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1. Raftul cu idei 
din data de 31 Octombrie 2016 

http://www.raftulcuidei.ro/o-poveste-foarte-simpla-de-marina-lado-

festin-pe-bulevard/ 

 

O poveste foarte simpla de Marina Lado in Fest(in) pe Bulevard 

   

 

http://www.raftulcuidei.ro/o-poveste-foarte-simpla-de-marina-lado-festin-pe-bulevard/
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Cronica de teatru 

    O poveste foarte simpla, de Marina Lado, este unul dintre spectacolele 

Teatrului Nottara (productie sub egida NETA), repetat si construit in perioada in 

care s-a realizat re-expertiza si consolidarea cladirii din Bulevardul Magheru. 

Bulina rosie nu i-a speriat pe actori si nici pe regizorul Ljupcho Gyorgievski, 

venit, pentru aceasta colaborare, din sud-vestul Macedoniei, de la Teatrul Mic 

din Bitola. 

    O poveste foarte simpla a avut premiera pe 18 septembrie 2016, iar in 

Fest(in) pe Bulevard a participat in cadrul sectiunii NETA si s-a jucat in sala 

Horia Lovinescu. 

    Textul care sta la baza piesei este scris de Marina Lado, tradus de Galina 

Zil si montat de catre regizorul macedonean secundat de Filip Ristovski (care 

creeaza si un rol savuros in spectacol – Cocosul) intr-un decor gandit de Luana 

Dragoiescu. Muzica, inclusiv melodiile interpretate de personaje, este cea 

originala, compusa special pentru spectacol de Marjan Nechak. 

    O poveste foarte simpla se desfasoara sub ochii nostri timp de 90 de 

minute. Este o poveste pentru oameni mari, curata, profunda si duioasa. Este 

simpla doar prin faptul ca solutia conflictelor si problemelor aparute de-a lungul 

povestii este una si aceeasi: iubirea. Reciproca este si ea valabila, interzicerea 

iubirii reprezentand intriga spectacolului. 

    Dasa (Diana Roman) si Alexei (Vlad Galatianu) sunt doi tineri 

indragostiti, vecini de ferme si inca de la inceputul povestii aflam ca Dasa este 

insarcinata, spre bucuria iubitului ei. Pana aici totul simplu…dar tatal Dasei 

(Sorin Cocis) il uraste pe vecinul sau (Ion Grosu), tatal lui Alexei si, implicit, si 

pe fiul acestuia. Povestea se complica si mai mult in momentul in care Dasei i se 

impune sa faca intrerupere de sarcina. 



 

Partea inedita a spectacolului, insa, o reprezinta lumea animalelor din 

ferma familiei Dasei. Animalele, cele pe care le regasim in mod obisnuit intr-o 

ograda, sunt interpretate de actori cu mult talent si autenticitate: 

 o vacuta gestanta, Zorika (Ada Navrot), materna, calda, linistita 

 iapa Surioara (Victoria Cocias), inteleapta, generoasa, eleganta, dar si 

incercata de sentimentul inutilitatii cauzat de varsta sa inaintata, dar si 

de scoterea din uz a carutei, consecinta a progresului tehnologic 

 Purcica (Ioana Calota in distributia din Festin) care si-ar dori sa zboare, 

indragostita pana peste cap de stapanul sau (care o hraneste cu orice 

prilej), vesela, teribil de amuzanta si haioasa 

 Cainele Napoleon (Raluca Juganaru Grosu), energic, loial, inimos si 

curajos 

 Si… nelipsitul Cocos (Filip Ristovski), colorat, infumurat, artagos, 

superior, fricos, mereu avand ceva de comentat sau de barfit, spre 

deliciul publicului 

    Asadar, povestea foarte simpla se desfasoara pe doua planuri, cel al 

oamenilor, al problemelor dintre ei si cel al animalelor si al modului in care 

percep ele aceste probleme. 

    Doua lumi aflate de multe ori in opozitie, animalele cautand prietenia, 

iubirea, neintelegand cum si de ce oamenii pot fi atat de absurzi si cruzi. Toate 
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animalele se bucura ca Dasa asteapta un copil, toate isi pretuiesc stapanii, toate 

cauta solutii pentru problemele aparute. 

