propriu și la figurat, care încasează și o încasează, o casă 

de marcat ambulantă, o bancă de economii și date pe două picioare, dar și un mare lingău. 

Cât despre Horatio, acesta „nu este nici pe departe un holtei chelios, inexpresiv și 

mediocru cu rol de conductor, așa cum l-au prezentat numeroase montări”. În viziunea 

regizorului, Horatio e mai degrabă un tânăr de douăzeci de ani, frumos, inteligent, 

strălucitor, un Hamlet liniștit, aproape de Scipio din „Caligula” lui Camus. În șirul 

personajelor urmează Rosencrantz și Guildenstern, proști, indiscreți, turnători, dar 

adorabili. 

Confruntat cu toată această galerie, Hamlet, șoarecele de bibliotecă, devine un 

șobolan feroce, care caută cărți și dezgroapă cadavre în gunoaiele unui Elsinore consumist. 

Preluat din revista Cultura 

Publicat de Cristina Rusiecki  

Un Hamlet cu o mie de răspunsuri 

 

“Cel mai mare compliment pe care l-am primit dupa spectacol, a venit din partea 

unui domn de vreo 70 de ani care mi-a spus:”Dom’le, in sfarsit am inteles despre ce e 

vorba in monologul ala cu a fi sau a nu fi…, pana acum am vazut numai tirade hystrionice 

sau concepte regizorale, acum am inteles ca e o lupta, pe bune, dura, pe viata si moarte, 

http://marceltop.files.wordpress.com/2010/01/anka467.jpg
http://marceltop.files.wordpress.com/2010/01/anka467.jpg
http://www.revistacultura.ro/
http://marceltop.files.wordpress.com/2014/02/1798043_616188048418082_194461490_n.jpg
http://marceltop.files.wordpress.com/2014/02/1798043_616188048418082_194461490_n.jpg
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intre Viata si Moarte, intre Hamlet si Ofelia…”.Am urmarit prin acest spectacol si prin 

aceasta montare in primul rand, sa se inteleaga povestea, pur si simplu, in 2014, pentru 

toata lumea, nu numai pentru snobi, pentru publicul “avizat”, sa demonstrez ca e mai 

contemporana, mai actuala, decat orice alta poveste.Nu am urmarit concepte monocorde, 

nu am incercat sa-l fac pe  Hamlet, structuralist, poststructuralist, postmodern, punk, 

rocker, alcoolic, obsedat sexual, complexat, ucigas de fetite,cu blugi, in chiloti, gay, cu 

pistol sau in rochie elisabetana.Mi se pare, sunt convins, ca toate montarile cu Hamlet care 

au ales sa particularizeze povestea intr-o anumita directie, sufera de formalism si 

superficialitate.Hamlet nu este doar povestea intelectualilor si a oamenilor de teatru, este 

povestea noastra, adica  (a tuturor oamenilor) de la femeia de serviciu pana la cel cu trei 

doctorate.Sunt absolut convins ca Shakespeare in vremurile lui gandea la fel, altfel il luau 

la pumni baietii din public sau ii umpleau de oua clocite pe actori…A construi semne, 

“concepte” care incartiruiesc un asemenea personaj si o asemenea poveste, intr-o anumita 

zona mi se pare o greseala grava.Tot textul, tot ce se spune e o provocare, dar daca ar fi sa 

ma rezum la doua le-as alege pe urmatoarele:”Lumea e sarita din matca, chiar daca e 

absurd noi va trebui sa o asezam la loc.Oamenii trebuie sa vada, iar daca nu vor vrea, ii 

vom sili sa o faca!”.”Daca mai iubit vreodata, ramai in viata si spune-le oamenilor 

adevarul, spune povestea mea! Cred ca asta a vrut sa transmita Shakespeare regizorilor si 

actorilor, spectatorilor…oamenilor.Hamlet este o poveste despre un om care isi propune sa 

schimbe lumea si nu reuseste…E cel mai absurd scop, nu ai cum sa schimbi lumea, nu ai 

cum sa te schimbi pe tine, darmite lumea…Dar intentia, incercarea, e cea care 

conteaza.Daca acesti oameni care isi propun incercari absurde, cum ar fi sa schimbe 

lumea, dispar, ca specie suntem terminati…Hamlet e o aventura, o provocare fara seaman 

in teatru, cea mai tare, ma bucur fara niciun regret ca m-am aventurat in aceasta 

