
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Primele reprezentații la spectacolul Vestul Singuratic 



1. LiterNet 
din luna ianuarie 2015,  

http://agenda.liternet.ro/articol/19298/Mihai-Brezeanu/O-scrisoare-

deschisa-Vestul-singuratic.html 

 

 
 

O scrisoare deschisă - Vestul singuratic 

 

Cu scuzele de rigoare, textul care urmează îşi va dezvălui înţelesul mai ales 

celor care au aplaudat deja extraordinarul spectacol Vestul singuratic,  montat de 

Cristi Juncu la Nottara. Pe textul copleşitor al irlandezului Martin McDonagh, tradus 

încântător de Bogdan Budeş, Juncu le oferă lui Florin Piersic Jr. (bucurându-se de 

fiecare replică şi de fiecare gest), Vlad Zamfirescu (dansând în ritm aiuritor pe ritmul 

comedie-dramă-comedie-dramă), Andi Vasluianu (tulburător şi ataşant, deşi apăsând 

o idee prea mult pe soluţia bahică, cu precădere în marele monolog) şi Ioanei Calotă 

(entuziasmantă în scena lacului) şansa unor roluri cum nu multe au mai existat şi vor 

mai exista în carierele lor. Cum de se poate râde atât de mult în ambianţă celui mai 

neliniştitor spectacol din Bucureştiul clipei, e probabil marele secret al acestei piese 

pe care chiar se poate clădi the New Nottara. 

 

Atunci când drumul fiecărei zile către noapte e musai să fie udat, stropit, înecat 

în fabuloase porţii de whisky 

http://agenda.liternet.ro/articol/19298/Mihai-Brezeanu/O-scrisoare-deschisa-Vestul-singuratic.html
http://agenda.liternet.ro/articol/19298/Mihai-Brezeanu/O-scrisoare-deschisa-Vestul-singuratic.html


Atunci când puştoaicele ce formează o prăpădită de echipă de fotbal îşi înving 

adversarele prin dezmembrare fizică şi grabnică expediere de pe terenul de joc pe 

masa de operaţie 

Atunci când elevele de liceu fac un ban vânzând alcool din poartă în poartă şi 

transformă în porno-poantă orice posibilă aluzie la propriul (eventual) erotism 

Atunci când bărbaţii trecuţi de 30 de ani (virgini ori ba, puţin importă!) îşi 

definesc sexualitatea exclusiv în raport cu fantasmagorice experienţe romantice trăite 

pe vremea liceului 

Atunci când cea mai mică urmă de feminitate e de căutat pesemne în trecut, 

căci prezentul îşi râde până şi de un nume precum Maria, preferând să aglutineze 

femeile sub denumirea generică de Girleen 

Atunci când doi fraţi fără de mamă îşi ucid tatăl pe motiv de freză şi îşi 

marchează teritoriul crimei cu iniţiala victoriei pe motiv de omertà 

Atunci când criminalii umblă liberi pe străzi, sub ochii netulburaţi ai 

comunităţii 

Atunci când pentru oricâte crime există încă speranţa izbăvirii păcatelor, în 

timp ce pentru o singură sinucidere iadul e unica destinaţie posibilă 

Atunci când copilăria a doi fraţi e doar epoca ce marchează începutul unui 

infinit şir de fapte menit să ducă la dezintegrare reciprocă 

Atunci când suprema dovadă de curaj devine capacitatea de a nu rări paşii 

cuprinşi de apa lacului ce îţi înghite treptat nenorocul de a te fi născut 

Atunci când substantivele nu mai au plural, adjectivele nu mai au gen, 

pronumele nu mai au prepoziţii, adverbele nu mai au reguli, cuvintele nu mai au sens 

("Bah, să fie clar, astea e a mele! Tu mănânci decât chipse care le cumperi cu banii 

tăi, ce pula meu!") 

Atunci când statuetele ţin loc de zei şi căldura ochiului de aragaz înlocuieşte 

căpruiul retinei vii 

Atunci când înmormântările sunt şanse sigure de pişcot (patee, în dialect rural), 

rupând astfel monotonia hranei ce altfel nu vine decât la pungă (nu, aragazul nu e de 

folos aici; el găteşte doar cina tainei de pe urmă a idolilor de plastic) 

Atunci când frumuseţea trăieşte cât un ciob dintr-o sonată de pian zapata pe un 

radio prăfuit, iară iubirea ţâşneşte, ca de la adolescentă la preot, când deja e prea 

târziu şi cu totul inutil, 

Atunci când cruzimea faţă de aproapele devine regula jocului şi orice încercare 

de a opri auto-genocidul sfârşeşte în aburi de alcool îndoit cu apa ori cu pipi 

Atunci când impotenţa binelui e marele motiv de miştocăreală la curtea lui 

Rău-Împărat 



Atunci, în miezul acelei omeniri fără de oameni, se cade să îţi bagi mâinile în 

oala ei de viaţă şi să urli de durere ca şi cum ar mai exista pe lumea asta o fiinţă, 

măcar o singură fiinţă, în posesia propriei sale perechi de urechi. Şi să scrii, cu ultima 

brumă de energie topită într-un grăunte de bunătate, testament fresh pentru un 

(iluzoriu) nou început. Hai, curaj şi Guiness, părinte! 

 

 

 

de Mihai Brezeanu 

http://www.liternet.ro/autor/3563/Mihai-Brezeanu.html


2. Realitatea 
din data de 21 ianuarie 2015, ora 10.24 

http://www.realitatea.net/dimineata-de-stiri-o-noua-premiera-cu-florin-

piersic-jr_1614190.html 

 

 
 

DIMINEAŢA DE ŞTIRI: O nouă premieră cu FLORIN PIERSIC JR 

 

DIMINEAŢA DE ŞTIRI: O nouă 

premieră cu FLORIN PIERSIC Jr 

Nimic nu poate fi mai ofertant pentru un teatru şi pentru publicul său, decât un 

text modern, despre lucruri care neliniştesc, scris într-un ritm alert, fără ocolişuri şi 

inhibiţii inutile. 

http://www.realitatea.net/dimineata-de-stiri-o-noua-premiera-cu-florin-piersic-jr_1614190.html
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Întotdeauna relaţiile interumane dintr-o comunitate, fie ea din Irlanda sau de 

oriunde, ne spun mai mult despre fiinţa umană decât zeci de tratate de psihanaliză. 