    Momentul cel mai dramatic in reprezinta pregatirea Purcicii pentru 

sacrificiu, ea neavand habar de ceea ce urmeaza si, mai ales, avand incredere 

deplina in stapanul pe care il divinizeaza. Momentele crude sunt doar sugerate, 

dar se intampla sub privirile oripilate ale celorlalte animale ingrozite, infricosate 

si absolut neputincioase. 

    Magia povestii insa abia incepe. Purcica revine pe scena… zburand. Se 

pare ca a devenit inger (fiind un suflet nevinovat) si isi viziteaza prietenii de care 

ii este dor si pe care vrea sa-i linisteasca, povestindu-le cum este in cer si cum 

este sa zboare. Vrea sa participe si la rezolvarea situatiei si, punand cap la cap 

detaliile, ajung cu totii la concluzia ca, pentru a salva copilul Dasei, este nevoie 

ca unul dintre ei sa se sacrifice pentru a deveni ingerul protector al copilasului. 

 

Cum se leaga lucrurile, cine va fi sacrificat si cum se termina povestea 

foarte simpla va invit sa vedeti cu propriii ochi si sa traiti cu toata inima in 

ograda frumos construita, animata de candoarea acestor personaje. 

      

 

de: Iulia Alexandra Carnaru 
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2. rfi 
din data de 07 Octombrie 2016 

http://www.rfi.ro/eveniment-90194-productii-europene-de-prestigiu-

festin-la-nottara 

 

 

Producţii europene de prestigiu, în FEST(IN), la Nottara 

 

 
Image source: 

http://festinpebulevard.ro/ 

 

http://www.rfi.ro/eveniment-90194-productii-europene-de-prestigiu-festin-la-nottara
http://www.rfi.ro/eveniment-90194-productii-europene-de-prestigiu-festin-la-nottara


FEST(IN) pe Bulevard, Festivalul Internaţional de Teatru care marchează 

viaţa culturală bucureşteană în perioada 10 - 22 octombrie 2016, oferă 

publicului român posibilitatea de a intra în contact cu reprezentanţi de prestigiu 

ai artei dramatice din Europa. 

Dintre producţiile internaţionale care au decis să onoreze invitaţia 

Teatrului Nottara amintim: „Pericle” de William Shakespeare, al Teatrului din 

Šabac (Serbia),  „Ubu Rege” de Alfred Jarry, al Teatrului din Virovitica 

(Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki Dervishi, al Teatrului Național 

Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” de Henrik Ibsen, al Teatrului 

Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). 

Toate aceste spectacole fac parte din Secțiunea Competitivă II – NETA 

(New European Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 2015. 

Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au subliniat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu „Livada 

de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi profundă. Am 

avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită colaborării cu 

îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana Koloini, director 

artistic. 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

“Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive “Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. Sper 

că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme 

urmăream îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am 

şansa să mai văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia festivalului”, 

subliniază Jiří Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”. 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită sa 

trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

ascunzându-le prea adânc în noi înşine.  Este o poveste despre iubire, care nu 

este doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl 

ajută  să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi 

salvat de el însuşi. A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a 



Teatrului „Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care 

a montat spectacolul „O poveste foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. 

Acesta va avea premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în 

cadrul secţiunii NETA. 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

  



3. În joacă 
din data de 10 Octombrie 2016 

http://injoaca.ro/in-joaca/va-invit-la-un-festin-de-teatru-pe-bulevard/ 

 

 

 

Vă invit la un FEST(IN) de teatru pe Bulevard. 

 
Cel mai dor din viața mea anterioară (pre-Canada adică) mi-e de mersul la 

teatru și la evenimente. Sunt și pe aici, desigur, am un teatru chiar peste drum de 

casa mea, în care n-am intrat (să-ți fie rușine, Ada!) din diverse motive pe care 

nu le discut. Lia a fost. Dar dacă eu nu pot să mă duc la Nottara, nu înseamnă că 

voi n-ați putea să mergeți. 

 

Aflați deci că Teatrul Nottara redeschide sălile din bd. Magheru şi 

lansează cea de-a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru FEST(IN) pe 

Bulevard, care va avea în perioada 10-22 octombrie şi cuprinde 31 de 

spectacole, lansări de carte, expoziţii de fotografie, evenimente stradale şi multe 

alte manifestări culturale. 