Nebuloasa.Ma bucur ca dupa 1 an si 3 luni de lupta crancena cu “sistemul”am reusit sa 

iesim, totusi, la lumina reflectoarelor.Atunci cand un regizor, 14 actori si alti inca vreo 

cativa nebuni la fel de importanti ca artistii, isi propun un scop atat de inalt, nimic nu le 

poate sta in cale, daca au CREDINTA in ei insisi si unul in celalalt.Consider acest proiect 

o lectie de viata si de teatru…Chiar si in Romania, in acest sistem teatral stricat, ipocrit si 

bolnavicios, imposibilul poate deveni posibil, datorita CREDINTEI si INCREDERII.As 

adauga REZISTENTA si NEBUNIA…Viata in Romania, in toti acesti ani, in sistemul 

teatral romanesc, m-a invatat extrem de multe, de unele nici macar n-as fi avut 

nevoie…Poate cel mai important lucru invatat, e urmatorul: Singurele limite, indiferent de 

situatie, de context, sunt limitele noastre, nu limitele celorlalti, impuse sau neimpuse…In 

rest, citandu-l pe bietul print:”As vrea sa va spun mai mult…dar nu mai am timp….Noapte 

buna, ingerii linistii va vegheze somnul!” Marcel Top, regizor 

CRONICA DE TEATRU 

 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/?cat=342
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/premiera-hamlet-cronica-loreta-popa-teatrul-nottara-tudor-istodor.jpg
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Teatrul, mai mult decât oricare altă artă, este aidoma naturii, plin de mistere. Nu prea vrea 

să ştie de măsuri, de ambiţii sau de sfaturi. Ca şi natura, teatrul naşte viaţa din moarte şi 

creează forme noi, dar nu eterne. Pentru a rezista aici, în locul unde teatrul respiră, trebuie 

să ai tălpi puternice, suflet şi suflu pe măsură. Nu poţi intra în Cetatea Teatrului fără simţul 

datoriei, fără un caracter puternic, fără stăruinţă, energie, precizie, voinţă. „Ziua de lumină 

aparţine tuturor muritorilor. Pentru artişti, ea este cu mult mai mult. Creaţia artistică se 

face în vâltorile ei albe”, spunea odinioară sculptorul Ion Jalea şi mare dreptate avea. Câţi 

dintre noi ştim cu adevărat ce ascunde scena dincolo de cortină? Câţi înţelegem zbaterea, 

oboseala, chiar dacă uneori plăcută, a repetiţiilor, voinţa, arderea, stăruinţa, credinţa ce-i 

determină pe actori să se dăruiască în fiecare seară? Singurul mijloc de apropiere a 

sufletelor omeneşti este cultura şi rafinamentul artistic. Iată de ce vă invit să încercaţi o 

apropiere de acest gen, alegând Teatrul Nottara şi piesa lui Shakespeare, Hamlet, în regia 

lui Marcel Ţop, a cărei premieră a avut loc la 3 şi 4 februarie. 

 

Tudor Istodor în Hamlet 

A merge să vezi Hamlet este o provocare la care nu ai cum să nu răspunzi afirmativ 

în clipa în care o primeşti. Varianta pe care o oferă regizorul Marcel Ţop este o apropiere 

în genul celei de care vorbeam mai sus. Fiecare epocă pare că simte nevoia unui Hamlet al 

ei, care să pună întrebări la care poate nu va căpăta niciodată răspunsuri. Şi parcă fiecare 

epocă le reformulează, căutându-şi propria identitate. Evident că am văzut de-a lungul 

timpului această poveste a prinţului Danemarcei în diferite interpretări. Am ascultat ce 

avea de spus fiecare, am învăţat, am adunat, am pus deoparte, dar parcă nici una dintre 

acestea nu mi-a oferit atâtea răspunsuri precum cea la premiera căreia am asistat la Teatrul 