Aşa că sunteţi invitaţi să intraţi în lumea plină de violenţă, de umor negru, dar şi de 

neaşteptată compasiune, a fraţilor Connor, a părintelui Welsh şi a frumoasei Girleen 

Kelleher. 

De ce este excelentul "Vestul singuratic" de la Nottara, in regia lui Cristi Juncu, 

cu Florin Piersic Jr, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calota/Corina 

Dragomir, cel mai neliniştitor spectacol de teatru al Bucurestiului momentului? Ne-a 

explicat chiar Florin Piersic Jr care în această dimineaţă şi-a băut cafeaua cu noi, în 

platoul Dimineţii de Ştiri. 

 

 

 

Sursă: REALITATEA.NET  

http://www.realitatea.net/


3. Opinie Spectatori 
din data de 15 ianuarie 2015, ora 10.24 

 

„Felicitări pentru alegerea făcută de managementul teatrului de a monta o 

piesă ca aceasta. Excepţional jocul actorilor, o mare revelaţie Florin Piersic jr. (nu l-

am văzut niciodată într-un rol de compoziţie). Vlad Zamfirescu nu surprinde, este ca 

de obicei spectaculos în cinismul lui, este suficient să fie în distribuţie şi succesul 

spectacolului este asigurat. 

               Un spectacol care-ţi creează senzaţii extrem de puternice, chiar dacă deloc 

plăcute, un joc extrem de modern al actorilor, complex.... Un spectacol de artă, nişte 

recitaluri actoriceşti de excepţie. Pentru mine este cel mai provocator spectacol 

bucureştean şi cel mai bun spectacol al teatrului Nottara din ultimii 10 ani. Acesta 

este nivelul de calitate pe care trebuie să-l menţină. 

               Bravo regizorului, actorilor, dar şi managementul teatrului (pentru că poate 

fi un risc să montezi un spectacol atât de vulgar şi violent). Pentru mine, a fost 

absolut spectaculos! Mulţumesc!” 

 

 

 

Sursă: Facebook Teatrul Nottara 

 



4. Ileana Andrei 
din data de 24 ianuarie 2015,  

http://www.ileanaandrei.ro/vestul-singuratic/ 

 

 

Vestul singuratic, despre o lume departe de lume 

Vestul singuratic este o poveste atipică spusă într-un limbaj acid, dur, despre natura umană 

cu cele mai ascunse colţuri ale sale de urât în diverse forme, despre dezumanizare, despre o viaţă 

fără reguli care se întâmplă într-un colţ uitat de lume. 

 Dar pentru că existenţa în dualitate este o caracteristică a lumii şi a oamenilor, undeva pe 

bucata asta de pământ uitată, îşi fac loc, timid, iubirea, încrederea în oameni, speranţa, iertarea. 

Vestul singuratic este o piesă scrisă de dramaturgul irlandez Martin McDonagh şi evocă o 

societate îmbolnăvită de conflicte între fraţi, între vecini, între preotul satului şi enoriaşi, iar 

compasiunea şi înţelegerea par a fi fost demult îngropate sub un cinism care atinge cote înalte. 

 Avem de-a face cu o povestire dramatică cu mult umor negru care evită analiza, justificările, 

morala, păstrând un caracter preponderent descriptiv al faptelor şi personajelor. 

Textul este foarte savuros şi, cu toate că nu îl cunosc pe cel original, se simte, dincolo de o 

traducere foarte bună, lucrul amănunţit pe detalii de limbă română şi adaptarea lui la un limbaj tipic 

anumitor segmente ale societăţii româneşti. 

Vestul singuratic a avut premiera la Teatru 74 din Târgu Mureş în 2008, în traducerea lui 

Bogdan Budeş şi regia lui Cristi Juncu, iar recent a fost montat de acelaşi regizor la Teatrul 

http://www.ileanaandrei.ro/vestul-singuratic/


Nottara cu o distribuţie nouă, foarte bună: Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, 

Ioana Calotă/Corina Dragomir. 

 

Doi fraţi alcoolici, Coleman (Florin Piersic Jr.) care poftea la “patee” la orice 

sindrofie sau înmormântare din localitate şi Valene (Vlad Zamfirescu), colecţionar 

pasionat de “statuee” din plastic ale Fecioarei Maria, se ceartă în fiecare zi pe lucruri 

mărunte, beau whisky îndoit cu apă într-o casă în care timpul parcă stă în loc. Unul 

dintre ei şi-a omorât tatăl, celălalt s-a ales cu casa şi banii defunctului. 

Un preot, Welsh (Andi Vasluianu) are remuşcări şi crize spirituale tot mai dese 

pentru nu se mai regăseşte în această postură şi, cu atât mai mult, în această lume 

uitată de Dumnezeu. Le înăbuşă, din ce în ce mai des, cu acelaşi whisky pe care o 

minoră, Girleen (Ioana Calotă/Corina Dragomir), îl fură de acasă şi îl vinde la negru. 

Ce se întâmplă pe scenă timp de trei ore, împrejurările prin care trec 

personajele, dialogurile dintre ele, ipostazele în care se pun, de conflict direct sau doar 

de persiflare reciprocă, mărturisirile emoţionante, dar şi hilare, răsturnările ingenioase 

de situaţie sunt construite foarte interesant de regizorul Cristi Juncu. 

După spectacolele pe care le-am văzut din creaţia sa regizorală am observat la 

el o particularitate care îmi place foarte mult. Evită zgomotul inutil pe scenă, acţiunea 

excesivă sau neimportantă şi optează pentru compunerea unor personaje negălăgioase. 