 

Am întrebat organizatorii dacă în festival sunt şi spectacole potrivite 

pentru copii şi mi-au făcut trei recomandări: 

 

http://injoaca.ro/in-joaca/va-invit-la-un-festin-de-teatru-pe-bulevard/


1. Notenkraker sau al cincilea anotimp, care se joacă în prima zi a festivalului şi 

deschide oficial secţiunea “Bulevardul comediei”. Spectacolul vine din 

Chişinău, unde a primit multe premii pentru regie şi actorie, iar Teatrul de 

Revistă Ginta Latină ne asigură că este o producţie pentru toate vârstele 

 

2. Pe 12 octombrie, la Teatrul Ţăndărică, va avea loc spectacolul “Eu, Oblio”. 

Fiind chiar o producţie a Teatrului care Ţăndărică, este cu siguranţă o opţiune 

bună pentru copii, cu o singură precizare: reprezentaţia începe la 21:00 şi 

durează o oră, deci probabul veţi avea copii în pat un pic mai târziu decât de 

obicei 

 

3. “O poveste foarte simplă”, o producţie a Teatrului Nottara despre care 

organizatorii spun că ar fi o “fabulă modernă despre iubire”. În rolurile 

principale: o purcică, o vacă, o iapă, un caţel şi un cocoş, ce încearcă să 

desluşească lumea complicate a oamenilor. Singura atenţionare: la un moment 

dat se vorbeşte despre avort… voi decideţi dacă sunteţi pregătiţi să aveţi discuţia 

asta, dacă nu aţi avut-o deja. De ce să vă duceți cu copiii la o piesă în care se 

discută și despre așa ceva? Pentru că e o poveste din care aflăm că iubirea şi 

omenia sunt mai presus decât banii, şi, deşi uneori avem emoţii pe parcursul 

spectacolului, finalul este fericit. Spectacolul va avea loc vineri, 21 octombrie, 

ora 18:00. Pentru temerari avem și o invitație la piesa asta, așa că dacă vă 

face cu ochiul, lăsați aici un comentariu, până vineri 14 octombrie.  

 

 

 

 

 

 

de: Ada 

  

http://www.festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/notenkraker-sau-al-cincilea-anotimp
http://www.festinpebulevard.ro/ro/bulevardul-comediei/eu-oblio
http://www.festinpebulevard.ro/ro/neta/o-poveste-foarte-simpla


4. Ziarul Metropolis 
din data de 10 Octombrie 2016 

http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-celebre-din-strainatate-vin-

la-festin-pe-bulevard/ 

 

 

Spectacole celebre din străinătate vin la „FEST(IN) pe Bulevard” 

 

Producţii europene de prestigiu vor putea fi văzute la Bucureşti la ediţia 

din acest an a FEST(IN) pe Bulevard, care se va desfăşura în perioada 10-22 

octombrie. 

 
Oaspeţii străini, buni cunoscători ai teatrului românesc, au declarat că 

prezenţa lor în festival este o extraordinară ocazie pentru a se familiariza şi mai 

mult cu producţiile româneşti, implicit cu spaţiul cultural din România. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-celebre-din-strainatate-vin-la-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-celebre-din-strainatate-vin-la-festin-pe-bulevard/
http://www.ziarulmetropolis.ro/spectacole-celebre-din-strainatate-vin-la-festin-pe-bulevard/


 

Printre spectacolele care vor veni la București se numără „Pericle” de 

William Shakespeare, al Teatrului din Šabac (Serbia),  „Ubu Rege” de Alfred 

Jarry, al Teatrului din Virovitica (Croaţia), „The Bones that Come Late” de Teki 

Dervishi, al Teatrului Național Kosovo, Pristina (Republica Kosovo) şi „Nora” 

de Henrik Ibsen, al Teatrului Dramatic și de Păpuși, Vrața (Bulgaria). Toate 

aceste spectacole fac parte din Secțiunea Competitivă II – NETA (New 

European Theatre Action). Teatrul Nottara este membru NETA din 2015. 