Nottara, la început de februarie. Am văzut un Hamlet de referinţă, emblematic, pentru o 

nouă generaţie de actori. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/hamlet-teatrul-nottara-foto-tiberiu-dinescu-si-cristian-oprescu.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/hamlet-teatrul-nottara-foto-tiberiu-dinescu-si-cristian-oprescu.jpg
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La început este cuvântul, textul, piesa… Apoi vin unul după altul momentele 

frumoase când tot ce construieşti zile în şir se poate prăbuşi într-o clipă dacă toţi cei 

implicaţi nu lucrează împreună. Cel care are dreptul şi bucuria emoţiilor în seara premierei 

este regizorul, fără doar şi poate. El poate schimba totul sau aproape totul până atunci. Şi 

tot atunci, posibil ca pulsul acestuia să fi depăşit 200 de bătăi pe minut. Povestea lui 

Hamlet este dureros de frumoasă pentru că vorbeşte despre un om care se ridică de unul 

singur împotriva unei lumi. „Hamlet îşi doreşte imposibilul: să schimbe această lume şi să-

i facă pe ceilalţi să vadă iubirea. Şi dă greş pentru că este OM. Şi se frânge la final, se 

prăbuşeşte. Un OM frânt, dar nu înfrânt. Povestea lui supravieţuieşte de atâta timp încât 

puţini sunt cei care nu au auzit de Hamlet. Cât de necesar este un OM asemenea lui 

Hamlet? Indispensabil, spunem noi. Greşelile lui Hamlet îl umanizează, ne fac să-l iubim 

şi să-l înţelegem. De fapt, cred că dacă Shakespeare ar fi spus povestea altfel, nimic nu ar 

fi rămas în memoria lumii. Suntem oameni cu toţii, cu toţii învăţăm din greşelile pe care le 

facem. Hamlet este o piesă despre greşeală. Despre OM”, ne-a spus regizorul Marcel Ţop. 

Nu am simţit trecerea timpului (piesa durează trei ore şi ceva), atât de curgătoare a 

fost modalitatea de a spune povestea. Nu m-a surprins scenografia, pentru că tocmai 

austeritatea acesteia mi-a pus imaginaţia la lucru, mi-a dat senzaţia unei nopţi ce se 

prelungeşte parcă la infinit. Am asistat astfel la o reîntoarcere la spontaneitate, la 

autenticitatea trăirii, dar şi la pofta de joc a celor de pe scenă. Mi s-a părut neobişnuit 

amestecul de generaţii, şansa pe care regizorul a ales să o dea tinerilor actori, dar şi 

generozitatea celor cu state vechi, care au lăsat experienţa să transforme scena în tot ce 

imaginaţia spectatorului poate atinge. 

 

Da, te întrebi ce ar mai putea să te emoţioneze odată ce cunoşti personajele pe de 

rost, de vreme ce piesa este clasică. E posibil, de asemenea, ca actorii să aibă uşoare căderi 

special pentru a putea respira şi porni mai departe pe drumul poveştii pe care trebuie să o 

spună. A intra în pielea personajului, a te pierde într-un rol e unul dintre riscurile meseriei 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/tudor-istodor-hamlet-loreta-popa.jpg
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2014/02/tudor-istodor-hamlet-loreta-popa.jpg
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unui actor. Şi dintre toate rolurile din istoria teatrului, al lui Hamlet este cel mai complex, 

cel mai exigent. Tudor Istodor nu îl joacă pe Hamlet. Îl trăieşte. Ceea ce te atrage de la 

început. Hamlet este un adolescent, el creşte, se schimbă pe măsură ce povestea înaintează. 

Ce ştie lumea despre neliniştile sufletului lui Hamlet sau despre flăcările ce-l mistuie de 

dorul tatălui? Nu poţi să nu rămâi uluit de legătura de dincolo de gând dintre fiu şi mamă, 

de durerea pe care Hamlet o transpiră pur şi simplu, de suferinţa lui ce ajunge până la tine. 