 Este un regizor care mi se pare că alege să construiască preponderent pe 

interpretare, care se vede că este studiată şi lucrată, până a se ajunge la varianta de 

prezentare în faţa publicului. 

http://www.ileanaandrei.ro/spectacolul-contracte-manifest-pentru-identitate/


Vestul singuratic aduce pe aceeaşi scenă trei actori care plac foarte mult pentru 

că sunt foarte talentaţi şi se exprimă artistic cu autenticitate. 

Florin Piersic Jr. este natural, constant, relaxat în rolul lui Coleman, având o 

interpretare foarte amuzantă a unui personaj căruia prea puţin îi pasă de orice. Sunt 

momente în spectacol când, fără să spună nicio replică, stârneşte râsul prin poziţia 

corporală sau mimică. 

Vlad Zamfirescu reuşeşte un personaj savuros, în tonalitatea potrivită şi cu o abordare 

originală, un bărbat preocupat de lucruri fără nicio însemnătate, cum ar fi aragazul, 

statuetele de plastic, “cipsele” şi scrijelirea pereţilor casei cu litera V. 

De fapt, cei doi actori sunt majoritatea spectacolului pe scenă împreună, într-un 

recital inedit care captivează publicul, pentru că are la bază discuţii când aprinse, când 

molcome, dintre două personaje întruchipând doi bărbaţi maturi care nu reuşiseră să 

se maturizeze niciodată. 

 Conexiunea lor cu lumea reală este realizată de preotul Welsh jucat de Andi 

Vasluianu în contrapunct, un creştin matur, dar viciat de societate şi de patima 

alcoolului, care face eforturi disperate să le reamintească celor doi fraţi adevăratele 

valori creştine pe care ar trebui să le respecte. 

Ioana Calotă, pe care am văzut-o jucând în spectacolul avanpremieră, îi dă glas lui 

Coleen, singura apariţie feminină în acest univers sălbatic al bărbaţilor, o adolescentă 

care trăieşte drama unei iubiri imposibile. 

Muzica şi scenografia spectacolului sunt deosebite şi, alături de limbajul 

necenzurat, dar necesar aşa, întregesc viziunea regizorului Cristi Juncu de a evoca o 

lume îndepărtată de lumea noastră în care se râde copios, inteligent şi molipsitor. 

 Spectacolul este un pic prea lung şi are câteva momente care pot fi scurtate, 

dar nu deranjează pentru că este comic. 

http://www.ileanaandrei.ro/freak-show/
http://www.ileanaandrei.ro/freak-show/
http://www.ileanaandrei.ro/maitreyi/
http://www.ileanaandrei.ro/tartuffe/


 

Sunt astfel de spectacole pe care îmi place să le impart cu oameni pasionaţi de 

arta teatrală. Pe unii dintre ei îi rog să scrie câteva cuvinte despre ceea ce am văzut 

împreună  în seara respectivă, pentru că sunt curioasă de părerea lor. 

Mirela Cara, care a mai scris aici, spune despre spectacolul lui Cristi Juncu 

următoarele: 

 “Vestul singuratic este un complot împotriva spectatorului, care, cât stă în sală, nu 

are de ales decât să crape de râs. Ba şi când pleacă acasă, bietul spectator merge 

hlizind ca un oligofren. 

 Păi cum să nu râzi când îţi rămâne în minte zâmbetul tâmp de pe chipul 

Juniorului care, îmbrăcat în izmene şi flanelă de bumbac, se piaptănă afectat, vrând 

parcă să arate că ţine la etichetă? 

 Până şi decorul e gândit să nu te lase să stai sobru. Portertul urecheatului 

chiuaua atârnat strategic lângă Iisusul răstignit pe crucea suspendată deasupra armei 

cu care a fost săvârşită crima, pe acelaşi perete cu un pişoar infect, îţi fură ochiul şi te 

„înghioltesc“ nevinovat să râzi de câte ori te uiţi la ele. Când începi totuşi să-ţi revii, 

spectacolul îţi place şi mai mult. De data asta pentru tema pe care o ascunde în spatele 

tuturor acestor elemente umoristice. 

  Aşa cum în decor sacrul şi profanul fuzionează aproape imperceptibil, în 

întreaga piesă, moralitatea se înfăţişează ca un luptător fără şanse de izbândă în faţa 

atotputernicului şi incontrolabilului instinct animalic, care în final îşi strigă glorios 

victoria: „p…..aaaa!!!!“. 

https://www.facebook.com/mirela.cara?fref=ts
http://www.ileanaandrei.ro/crima/


Spectacolul Vestul singuratic va avea următoarele reprezentaţii la Teatrul 

Nottara pe 8 şi 15 februarie. 

Distribuție: Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana 

Calotă/Corina Dragomir 

Regie: Cristi Juncu 

 

 

 

· by ileana  

http://www.ileanaandrei.ro/author/ileana/


5. Adevărul 
din data de 13 februarie 2015, ora 16.46 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/piersic-jr-is-back-

1_54de0670448e03c0fd92b91b/index.html 
 

 
 

VIDEO Piersic Jr. Is Back… 

 

 

Scenă din piesa de teatru „Vestul Singuratic“, montat de Cristi Juncu la Nottara FOTO Horia 

Petraşcu 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/piersic-jr-is-back-1_54de0670448e03c0fd92b91b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/piersic-jr-is-back-1_54de0670448e03c0fd92b91b/index.html


Nu, nu s-a întors "in the U.S.S.R.", cum îṣi cântau Beatles-ii songul-parodie, 

compus în timpul meditaṭiei transcendentale, practicate de ei în India, în 1968 - anul 

în care venea pe lume actorul român. 