 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor vine pentru prima dată în România. Ne 

bucurăm foarte mult că avem ocazia să prezentăm montarea noastră cu „Livada 

de vişini” în această ţară recunoscută pentru cultura ei bogată şi profundă. Am 

avut ocazia să admirăm câteva producţii româneşti datorită colaborării cu 

îndrăgitul nostru regizor, Gabor Tompa”, consideră Diana Koloini, director 

artistic. 

 

„Teatrul Naţional Sloven Maribor participă în festival cu spectacolul 

„Livada de vişini” de A. P. Cehov, în cadrul secţiunii competitive „Crize de 

familie”. Vin, cu drag, pentru a doua oară în România. Prima dată am fost la 

Iaşi, cu spectacolul „Amalia respiră adânc”, care a fost foarte bine primit. Sper 

că şi montarea pe care o vom prezenta în FEST(IN) pe Bulevard, „Cabaret 

Shakespeare, gol puşcă”, să se bucure de acelaşi succes. Într-o vreme urmăream 

îndeaproape dramaturgia română contemporană, m-aş bucura să am şansa să mai 

văd câteva spectacole cu texte româneşti cu ocazia festivalului”, subliniază Jiří 

Trnka (Cehia), coautor si regizor al spectacolului „Cabaret Shakespeare, gol 

puşcă”. 

 

„O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită să 

trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

ascunzându-le prea adânc în noi înşine. Este o poveste despre iubire, care nu e 

doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl ajută 

să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el 

însuşi. A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

„Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul „O poveste foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea 

premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

 

 

de: Liliana Matei 



5. Yorick.ro 
din data de 15 Noiembrie 2016 

http://yorick.ro/simplitatea-povestii-de-la-nottara/ 

 

 

  

Simplitatea poveştii de la Nottara 

       

Încercarea acestui “cârlig comercial” al titlului de articol se susţine prin 

două realităţi: povestea cu final fericit a Teatrului Nottara din Bucureşti şi 

spectacolul ce a avut premiera oficială în cadrul FEST(in)-ului pe Bulevard.  

http://yorick.ro/simplitatea-povestii-de-la-nottara/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/1-1.jpg


Prima poveste n-a fost deloc simplă şi a durat mult: 10 luni, timp în care 

instituţia – cu o istorie de 70 de ani în spate – a trebuit să-şi facă bagajele 

artistice şi s-o pornească într-un turneu-exil. Totul a pornit de la acea lege –

 nobilă în teorie, dar dezastruoasă în consecinţe – promulgată exact în urmă cu 

un an (noiembrie 2015), care încerca să găsească (de unde nu-s) acele soluţii de 

reducere a riscului seismic în cazul unor construcţii deja existente. Ca urmare, 

din cauza unei “buline roşii” aplicate în urmă cu două decenii pe imobilul din 

Bulevardul Magheru 20, Teatrul a fost nevoit să îşi suspende temporar 

spectacolele la sediu. Povestea e, aşadar, lungă şi deloc simplă. Cu toate acestea, 

un soi de “frumoasă simplitate” vine din rezolvarea sa fericită, după zeci de 

reprezentaţii jucate în alte zeci de spaţii mai mult sau mai puţin convenţionale. 

Iar această rezolvare se datorează în cea mai mare parte “familiei” Teatrului 

Nottara: nu puterii de a îndura (cehovian), ci puterii de a se lupta cu un sistem 

anchilozat şi de a învinge. Artişti, tehnicieni, personal administrativ şi o 

directoare tenace, în persoana teatrologului Marinela Ţepuş, împreună cu cei 

care le-au  fost alături în tot acest timp – spectatori, oameni de teatru, jurnalişti 

şi politicieni – au răzbit până la urmă. “Marea dezbulinare” şi revenirea acasă s-

au petrecut la mijloc de octombrie, în cadrul celei de-a patra ediţii FEST(in) pe 

Bulevard. 