Acest Hamlet al lui Tudor Istodor are zone de mister, nu te lasă să-l ghiceşti până la capăt. 

Are tresăriri ciudate, derutante. Neliniştit acest Hamlet, veşnic în răfuială cu sine însuşi şi 

cu cei din jur. O creaţie copleşitoare, prin intensitatea tragică şi demnitatea cu care actorul 

şi-a condus eroul de la prima întâlnire până la ultima prăbuşire şi când ştiu cât de plictisit 

era de repetiţiile la care părinţii săi îl tot duceau când era mic, nu contenesc să mă mir de 

reuşita lui Tudor Istodor, care nici nu voia să audă de actorie. În timp ce studia informatica 

la Colegiul Naţional „Tudor Vianu” a participat la un concurs de oratorie şi recitări şi, pur 

şi simplu, s-a îndrăgostit nebuneşte de teatru. Pentru că a vrut să fie cel mai bun, a terminat 

UNATC şi-şi doreşte să fie mereu atins de emoţii atunci când păşeşte pe scenă, niciodată 

să nu meargă la teatru ca la serviciu. Tudor Aaron Istodor este unul dintre cei mai buni 

actori ai tinerei generaţii. Sfaturile şi sprijinul părinţilor săi le consideră nepreţuite. Nu i-a 

spus nimeni ce să facă, a ales singur calea pe care a urmat-o şi este mândru de asta. „Mama 

m-a îndemnat ca atunci când simt că am ceva de zis pe lumea asta, să zic, iar în momentele 

în care nu reuşesc şi totul mi se pare în van, să-mi amintesc că atunci e cel mai important 

să trag de mine. De la tata am învăţat să-mi stabilesc scopuri, ţinte, idealuri. Îl întrebam 

cum să mă mai bucur de un spectacol după ce l-am jucat de nu ştiu câte ori, şi-mi spunea 

să-mi stabilesc scopuri noi de fiecare dată. Părinţii mei nu mi-au spus niciodată ce carieră 

să aleg, m-au încurajat să fac ce simt eu că-mi place. Pentru un artist contează cu adevărat 

să ştie că are ceva de spus pe lumea asta, ceva ce el şi numai el poate să exprime. Pe mine 

mă inspiră tot. Viaţa din jurul meu. Cred că depinde de la om la om ce înseamnă fericirea 

pentru fiecare. Cred că de multe ori alegem să vedem partea goală a paharului, şi să nu 

vedem că fericirea e chiar lângă noi. În ceea ce mă priveşte e simplu, aleg ce-mi place. Nu 

sunt constrâns de nimic şi pot să aleg ce să fac. Asta în cazul în care eu sunt cel care alege 

şi majoritatea proiectelor care mi s-au oferit mi-au plăcut foarte mult, deci nu prea am fost 

nevoit să refuz”, afirmă Tudor Istodor. 
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Maia Morgenstern și Tudor Istodor. Foto: Cristina Ținta 

Superior celor din jur prin umor, ironie, inteligenţă, Hamlet aproape că-şi cunoaşte 

destinul şi, destul de straniu, îl acceptă dinainte. Tudor Istodor a reuşit prin felul său de a fi 

să-i dea acestui Hamlet al său o altă dimensiune, să-i ofere o şansă la răspunsuri, ceea ce 

până acum rar s-a întâmplat. Datorită lui ştim că restul trebuie să fie tăcere, căci tristeţea 

cu care îi sacrifică pe cei din jurul său se simte de la început până la sfârşit. Febrilitatea 

interioară a personajului este cea a unui mare revoltat, manifestarea exterioară a unui 

înţelept, care evaluează lucid raporturile dintre el şi lume, fără să-i poată ignora 

ascendentul. Agresivitatea acesteia nu-l doboară, ci îl întristează. Nu ştie să urască, dar e 

priceput tare la a dispreţui. Evitând imaginile tradiţionale, regizorul l-a văzut pe Hamlet ca 

pe un personaj contemporan, despovărat de aura eroică, lucid şi sensibil. Hamlet este 

contemporan cu noi şi fără îndoială cu generaţiile care vin. 