 

Nu s-a întors nici pe facebook, unde pagina Teatrul Românesc i-a distribuit 

fotografia, etichetându-l lumbersexualul scenei româneṣti. Nu s-a întors, pentru 

simplul motiv că nu a plecat de aici vreodată. Dar undeva s-a întors. Ṣi anume sub 

bagheta unui regizor, pe numele lui Cristi Juncu. Cu un text intitulat „Vestul 

singuratic“, „comis” de un star al scrisului contemporan, Martin McDonagh. Şi 

montat pe scena unui teatru „tot mai tare” al capitalei, ṣi anume Nottara. 

 
Florin Piersic Jr.: Au trecut 15 ani de când n-am mai lucrat cu alt regizor de 

teatru. Adică n-am lucrat decât în regia mea. În teatru. În film e altă poveste. Dar în 

teatru e chiar un debut la 46 de ani.  

Sanda Viṣan: Să fie acesta un semn că dorinṭa de afirmare artistică nu se mai 

declină doar la persoana întâi, cu trecerea timpului? Pentru că trebuie să spunem că nu 

ai semnat doar regia spectacolelor în care ai jucat, ci ai fost ades ṣi traducătorul 

textelor.  



P.Jr.: Aṣa am plecat la drum, traducând piese. Ultimul meu spectacol, „Freak 

Show”, este scris de mine, dar în rest am tradus dramaturgi contemporani ṣi i-am pus 

în scenă, la Metropolis, la Green Hours, cu care am început. 

Au existat propuneri în această perioadă de 15 ani, numai că n-au fost 

îndeajuns de interesante. 

 

După ce pare să fi consimṭit la ideea că nu poṭi să fii de capul tău o viaṭă 

întreagă, Piersic Jr. a acceptat provocarea să facă echipă cu alte două vedete ale 

generaṭiei sale: Andi Vasluianu ṣi Vlad Zamfirescu, alături de purtătoarele unui 

parfum de femeie, numite Ioana Calotă ṣi Corina Dragomir.  

 
„Vestul singuratic“, cu Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu ṣi Florin Piersic Jr. FOTO Horia Petraşcu 

 

Piersic Jr.: Cristi Juncu a fost foarte speriat câteva zile, că auzise el tot felul de 

poveṣti cu zâne ṣi cu pitici, cum că eu aṣ renunṭa după scurt timp. I-am spus să se 

liniṣtească, că nu las oamenii baltă. Cel mult după două zile de repetiṭie pot spune că 

nu ne înṭelegem ṣi că e păcat să mergem în continuare ṣi să ne risipim energia inutil. 

Dar în cazul de faṭă s-au miṣcat bine lucrurile ṣi eu zic că avem un spectacol solid. 

 Poṭi să-l contrazici pe Jr.? Sigur că poṭi, dacă ai motiv. Dar în cazul de faṭă n-

avem. Chiar dacă spectacolul, cum spun specialiṣtii, abia a ieṣit la public, fiind în 

perioada de avanpremiere, cum aflăm de pe site-ul Teatrului Nottara, care ne previne 

ṣi că producṭia este rezervată celor care au trecut de 16 ani.  



Ṣi este aṣa pentru că scriitorul irlandezo-britanic Martin McDonagh ṣi-a 

construit în teatru, ca ṣi în film, un univers fictiv ce nu acceptă codurile edulcorate ale 

literaturii glosy, larg răspândite, ci îi place să îṣi asume asperităṭile unei lumi cam 

ignorate de scriitorii mainstream, pentru că este neliniṣtitoare ṣi tulbură, de aceea, 

confortul publicului (fie el cititor sau privitor).  

Sigur că, procedând astfel, irlandezul institutie propriile sale coduri, care nu 

displac nici publicului ṣi nici criticilor ṣi juraṭilor din diverse jurii de prestigiu, în 

teatru ṣi film. Ci dimpotrivă, dovadă că autorul jucat acum la Bucureṣti a câṣtigat cu 

piesa Regina frumuseṭii din Leenane, Premiul Criticii pentru cel mai promiṭător 

dramaturg ṣi Drama Desk pentru cea mai bună piesă, iar cu Locotenentul din 

Inishmore ṣi Omul-pernă, Premiul Laurence Olivier pentru cea mai bună comedie. In 

Statele Unite a primit patru nominalizări la premiile Tony pentru cea mai bună piesă, 

iar în film scurt-metrajul său Six Shooter a câṣtigat Oscarul în 2005. Cu alte cuvinte, 

un autor cu care nu ai scuze dacă dai greṣ, pentru că materialul de la care pleci ṣi-a 

dovedit viabilitatea teatrală, piesele irlandezului fiind jucate în peste 45 de ṭări. 

Regizorului Cristi Juncu îi place dramaturgul McDonagh, de aceea i-a ṣi tradus 

două piese ṣi i-a montat două până acum: Vestul singuratic, în 2008, la Teatrul 74 din 

Târgu-Mureṣ ṣi Schilodul din Inishmaan, în 2011, la Teatrul Toma Caragiu, din 

Ploieṣti.  

În noua montare de la Nottara, Florin Piersic Jr. ṣi Vlad Zamfirescu îi 

interpretează pe cei doi fraṭi dintr-un sat uitat de lume, din vestul Irlandei, care se 

înfruntă, ca întotdeauna. Numai că acum suntem exact după înmormântarea tatălui lor, 

mort prin împuṣcare, iar obiṣnuitele lor dispute cotidiene capătă o ascuṭime nouă: 

vorbele ṣuieră ca gloanṭele, de la unul la altul, la fel ṣi pumnii, pentru că un secret 

adânc ascute vechiul conflict. 

 Sanda Viṣan: Dacă 15 ani nu te-ai lăsat tentat de niciun regizor, ce ai găsit 

interesant în acest proiect al Teatrului Nottara?  

Florin Piersic Jr.: Interesant trebuie să fie în primul rând textul ṣi în al doilea 

rând trebuie să vezi că discursul regizorului are un impact asupra ta, ca actor. Astea 

sunt condiṭiile necesare ṣi suficiente, pentru că altfel de ce aṣ fi plecat dintr-un teatru, 

unde eram angajat, dacă nu ca să fac lucruri care să-mi aducă bucurie ?  