La numărul generos de secţiuni în care este structurat acest Festival 

Internaţional de Teatru s-a adăugat şi cea dedicată spectacolelor NETA. Cu 

acronimul provenit de la New European Theatre Action ne-am mai întâlnit vara 

trecută, într-o serioasă manifestare organizată de Naţionalul bucureştean, la 

împlinirea unui deceniu de activitate a acestei importante asociaţii teatrale 

europene. A venit acum rândul Teatrului Nottara, afiliat din 2015 reţelei, să 

găzduiască spectacolele produse sub umbrela NETA. Texte clasice şi 

contemporane s-au regăsit în montările venite din Bulgaria, Croaţia, Serbia şi 

Republica Kosovo. România – prin teatrul gazdă – a fost reprezentată printr-“O 

poveste foarte simplă” de Marina Lado, în regia macedoneanului Ljupcho 

Gyorgievski. 

 
Ada Navrot 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/2-1.jpg


Povestea este, într-adevăr, foarte simplă, precum o fabulă: “A fost azi, ca 

oricând, într-un sat de oriunde, un loc binecuvântat şi cu oameni şi cu animale. 

Trăind în pace şi bună înţelegere, până la adânci bătrâneţi…” Stop. Finalul 

acesta e din alt basm. Sau poate că nu, dar, până să ajungem la el în povestea 

noastră, mai apar o dragoste interzisă, un copil pe cale să se nască (dar nu de toţi 

dorit), câteva istorii necurate din trecut, puţin alcool şi, peste toate, mirosul slab, 

e drept, dar suficient de puternic al banului. Vorbim despre lumea oamenilor, 

fireşte. Dincolo, lucrurile-s mult mai senine… Animalele se mulţumesc a-şi 

duce viaţa filosofând, glumind şi, uneori, bârfindu-şi cu drag stăpânii. Şi, mai 

ales, încercând a le înţelege lumea, cu toate inutilele sale neînţelegeri şi 

rivalităţi. În final, ele vor fi cele care, neştiute şi tăcute, găsesc soluţia (aproape) 

salvatoare. 

De la această poveste simplă se ajunge la un text ce tinde spre parabolă şi 

la un spectacol cu pretenţii de musical. Nu este cazul. Însă onestitatea 

demersului artistic se regăseşte în seriozitatea cu care actorii Teatrului Nottara 

îşi construiesc rolurile, încercând, mai mult decât atât, să se simtă bine 

împreună, pe scenă. Probabil, tocmai datorită acestei dârzenii de a merge mai 

departe, instituţia a trecut cu bine peste “criza de familie” ce i-a marcat ultimul 

an. 

 
Victoria Cociaş şi Ion Grosu 

Victoria Cociaş interpretează rolul unei distinse iepe negru-lucioase, pe 

nume Surioara, trăindu-şi vârsta cu eleganţă şi graţie, trecută de mult de vârsta 

întrebărilor. Ce coşmar! Ce cruzime! – se lamentează unul dintre personaje. Se 

numeşte viaţă. – vine replica înţeleaptă, dar cinică a Surioarei, care îşi mai 

aranjează când şi când coama, dând nervoasă din picior. Îi stă alături, într-un soi 

de pereche a maturităţii feminine, Ada Navrot, în rolul unei văcuţe gestante – 

Zorika -, tipica mamă din toate timpurile. Croşetează liniştit. Şi, la rându-i, 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/3-1.jpg


încearcă să răspundă la întrebările şi mirările tinerilor din ogradă. Ioana Calotă, 

îmbrăcată în costum roz de balerină, poartă cu demnitate toate însemnele 

personajului pe care-l interpretează cu mult umor: Purcica îndrăgostită de 

stăpânul său. Şi-ar dori să zboare, dar îi este mereu foame. Dificultatea opţiunii 

este tranşată cu sânge rece de Iapă: De ce să alegi ceva imposibil? 