 

Maia Morgenstern. Foto: Loreta Popa 

Uluitoare vibraţie a pus în profesiunea ei de credinţă Maia Morgenstern. Este greu 

să nu o sesizezi. Este greu să nu rezonezi cu ea. A crezut în steaua ei, a forţat imposibilul. 

Nu sunt multe actriţe care au ştiut să dea Cezarului ce era al Cezarului, oprindu-şi pentru 

sine partea leului. Maia Morgenstern nu s-a lăsat devorată, construindu-şi cu o voinţă nu 

de puţine ori impresionantă o carieră a unei actriţe cu o largă disponibilitate interpretativă. 

Dăruirea de sine a Maiei Morgenstern este egală doar cu farmecul pe care-l răspândeşte în 

jur. Regina Gertrude a Maiei Morgenstern este o lecţie de echilibru între a fi mamă, a fi 

regină şi a fi femeie. Din încleştarea dintre mamă şi fiu, regină şi prinţ, femeie şi bărbat 

poţi sesiza alegerea celei dintâi. „Sunt mândră de Tudor că-şi găseşte locul său, drumul 

său, specificul său! E fericit să-şi deschidă aripile, se dezvoltă, se găseşte şi se regăseşte în 

destinul pe care până la urmă şi-l creează singur. Îi doresc să fie sănătos! Acest Hamlet, în 

regia lui Marcel Ţop, pregătit în ritmul nostru, contează foarte tare. Trebuie să ştii exact ce 
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şi cum vrei, ce ai de făcut, trebuie să priveşti lucrurile în perspectivă şi să ai respect faţă de 

tine, în primul rând. Cred că de toate acestea ai mare nevoie pentru a reuşi în orice 

profesie. Vei şti astfel ce înseamnă să-i respecţi pe ceilalţi. Cer mult de la viaţă, sunt gata 

să primesc provocări, sunt gata să dăruiesc, pentru că ştiu că am foarte mult de dăruit. 

Dacă aş putea reîntoarce ceasul vieţii, aş schimba unele lucruri… Aş fi vrut să dăruiesc 

mai multă răbdare în mai multe circumstanţe”, spune Maia Morgenstern. 

 

Marius Bodochi, Maia Morgenstern. Foto: Loreta Popa 

Marius Bodochi a cunoscut magia scenei în copilărie şi de atunci n-a mai avut inima 

să renunţe la ea. Conştient, responsabil, atent cu sine şi cu cei din jur, a făcut întotdeauna 

ce a simţit că se poate şi se cade. Are o energie aparte, o experienţă de viaţă şi de scenă 

extraordinare. Crede că pe scenă este ca în viaţă, trebuie să dai multă iubire ca să primeşti 

înapoi măcar puţin. Marius Bodochi stăpâneşte arta printr-o forţă bărbătească şi totodată 

printr-o rafinată subtilitate, o gamă atât de întinsă că ne-a învăţat să nu ne mai uimească cu 

nimic. Şi-a suflecat mânecile, a luat lutul personajului său, Regele Claudius, şi l-a modelat 

după chipul şi asemănarea lui. A scuturat cu tact şi energie în acelaşi timp praful de pe 

venerabila scenă bucureşteană şi ne-a demonstrat că iubirea pe care o dăruieşte i se 

întoarce înmiit înapoi. 