Cristi e unul dintre regizorii cu care îmi doresc de mult să lucrez. Am fost anul 

trecut la Arad, într-un festival ṣi am avut marea plăcere să văd „Trilogia belgrădeană”, 



pusă de el la Râmnicu-Vâlcea. Am descoperit atunci ṣi niṣte actori absolut minunaṭi. 

Am simṭit ṣi mâna regizorului.  

Cristi are o discreṭie în a se manifesta, astfel încât actorii se văd. Sunt 

spectacole în care actorii se văd prea puṭin, iar regizorul vrea cu tot dinadinsul să iasă 

în evidenṭă, prin scenografie ṣi tot felul de efecte speciale. Juncu se sprijnă mult pe 

actori. 

 

Vlad Zamfirescu ṣi Florin Piersic Jr. FOTO Horia Petraşcu 

COLEMAN: Hai că i-ai luat máu.  

VALENE: Păi nu? Vezi ce rapid e la... Aia nu-i băutura mea? Ce...?  

COLEMAN: M-a implorat pentr-un pahar. Ce era să-i zic, când tocma’ l-a 

mormântat pă tata?  

VALENE: Să-i dai dă la tine.  

COLEMAN: Aşa vroiam, da’ când să-i dau, am văzut că dulapu’ meu e gol.  

VALENE: Gol, ă? Iar, ă?  

COLEMAN: Gol ca curu’ dă spân. VALENE: Niciodată nu-i negol dulapu’ tău.  

COLEMAN: Ei, uite c-acuma-i gol, c-aşa-i viaţa.  

(Vestul singuratic, Scena 1)  



Vlad Zamfirescu: Personajele fac parte dintr-o pătură socială destul de joasă, 

cu un IQ ṣi o educaṭie destul de mici. Îi regăsim peste tot în lume, nu numai în 

Irlanda. Dar ce ne-a interesat pe noi e componenta umană a acestor personaje, felul în 

care relaṭionează ṣi cum simt durerea ṣi bucuria. Ṣi unde mă pot eu regăsi în oamenii 

ăṣtia. Atunci devine interesant, când reuṣesc ṣi eu ca spectator, ca om care vede 

dinafară, să mă regăsesc în niṣte caracteristici umane ale acestor personaje.  

Sanda Viṣan: - Dincolo de aparenṭe.  

V.Z.: Dincolo de aparenṭe, dincolo de educaṭia diferită, să le înṭelegem punctul 

de vedere, nu neapărat să fim de acord.  

Preotul catolic al satului, interpretat de Andi Vasluianu, încearcă să medieze 

conflictul dintre cei doi fraṭi, dar este el însuṣi copleṣit de apăsătoarea atmosferă a 

satului, cu morṭi neexplicate ṣi nemărturisite la spovedanie, ṣi cu o populaṭie total 

supusă zeului alcool. Aṣa cum ajunge a fi ṣi reprezentantul bisericii, spre 

neputincioasa sa disperare, căci ce este un părinte spiritual, fără comunitate?  

Sanda Viṣan: Ai spune că textul noului spectacol de la Nottara, „Vestul 

singuratic”, este un text al generaṭiei tale? Ṣi autorul, ṣi regizorul, ṣi actorii, cam din 

aceeaṣi generaṭie faceṭi parte.  

Andi Vasluianu: Nu cred în categorisirea pe generaṭii. Cred că există texte… ṣi 

texte. Bune ṣi rele. Pe vremuri, când se puneau piese americane la Bulandra, când era 

Ciulei director, poate ṣi atunci se spunea: e un text al generaṭiei. Nu cred în asta.  

Cred că acesta e un text care ne-a plăcut ṣi pe care ne-am hotărât să-l facem ṣi 

cu asta, basta. Mie mi se pare un text foarte greu.  

Mi se pare de văzut în spectacolul ăsta: libertatea pe care o conṭine 

amoralitatea personajelor, mai ales a celor doi fraţi, jucaṭi de Florin Piersic Jr. ṣi 

Vlad Zamfirescu (Andi Vasluianu) 

S.V.: Sub ce aspect?  

A.V.: Are o doză de amoralitate destul de puternică. Ṣi asta e foarte greu de 

îngurgitat de către spectator.  

S.V.: Ṣi de actori?  

A.V.: Mai ales de actori, pentru că ei trebuie să creadă în situaṭia aia. Trebuie 

să te duci cu toată fiinṭa către personaj, să-l înṭelegi. De obicei, când vezi pe cineva 



amoral, ori îl consideri nebun, ori animal, numai om, nu. Dar e ṣi un soi de libertate în 

amoralitate. Iar asta mi se pare mie de văzut în spectacolul ăsta: libertatea pe care o 

conṭine amoralitatea personajelor, mai ales a celor doi fraṭi, jucaṭi de Florin Piersic Jr. 

ṣi Vlad Zamfirescu, mi se pare interesant de urmărit. 

 S.V.: Ṣi în această atmosferă de amoralitate, cum se plasează preotul pe care îl 

interpretezi?  

S.V.: Ṣi el e căzut cumva într-o negură a vieṭii lui, pentru că nimic nu-i iese în 

parohia asta ṣi pentru că încearcă din răsputeri să-i aducă pe calea cea bună pe toṭi 

enoriaṣii. Nu reuşeşte ṣi întâmplător mai pică ṣi el în păcatul beţiei.  

Cred că există niṣte planuri, că asta a fost discuţia mea cu Juncu încontinuu: cât 

din ceea ce-ṣi doreṣte el vine ṣi din viaṭa lui de dinainte de a fi alcoolic, sau cât este 

influenṭat de zona asta a alcoolului. Asta mi-a venit foarte greu să cuprind. Cred că un 

melanj între cele două: cu toate că e absorbit de alcool, încearcă să-i scoată din noroi. 