Tineri sunt şi Câinele Napoleon – în travesti comic Raluca Jugănaru, 

concentrând toate calităţile pentru care personajul este erou de fabule -, dar şi 

Cocoşul îndrăgostit de propria voce, fan Freddie Mercury şi aprig comentator al 

întâmplărilor din curte (că doar ascultă ştiri la radio) – interpretat cu necesară 

infatuare şi autoironie de Filip Ristovski. De partea cealaltă, a lumii oamenilor, 

Sorin Cociş întruchipează un Stăpân prea bun în răutatea sa, de tată de fată şi 

proprietar de animale, iar Daniela Minoiu, în rolul Stăpânei, e îndoită, ca orice 

mamă, între datoria de soţie şi capriciile fiicei. Rolurile celor doi îndrăgostiţi 

revin Dianei Roman şi lui Vlad Gălăţianu. Au de partea lor marele avantaj al 

tinereţii. Personajul-cheie al Vecinului, tatăl băiatului, e construit de Ion Grosu 

în notă comic-patetică, lăsându-se prea mult ispitit de jocul facil al beţivului şi 

accentul rusesc. Uneori, discursul său e de neînţeles. 

 

Acţiunea se desfăşoară în decorul realist imaginat de scenografa Luana 

Drăgoiescu: grajdul unei gospodării, loc cu încărcătură simbolică în tradiţia 

creştină. O carcasă abandonată de Trabant pe post de iesle. Multe elemente de 

religie  popularizată se regăsesc, de altfel, în textul acestui spectacol, 

reinterpretate alegoric sau voit contemporan. Tripticul virtuţilor – credinţă, 

nădejde, dragoste – revine mai degrabă animalelor fără de păcat, iar poruncile 

biblice sunt destinate oamenilor: să nu ucizi (un copil nenăscut) sau să nu furi 

(ţuică). Expresia (dovedit universală) “Când o zbura porcu'” se transformă 

sorescian în “ăl de l-a văzut pe Dumnezeu”, care nu mai e Petrache Lupu de la 

http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/11/4-1.jpg


Maglavit, ci tocmai Purcica noastră, ce devine înger păzitor, cu tot cu aripi 

albe. Îngerilor nu le e frică, dar nici foame. Scena sacrificiului său şi guiţatul 

morţii la care asistă mute celelalte animale ar putea fi emoţionantă, de nu ar fi 

urmată (neinspirat regizoral) de melodia “House of the Rising Sun”… 

 
Ioana Calotă şi Sorin Cociş 

“O poveste foarte simplă” poate fi catalogată, deloc peiorativ, drept o 

parabolă amuzant-bulevardieră, cu cântece. E drept că arta de a compune muzică 

şi de a scrie versuri nu-s pentru oricine, dar spectacolul are o candoare aparte. În 

spatele fiecărui rol de fabulă, se ascunde dorinţa nespusă a actorilor de a reveni 

pe scenă, de a-şi regăsi publicul. În spatele acestei coproducţii europene, ca şi în 

spatele celei de-a patra ediţii izbutite a FEST(in)-ului pe Bulevard, se află 

tenacitatea unor oameni care vor să redescopere calea de succes a unei instituţii 

de tradiţie şi s-o ducă mai departe. 

 

 

 

de: Maria Zărnescu 
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6. Literatura de Azi 
din data de 29 Septembrie 2016 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/europa-pe-bulevardul-

magheru 

 

Europa pe bulevardul Magheru 

 

 „O poveste foarte simplă” vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită sa 

trăim, dar  pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/europa-pe-bulevardul-magheru
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/europa-pe-bulevardul-magheru
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ascunzându-le prea adânc în noi înşine.  Este o poveste despre iubire, care nu 

este doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl 

ajută  să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat 

de el însuşi. A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

„Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul „O poveste foarte simplă” la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea 

premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

 

 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

  



7. QMagazine 
din data de 12 Octombrie 2016 

http://www.qmagazine.ro/pe-bulevardul-comediei-birjar_326962.html 

 

Pe Bulevardul Comediei, birjar! 

O poveste foarte simplă vorbeşte într-un mod lipsit de artificii despre 

sensul existenţei umane, despre valorile uitate, singurele pentru care merită să 

trăim, dar pe care, din cauza presiunilor existenţei cotidiene, le pierdem, 

ascunzându-le prea adânc în noi înşine. Este o poveste despre iubire, care nu 

este doar privilegiul oamenilor, ci şi dreptul animalelor. Tocmai iubirea aceea, 

curată, în forma sa esențială, îi aminteşte omului despre valorile uitate şi îl ajută 

să le redescopere, să le scoată din nou la suprafaţă, pentru a putea fi salvat de el 

însuşi. 