 

Tudor Istodor si Cristina Mihailescu. Foto: Cristina Ținta 
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Teatrul devine datorită acestui Hamlet locul unde tu, spectatorul, mergi să fii parte a 

unui loc unde Oamenii greşesc. Emoţia stârnită de aceşti Oameni care greşesc te 

eliberează. Şi actorii sunt curajoşi, pentru că lor nu le este teamă de greşeală. Ei învaţă în 

fiecare zi din rolul pe care-l interpretează. Şi îl perfecţionează în fiecare zi. Omul şi 

muntele se aseamănă, cu deosebirea că prin munţii săi pământul încearcă să se ridice la 

cer, pe când prin oameni, cerul coboară pe pământ. Dacă vrei cu adevărat să fii actor, 

trebuie să fii vulnerabil. Trebuie să ajungi la un înalt nivel de abilitate emoţională şi 

intelectuală, astfel încât să ieşi gol-golut pe scenă, din punct de vedere emoţional, în faţa 

spectatorilor. Ofelia căreia Cristina Mihăilescu i-a dat viaţă pe scenă m-a surprins în mod 

plăcut. Este o actriţă a cărei caldă feminitate e însoţită de o sensibilitate ieşită din comun. 

Am descoperit o actriţă zgârcită în a dezvălui toate nuanţele temperamentului său, cu o 

ardere lăuntrică de culoarea raţiunii, ce prin prezenţa pe scenă a adus un aer de 

inconfundabilă distincţie. 

 

Foto: Loreta Popa 

„Vai, sărmane Yorick! L-am cunoscut, Horaţio. Era un om plin de haz şi de o 

minunată fantezie. De mii de ori m-a dus în cârcă şi acum cât mi se îngrozeşte mintea! Îmi 

vine rău. Aci se deschideau buzele, pe care le-am sărutat de atâtea ori. Unde-ţi sunt 

poznele? Tumbele? Cântecele? Sclipirile acelea de veselie, care stârneau hohote la masă? 

N-a mai rămas nici una, ca să-şi râdă de strâmbătura ta de-acum? Stai cu fălcile 

încleştate?”, spune Hamlet în cunoscutul monolog din cimitirul unde Ofelia va fi adusă 

curând. Iar personajul care rămâne în picioare după ce povestea este adusă la cunoştinţa 

tuturor este acest Horaţiu, prietenul lui Hamlet. Mihai Stănescu a reuşit să-l interpreteze pe 

Horaţiu discret, dar ferm, limpede, cu un nedezminţit fior şi o esenţială curiozitate, fără 

teamă de necunoscut însă, căci până la urmă el este cel care spune povestea celui pe care l-

a iubit ca pe nimeni altul. 

Viorel Păunescu i-a împrumutat lui Polonius, tatăl Ofeliei, din umanitatea sa, din 

firescul şi din naturaleţea sa. Şi-a construit personajul cu tenacitate, cu blândeţe şi răbdare. 
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De-a lungul spectacolului recunosc că nu am văzut decât un tată dornic să-şi vadă copila 

fericită, deci pot spune fără să greşesc că este o incredibilă reuşită. 

Dorin Andone îl interpretează strălucit pe Groparul ce l-a dezgropat pe Yorick, 

bufonul regelui, tatăl lui Hamlet, ca să-i facă loc în cimitir Ofeliei. Face acest lucru cu 

bună-credinţă, cu suflu proaspăt, deşi în jurul său totul este putred (doar acţiunea se 

petrece in Danemarca, nu?), cu omenie, cu o lumină aparte care nu lasă loc îndoielilor. 

Reuşeşte prin capacitatea sa de înţelegere a vieţii să respire în singurul loc în care alţii nu 

păşesc în întreaga viaţă, uneori. Chiar dacă alege să se sprijine pe sticla sa de tărie, 

Groparul este stâlpul piesei, cel care dă şansa lui Hamlet să-şi ţină celebrul monolog 

asupra vieţii şi a naturii umane, în mâna sa ţinând craniul celui care a fost bufonul regelui, 

Yorick, cu puţin timp înainte de a pieri răzbunându-şi tatăl şi pedepsindu-şi mama 

criminală şi adulterină. Fără Gropar, Hamlet nu ar fi reuşit să dea răspunsuri întrebărilor 

sale. Fără Gropar, nimic nu s-ar fi dus la bun sfârşit, ceea ce înseamnă atât de mult. 