 
Andi Vasluianu ṣi Florin Piersic Jr. FOTO Horia Petraşcu 

 

Iar acestă lume de bărbaṭi plini de frustrări primeṣte din când în când o rază de 

lumină, tânăra liceană, care stinge cu Guiness setea beṭivilor locului, ca să mai facă ṣi 

ea un ban. Ṣi care se îndrăgosteṣte de cine nu trebuie, de preot, singurul în care pare să 

mai licăre speranṭa decenṭei ṣi a moralităṭii. Organizând un casting pentru rolul tinerei 

de 17 ani, Cristi Juncu a făcut o dublă distribuṭie pe acest rol de ingenuă pătată, 

fiindcă i-a plăcut prestaṭie ambelor actriṭe ale Teatrului Nottara.  

Sanda Viṣan: E un text intens cel pe care l-a ales Cristi Juncu ṣi e un spectacol 

de bărbaṭi, cu scurte apariṭii ale tinerei pe care o interpretezi.  



Ioana Calotă: Dificultăṭile ţin de subconştient.  

S.V.: De ce?  

I.C.: Trebuie să-ṭi aduci aminte şi să te laṣi practic vulerabilă, sensibilizată, să 

devii acel atlet al emoṭiilor. În acest tip de texte trebuie să se simtă ce e în adâncul 

adâncului tău, iar tu să acoperi cu o mască socială, lăsând totuṣi să iasă ce trebuie. E 

un text provocator pentru mine, fiindcă sunt puṭine scene, dar în cele trei apariṭii 

trebuie să am niṣte faṭete foarte clare ṣi mesajul meu să ajungă foarte clar la public. 

Aceasta ṭine de inspiraṭia pe care o am. Trebuie să fiu destul de aplicată, incât să se 

vadă ce treabă are fata asta, de ce e singura femeie, care e rolul Evei în această teroare 

bărbătească.  

E un spectacol despre copilăria adâncă, frumoasă, care încă nu s-a terminat, din 

păcate. Ei sunt adulṭi, au patruzeci şi ceva de ani ṣi trebuie să-ṣi retrăiască coṣmarurile 

din copilărie, să le treacă printr-o suferinṭă, printr-un catarsis, care până la urmă se 

întâmplă. De aceea, într-un fel, se găseṣte mântuirea, mesajul piesei este atins. 

 
Corina Dragomir, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu ṣi Florin Piersic Jr. FOTO Horia Petraşcu 

Sanda Viṣan: Ce provocări are acest rol pentru tine?  

Corina Dragomir: Nu e un rol uṣor, chiar dacă este singura fată din distribuṭie. 

E foarte greu, dar în acelaṣi timp ne-a ṣi fost uşurată munca, nouă, fetelor, pentru că 

băieṭii au fost protectori cu noi, regizorul ṣi colegii actori. Provocarea e mare, nu e 

simplu să faci ceva simplu, eṣti mereu tentat să complici lucrurile, când îi ai alături pe 

cei trei, care se provoacă constant din punct de vedere profesional. E foarte uṣor să 

cazi în capcană, dar Cristi Juncu a ṣtiut exact ce vrea de la fiecare personaj.  



De asemenea, nu e uṣor să fii pe dublu rol. Pentru mine e prima oară în carieră. 

E o lecṭie de generozitate. Am avut noroc de o colegă profesionistă, aṣa că nu au fost 

probleme, dimpotrivă, ne-am susṭinut. Pentru mine a contat enorm.  

E o lume frustă, cea creată de Martin McDonagh, închisă în sine, fără alte 

legături cu lumea largă decât revistele de scandal ṣi televizorul. Astfel descrisă, poate 

părea un spaṭiu al dramei, ceea ce ṣi este, în străfund. Dar aparenṭa ei este comică, 

McDonagh priveṣte cu un ochi ironic toate aceste frământări care nu duc nicăieri, ci 

fac doar să mai treacă timpul. Un univers al lipsei de scop, care poate face ca imensa 

comedie a vieṭii să pară inutilă.  

O concluzie la care spectatorul poate ajunge, urmărind această comedie în care 

regizorul nu a căutat să construiască vreo metaforă curajoasă, ci i-a lăsat pe actori 

(cum face întotdeauna) să arate ce pot, devenind ei purtătorii mesajelor textului. 

S-a întâmplat la al doilea spectacol să se nască momente în care spectatorii 

nu ṣtiau foarte bine ce să facă, să râdă, dar în acelaṣi timp aveau lacrimi în ochi 

(Florin Piersic Jr.) 

Sanda Viṣan: Ce trebuie să aibă un text, ca să spui da, la propunerea unui 

regizor?  

Florin Piersic Jr.: Mi-am dorit de ceva vreme să joc într-o comedie 

bulevardieră. Dacă o să se ivească ocazia ṣi o să fie o comedie de calitate –fiindcă 

există ṣi aṣa ceva- îmi doresc foarte mult să văd publicul fericit, râzând la fiecare 10-

15 secunde, pe sistemul ăsta replică-poantă.  

Aṣ putea să compar, deṣi comparaṭia e destul de forṭată, „Vestul singuratic” cu 

o comedie bulevardieră, până la un punct. Aici intervine elementul ăla pe care mi-l 

doresc foarte mult: s-a întâmplat la al doilea spectacol să se nască momente în care 

spectatorii nu ṣtiau foarte bine ce să facă, să râdă, dar în acelaṣi timp aveau lacrimi în 

ochi.  

Asta e greu de obṭinut, dar nu imposibil. Asta-i zona pe care o caut, de fapt, 

cam în tot ce fac. Ṣtiu foarte bine că nimeni nu mai vine astăzi la teatru ca să vadă 

dramă, că toată lumea vrea să uite de probleme. Din cauza asta funcṭionează în 

continuare, chiar dacă e criză ṣi toată planeta e într-un fel de marasm, lumea se 

refugiază la teatru, pentru că ṣi-a dat seama că la televizor se dau în reluare emisiunile 

cu buze ṣi silicoane. Aṣa că sălile sunt pline, lumea se hrăneṣte cu energia asta.  