 

“A fost o plăcere să lucrez împreună cu minunata echipa a Teatrului 

Nottara”, povesteşte Ljupco Gjorgievski, regizor din Macedonia care a montat 

spectacolul O poveste foarte simplă la Teatrul „Nottara”. Acesta va avea 

premiera în FEST(IN) pe Bulevard, pe 21 octombrie, în cadrul secţiunii NETA. 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc 

http://www.qmagazine.ro/pe-bulevardul-comediei-birjar_326962.html


8. Bucureștii vechi și noi 
din data de 24 Noiembrie 2016 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/11/o-poveste-foarte-simpla-

posibil-cel-mai-bun-spectacol-pentru-adolescentii-din-bucuresti/ 

 

O poveste foarte simplă, posibil cel mai bun spectacol pentru 

adolescenții din București 
 

 
 

O poveste foarte simplă este, posibil, cel mai bun spectacol de teatru 

pentru adolescenții din București. De ce spun acest lucru? Departe de a fi o 

poveste atât de simplă, tinerii pot cu ușurință trece peste anumite prejudecăți și 

pot ridica fruntea din telefonul mobil atunci când văd ceva”epic”. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/11/o-poveste-foarte-simpla-posibil-cel-mai-bun-spectacol-pentru-adolescentii-din-bucuresti/
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Acesta este cuvântul pe care ei îl folosesc atunci când resimt nevoia de 

ideal, frumos în viața lor sau pur și simplu când observă în societate ceva măreț. 

Teatrul este o bună alegere, prin urmare ”teatrul e epic”. Spectacolul „O poveste 

foarte simplă” poate fi ”an epic story for us the young”. El este o producție a 

Teatrului Nottara și merită să fie descoperit pe viu. Cuvintele se ciocnesc de 

muzică, muzica se ciocnește de diverse feeling-uri, prin urmare merită să-l 

explorăm pe viu. 

  

Cocoșul: Viața la țară, niște proaste! 

Dincolo de puternicul mesaj social pe care îl poartă, spectacolul are o 

muzicalitate aparte, care îți intră sub epidermă, care îți stăpânește inima. 

Ca spectator treci printr-o sumedenie de stări. Pendulezi ușor între 

crâmpeie din memorie care îți amintesc fie de copilărie, fie de responsabilitățile 

vieții de adult și viața care uneori te pune în fața unor situații critice și profund 

neplăcute! Animalele se dovedesc mai înțelepte decât oamenii, chiar dacă sunt 

înzestrate cu inocență și naivitate în procesul de înțelegere a realității oamenilor, 

a lumii lor ciudate în care trăiesc. 

În fața ta ai niște animăluțe, supuse totuși unui proces de 

antropomorfizare. Ele surpind prin vibrație, printr-o naivitate copleșitoare și 

autenticitatea actului artistic. Replica cocoșului la zbuciumul celorlalte vietăți 

din ogradă este de vis: ”Viața la țară, niște proaste!” 

Treci foarte ușor de la lacrimi la zâmbete și apoi la râs. Tensiunea 

fluctuează în timp ce spectatorul adâncește această poveste. În interiorul său se 

dezvoltă spectacolul, iar piesa prinde viață. Va pleca de acolo cu gândul la 

câteva replici. Va merge pe stradă și se va gândi la ce spunea purcica, sau cățelul 

sau vițica! Va fi acuzat că e nebun sau cel puțin ciudat!   

„Oamenii sunt ciudați și fac lucuri și mai ciudate. Ei au nevoie de o 

groază de lucruri pe care nu le folosesc niciodată. Le strâng degeaba. Ca hainele 



pe care le cumpără!”, este una dintre replici. Nu am pretenții că acest articol să 

fie numit o cronică de teatru, însă spectacolul te face să crezi. Îi crezi pe actori și 

în acest lucru, zic eu, constă chintesența unei cronici de teatru. 

Acesta este miezul spectacolului pe care vă invit să-l cunoașteți și 

singuri!  

 

 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 

 

  



9. Ziarul Metropolis 
din data de 29 Noiembrie 2016 

http://www.ziarulmetropolis.ro/sorin-cocis-teatrul-este-ca-o-amanta-

pe-care-daca-o-inseli-te-insala/ 

 

 

Sorin Cociş: “Teatrul este ca o amantă pe care dacă o înşeli, te înșală!” 
 