 

Laura Cosoi şi Alexandra Murăruş dau viaţă celor două figuri vesele de la Curtea 

Danemarcei, Rosencrantz şi respectiv Guildenstern. Amândouă sunt ispite senzuale, 

posesoare a unei doze de inteligenţă puţin mai pregnante decât a oamenilor obişnuiţi, doar 

fac parte din anturajul Curţii Danemarcei, şi sunt în slujba regelui, menirea lor fiind nici 

mai mult, nici mai puţin decât cea de a obţine informaţii preţioase în timpul momentelor 

intime petrecute în pat cu duşmanii acestuia. M-a impresionat însă gestul Danei Rogoz, de 

la finalul spectacolului, venită să aplaude prestaţia prietenei sale, Laura Cosoi, care a 

preluat rolul Rosencrantz pentru că Dana urma să-şi aducă pe lume copilul. M-a 

impresionat căldura prieteniei pe care am întrezărit-o printre petalele trandafirilor ce au 

ajuns în braţele actriţelor la final de piesă. 

Cât despre actorii ce au interpretat Actorii, Andrei Runcanu şi Smaranda Caragea, 

cuvintele sunt pur şi simplu de prisos. Au reuşit să cucerească o sală plină ochi datorită 

mijloacelor de care s-au folosit ca să spună ce aveau de spus. S-au folosit de o 

expresivitate rece, tăioasă, de o capacitate rară de a trece de la un farmec straniu, puţin 

îngheţat, la rostirea unui singur cuvânt, apoi la o tiradă ce loveşte în plin. Amândoi au 
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reuşit să expună o realitate la care face referire regizorul, cea actuală, în care actorii nu mai 

sunt preţuiţi, admiraţi şi iubiţi aşa cum merită. Un adevăr care doare şi este adresat celor 

care au ochi să vadă şi urechi de auzit. Ironii de mărimea unui vârf de ac, dar care mi-au 

adus aminte de vremurile de dinainte de revoluţie, când spectatorii respirau odată cu actorii 

într-o dulce complicitate. 

 

De altfel, Andrei Runcanu l-a interpretat şi pe Laertes, fratele Ofeliei, cu o bucurie 

aparte, cu o tristeţe ce te răpune, cu o înfricoşătoare durere, aproape de nesuportat, cu 

fericirea de a-şi regăsi sora după ce moare la rândul lui. Bunătate, calm, umanitate, 

blândeţe, dragoste de frate, toate acestea sunt atât de realist aduse pe scenă de Andrei încât 

îţi este imposibil să nu fii atins. 

Producătorul spectacolului este Asociaţia Artextract, dar şi Euteascult, costumele, 

perfect croite pe fiecare personaj în parte, impecabile, reuşite aparţin Adinei Buzatu şi lui 

Răzvan Ciobanu. Pantofi, Ştefan Burdea. 

Următoarea reprezentaţie cu Hamlet, după William Shakespeare, va avea loc la 

Teatrul Nottara la 10 februarie. Nu o rataţi, pentru că astfel de întâlniri sunt din ce în ce 

mai rare în lumea teatrului! Vă promitem că nu vă va părea rău! 

Jurnalul National-Loreta Popa 
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Revista Forbes România 

 
"Cel mai mare compliment pe care l-am primit dupa spectacolul Hamlet-povestea 

noastra, a venit din partea unui domn de vreo 70 de ani care mi-a spus:”Dom’le, in sfarsit 

am inteles despre ce e vorba in monologul ala cu a fi sau a nu fi…, pana acum am vazut 

numai tirade histrionice sau concepte regizorale, acum am inteles ca e o lupta, pe bune, 

dura, pe viata si moarte, intre Viata si Moarte, intre Hamlet si Ofelia…”.   