La „Vestul singuratic” energia de care vorbesc e râsul, care în colectivitate face 

bine ṣi vindecă. Într-un anumit fel, e foarte interesant: să râzi din tot sufletul ṣi la un 

anumit moment să-ti iei o palmă mare peste faṭă.  

Sanda Viṣan: Crezi că publicul de vârsta a treia o să fie fericit, o să râdă la 

acest spectacol cu un limbaj decoltat? 

 P.Jr.: Cred că da, în ciuda limbajului violent, nu cred că spectacolul e vulgar. 

Există tot felul de cuvinte, care, fie au fost inventate de Bogdan Budeṣ, care a tradus 

textul, ori de noi care am încercat să ducem munca lui Bogdan mai departe. Ṣi aici a 

apărut bucuria colaborării cu Cristi, pentru că ne-a dat libertate de multe ori, rolul lui, 

la un moment dat, era să spună: asta da, asta nu, aici mergeṭi prea departe. Dar cred că 

orice om între 18 ṣi 88 de ani poate să se bucure de spectacolul ăsta. Îmi doresc să fac 

asemenea lucruri. Ṣtiu bine că teatrul moare, că puṭină lume o să vină să vadă „Vestul 

singuratic“...  

S.V.: Mă îndoiesc, deja e supervândut.  

P.Jr.: Da, dar la o sală de 120 de locuri...  

S.V.: Un asemenea spectacol se poate juca şi la sala mare, poate că direcṭia 

teatrului se va gândi la acest lucru.. 

 P.Jr.: Da, dar ăsta-i sistemul în care lucrăm.  

Ce să spun, iubesc ṣi teatrul, şi filmul, dar teatrul e călătoria aia specială. Am 

trăit situaṭia, în cazul one-man show-ului cu care mă mai plimb prin ṭară, „Freak 

Show“, am observat că pot să aduc la un numitor comun, doi oameni care sunt 

generaṭii diferite. Am văzut lumină ṣi entuziasm în ochii unor oameni foarte bătrâni 

sau foarte tineri. Înseamnă că mi-am atins scopul. Ṣi în cazul de faṭă contează să ai 

mintea deschisă ṣi să-ṭi dai voie să vezi o poveste mai ciudată.  

O poveste ciudată, dar comică, ce se înscrie în tabloul mai larg al evoluṭiei 

Teatrului Nottara din ultimii ani, despre care, ca observator al vieṭii teatrale 

bucureṣtene, pot depune mărturie. Când a câṣtigat postul de director (acum doi ani, 

cred), criticul de teatru Marinela Ṭepuṣ anunṭa că la Nottara paleta repertorială va 

căpăta culori noi ṣi că vor monta aici mari regizori români. Ṣi aṣa a fost: Tompa 

Gabor ṣi Victor Frunză figurează cu spectacole în stagiunea curentă, Radu Nica va 

intra ṣi el în repetiṭii pe scena bucureṣteană.  



Iar acum publicul poate fi martorul acestei premiere spectaculoase: Piersic Jr., 

îmblânzit de un regizor. Oare? 

„Vestul singuratic”, de Martin McDonagh  

* Traducerea : Bogdan Budeş  

Distribuṭia: Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă, 

Corina Dragomir  

Scenografia: Carmencita Brojboiu  

* Regia: Cristi Juncu Producṭia Teatrului „Nottara”, Bucureṣti 

 

Video CenterScenă din piesa de teatru„Vestul singuratic“ cu Florin Piersic Jr. şi 

Vlad Zamfirescu 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-

florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--

8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html 

 

 

 

de Sanda Vișan 

http://adevarul.ro/video-center/
http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html


6. Teatrul Românesc 
din data de 15 februarie 2015, ora 10.43 

https://ro-ro.facebook.com/TeatrulRomanescPage 

 

 
 

Teatrul Romanesc 

"După ce pare să fi consimṭit la ideea că nu poṭi să fii de capul tău o viaṭă 

întreagă, Piersic Jr. a acceptat provocarea să facă echipă cu alte două vedete ale 

generaṭiei sale: Andi Vasluianu ṣi Vlad Zamfirescu, alături de purtătoarele unui 

parfum de femeie, numite Ioana Calotă ṣi Corina Dragomir." in „Vestul singuratic“ de 

Martin McDonagh, la  # Nottara  

citeste articolul Sandei Visan pe >>> http://adevarul.ro/…/piersic-jr-is-back-

1_54de06…/index.html  

 # teatru   # TeatrulRomanesc  

 

https://ro-ro.facebook.com/TeatrulRomanescPage
https://www.facebook.com/TeatrulRomanescPage?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/nottara?source=feed_text&story_id=781585488585944
http://adevarul.ro/cultura/teatru/piersic-jr-is-back-1_54de0670448e03c0fd92b91b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/piersic-jr-is-back-1_54de0670448e03c0fd92b91b/index.html
https://www.facebook.com/hashtag/teatru?source=feed_text&story_id=781585488585944
https://www.facebook.com/hashtag/teatrulromanesc?source=feed_text&story_id=781585488585944
https://ro-ro.facebook.com/TeatrulRomanescPage/photos/a.176010072476825.42743.140091462735353/781584601919366/?type=1


 

 



7. Spectacole on-line 
din data de 16 februarie 2015,  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=390246227766983

&id=345058085619131 
 

 
 

Spectacolonline 

 

MUST SEE – „Vestul singuratic” de Martin McDonagh (tr. exceptionala 

Bogdan Budeş) - Sala George Constantin-Teatrul Nottara  

R: Cristi Juncu, D: Florin OʼPiersic Jr., Vlad Zamfirescu, Corina Dragomir, 

Andi Vasluianu  

N16 ani – atentie parintilor care isi aduc copii fara sa citeasca bine 

Teatrul Nottara, dintre toate teatrele din Bucuresti, parea sa fie ultimul teatru 

care nu se poate reforma, si aici nu vorbim de aspectul uzat si incomod al salii mari, ci 

mai ales de repertoriu si montarile discutabile din toate punctele de vedere. Motiv 

pentru care era si cel mai ocolit teatru. Dupa Festivalul de asta toamna „Comedia pe 

Bulevard”, sau cam asa ceva, cand au fost aduse din tara montari foarte bune si 

exceptionale (vezi in cronologie) + activarea site-ului + on line ticketing, am observat 

miscari. In sensul ca au inceput sa fie invitati regizori de-adevaratelea, sa vina sange 

proaspat in prim plan (colaborari etc). Nu garantam pentru tot.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=390246227766983&id=345058085619131
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=390246227766983&id=345058085619131
https://www.facebook.com/pages/Spectacolonline/345058085619131


Insa, mostra care va va convinge sa-i recalcati pragul este „Vestul singuratic”. 

Scrisa de unul din cei mai in voga dramaturgi contemporani (scenarist, regizor), 

Martin McDonagh, multipremiat si multinominalizat, piesa este o dramedie in cel mai 

pur stil irlandezo-britanic! (violenta, sarcasm, semidoctie, glume sexuale(nascute mai 

mult din represia sexuala, decat din exces) etc invelite intr-un strat gros de umor 

negru si alcool). Stil pe care insularii au reusit sa-l faca trade mark, daca ne gandim 

doar la Guy Richie, Danny Boyle (Trainspotting), Jon S. Baird(Filth), cu filmele ne e 

mai usor:). Sau, de acelasi autor, pentru cine a fost norocos a vazut „Omul perna” 

montat de R. Afrim la Braila, o montare imensa (cum ar zice specialistii, 

breathtaking). Dar sa revenim la scopul initial.  

In comunitatile mici, in general („Portugalia” musai de vazut la acelasi teatru), 

si in cele Vest-irlandeze, in mod special, timpul curge intre doua pahare cu whisky, 

cuvintele n-au nevoie de acorduri, ele trebuie doar sa existe si sa fie folosite cat mai 

mult in injuraturi, cruzimea, ura si violenta sunt de fapt distractia cotidiana (echipa de 

fotbal a fetelor ce isi cotonogeste constant adversarele), suicid-ul este demonstratia ca 

existi, maruntisurile si materialitatea vietii sunt singurele scopuri pentru care traiesti 

(pateele de la pomenile mortilor, cerute cu obstinatie, cipsurile…) si, in sfarsit, dar nu 

in ultimul rand, nicio zi fara crima:). Cum ar fi viata fara crima, dar nu orice fel de 

crima, ci una fara noima. In aceasta mica lume, fericirea se aduna din cioburi (multe), 

iertarea poate fi un exercitiu ca si trasul cu pusca, prietenia si intelegerea nu exista 

nici intre frati, ce pretentii sa mai ai de la altii, din pacate:), ce tine de Dumnezeu, pare 

sa nu aiba legatura cu acest mic orasel („pare ca Dumnezeu nu are jurisdictie in acest 

oras”). 

 Fratii Coleman si Valene, acesti Cain si Abel contemporani cu piticul din Twin 

Peaks:), s-au nascut si traiesc in acest mirobolant univers, in casa tatalui, proaspat 

mort (omorat accidental, my a__, de Coleman), unde problema nu e ca peretii cad pe 

ei, ci ca au ramas singuri. Actiunea incepe dupa inmormantarea tatalui, cand, cei doi 

se intorc acasa cu parintele Welsh, venit sa le acorde suportul sufletesc si impacarea 

divina. Ca de obicei, totul iese exact pe dos, parintele devine depresiv din cauza urii si 

neintelegerilor dintre frati. Restul subiectului la vizionare emoticon smile 

Bogatia textului, simbolistica excesiva, densitatea detaliilor erau premisele unei 

reusite, dar Cristi Juncu a facut ceva absolut iesit din comun. Probabil una dintre cele 

mai bune piese ale anului. Va fi cu siguranta. Punerea in scena este conceputa in parti, 

ca actele unei simfonii, in care pauzele sunt marcate de acorduri rhythm and blues cu 

parfum de gospel New Orleans, avand tempo-uri diferite allegro, adagio etc, intr-un 

decor care iti spune totul despre imbacseala, dezordinea si mizeria sufleteasca a 

personajelor. Si acum actorii. 

Florin Piersic Jr. este fabulos. De departe, personajul Coleman poate fi numit 

rolul vietii lui, de pana acum:). Joaca chiar mai bine decat in propriile-i montari. Este 



un Coleman atat de veridic, incat cu greu ne abtinem sa nu-i zicem O'Piersic. 

Miscarea scenica, mimica, costumul, „tunsoarea” si barba (please don`t shoot), 

postura de plavan-urangutan, tonalitatile, ritmul sunt toate sub control si dozaj de 

exceptie. Vlad Zamfirescu aduce restul de piese din puzzle. Alternanta fazelor de 

constient-normal cu nefericit-agresiv, respectiv stalp de familie cu screw you este 

perfecta, fluida si „naturala”. O exuberanta interpretare a poeziei din uratenia vietii. 

Corina Dragomir, un intermezzo reusit si credibil, in special in scena lacului. 

Singurul caruia nu i-a iesit, in totalitate, este Andi Vasluianu, blandul preot. 

Interpretarea este mult prea „innecata in bautura”, inutil. 

Una peste alta, putem sa garantam ca veti rade cum n-ati mai facut-o de mult, 

iar sentimentul cu care veti iesi, va fi foarte placut(nu neaparat din excesul de ras). 

Bravo! Veti spune la final. 

 

https://www.facebook.com/345058085619131/photos/pcb.390246227766983/390245947767011/?type=1
https://www.facebook.com/345058085619131/photos/pcb.390246227766983/390245947767011/?type=1


8. YouTube 
din data de 21 ianuarie 2015, 

https://www.youtube.com/watch?v=krotfIC2C00 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=krotfIC2C00