Am urmarit prin acest spectacol si prin aceasta montare, in primul rand, sa se 

inteleaga povestea, pur si simplu, in 2014, pentru toata lumea, fara discriminari, nu numai 

pentru snobi, pentru publicul “avizat”.Sa demonstrez ca e mai contemporana, mai actuala, 

decat orice alta poveste.Nu am urmarit concepte monocorde, nu am incercat sa-l fac pe  

Hamlet structuralist, poststructuralist, postmodern, punk, rocker, alcoolic, drogat, obsedat 

sexual, complexat, ucigas de fetite,cu blugi, in chiloti, gay, cu pistol sau in rochie 

elisabetana.Mi se pare, ca toate montarile care aleg sa particularizeze povestea intr-o 

anumita directie, sufera de formalism si superficialitate.   

Hamlet nu este doar povestea intelectualilor si a oamenilor de teatru, este povestea 

noastra, adica  (a tuturor oamenilor) de la femeia de serviciu pana la cel cu trei 

doctorate.Subliniez asta de 60 000 ori cu rosu!  Sunt absolut convins ca Shakespeare in 

vremurile lui gandea la fel, altfel il luau la pumni sau la cutit (pe bune) baietii din public 

sau ii umpleau de oua clocite actorii…A construi semne, “concepte” care incartiruiesc un 

asemenea personaj si o asemenea poveste, intr-o anumita zona mi se pare un mare 

"bullshit".Tot textul, tot ce se spune e o provocare, dar daca ar fi sa ma rezum la doua le-as 

alege pe urmatoarele:”Lumea e sarita din matca, chiar daca e absurd noi va trebui sa o 

asezam la loc.Oamenii trebuie sa vada, iar daca nu vor vrea, ii vom sili sa o faca!”.”Daca 

mai iubit vreodata, ramai in viata si spune-le oamenilor adevarul, spune povestea mea! 

"Cred ca asta a vrut sa transmita maestrul Shakespeare regizorilor, actorilor, 

spectatorilor...oamenilor.Hamlet e povestea despre un om care isi propune sa schimbe 

lumea si nu reuseste…E cel mai absurd scop, nu ai cum sa schimbi lumea, nu ai cum sa te 

schimbi pe tine, darmite lumea…Dar intentia, incercarea, e cea care conteaza.Daca acesti 

oameni, care isi propun incercari absurde, dispar, ca specie suntem terminati…Nu ma 

intrebati de ce...Hamlet e o aventura, o provocare fara seaman in teatru, cea mai tare, ma 

bucur fara niciun regret, ca n-am asteptat pana la 70 de ani, ca m-am aventurat (cu cea mai 

tare echipa si cei mai reusiti oameni pe care ii cunosc) in aceasta nebuloasa. 

  Ma bucur ca dupa 1 an si 3 luni de lupta crancena cu “sistemul”am reusit sa iesim, 

totusi, la lumina reflectoarelor.(E drept ca nu exact cum as fi vrut si nu exact unde as fi 

vrut...dar "ce la vie, ce la guerre...") Atunci cand un regizor, 14 actori si alti inca vreo 

cativa nebuni la fel de importanti ca artistii, isi propun un scop atat de inalt, nimic nu le 

poate sta in cale, daca au CREDINTA in ei insisi si unul in celalalt...Consider acest proiect 

o lectie de viata si de teatru…Chiar si in Romania, in acest sistem teatral stricat, ipocrit si 

bolnavicios, imposibilul poate deveni posibil, datorita CREDINTEI si INCREDERII.As 

adauga REZISTENTA si NEBUNIA.Citandu-i pe cei de la Foo Fighters "You're a 

pretender, never surrender..."Viata in Romania, in toti acesti ani, in "sistemul teatral 
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romanesc", m-a invatat extrem de multe, de unele nici macar n-as fi avut nevoie…Poate 

cel mai important lucru invatat, e urmatorul: singurele limite in arta, indiferent de situatie, 

de context, sunt limitele noastre, nu limitele celorlalti, impuse de ceilalti sau neimpuse…In 

rest, citandu-l pe nefericitul print si pe bietul sau prieten, Horatio:”As fi vrut sa va spun 

mai mult…dar n-am timp….Noapte buna, ingerii linistii va vegheze somnul!” 

 

          Marcel Top, regizor (art.interviu pentru revista Forbes Romania) 