Trecutul ne dezvăluie foarte multe lucruri, nu doar o incurabilă 

melancolie. Trecutul are o anumită forţă de a se impune în actualitate fără a-şi 

face simtiţă prezenţa. Acest lucru se petrece şi cu teatrul în general când pur şi 

simplu vorbim despre teatru, chiar dacă o facem la timpul trecut. Forţa sa este 

invizibilă şi efectele devin vizibile când doar îi constatăm absenţa. 

 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/sorin-cocis-teatrul-este-ca-o-amanta-pe-care-daca-o-inseli-te-insala/
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Împreună cu actorul Sorin Cociş am pătruns în această atmosferă 

culturală, încercând pe cât posibil să surprindem în linii mari evenimentele, 

întâmplările, trăirile care şi-au pus amprenta în biografia sa, pe scena Nottara cât 

şi în afara ei. 

 

„Când am intrat aici era o familie, aici, în Nottara se trăia aproape după 

un ritual. Erau nişte reguli stabilite, ierarhii! Era o veselie continuă… dar şi 

când se întâmplau frecuşuri se extindeau la explozie. Am întâlnit o lume 

iubitoare de teatru”, povesteşte Sorin Cociş. 

 

Cum ai ajuns la Teatrul Nottara! Prin ce împrejurare? 

  

Din 1991 sunt la Nottara, eram student în anul III. Aici mi-am făcut 

debutul şi m-au şi angajat la Nottara după două săptămâni de repetiţii la 

spectacolul „Transfer de personalitate”, scris de Dumitru Solomon, în regia lui 

Mircea Cornişteanu. Eu am absolvit în 1992 la Florin Zamfirescu. Noi făceam 

actoria atunci patru ani, nu era sistemul acesta cu trei ani şi master. Se făceau 

patru ani. 

 

 
Sorin Cocis in Sotul pacalit 

Cum de aţi ales teatrul şi nu altceva? Cum v-a sedus scena teatrului? 

 

De mic am ştiut ce vreau să fac! Aveam dorinţa aceasta de a recita poezii. 

Eram şi ajutat pe vremea aceea de un sistem, eu eram mic nu aveam nici o vină, 

dar se făceau foarte multe serbări, montaje literar-artistice închinate tovarăşilor 

ş.a.m.d. şi eu recitam din prima şi cu intonaţie, cu putere, cu patos… Îmi 

exersam de fapt talentul. Începând cu clasa a V-a mi se dădea voie să recit din 

Lucian Blaga, din Mihai Eminescu, dincolo de penibilităţile acelea. 



A fost un avantaj pentru mine şi am ştiut de mic că asta vreau să fac. Nu 

mi-am dorit să fac altceva niciodată! A fost o mare şansă pe care am avut-o. 

Greul a urmat după! 

Când am intrat eu în 1988 la teatru erau practic patru locuri la băieţi şi 

patru la fete. Eram o clasă de opt! Două la incorporabili şi două la 

neincorporabili. Locurile erau pe ţară. Mai erau la Târgu Mureş două locuri! 

Atât! Erau candidaţi care dădeau de zece ani şi veneau an de an acolo. Pe Matei 

Voievod era o nebunie, un puhoi de lume. Se strângea lumea ca la balamuc 

acolo! 

 

Când am intrat eu erau două locuri şi 600 de candidaţi! Competiţie, nu 

glumă!. Cu doi ani înainte luasem 10 la monolog şi am căzut primul sub linie. 

Au fost primii doi admişi, , Cociş respins, următorul după mine, intrat pentru că 

el era la incorporabili, iar eu la neincorporabili şi a ajuns în clasă cu mine pentru 

că am intrat în anul următor. Era un sistem extrem de dur atunci! După mi s-a 

netezit un pic aşa calea. Am avut norocul acesta că m-a plăcut regizorul Mircea 

Cornişteanu şi după două săptămâni de repetiţii m-a propus pentru angajare şi 

am fost angajat cu jumătate de normă până am terminat facutatea şi după cu 

normă întreagă. 

 

Cum a fost întâlnirea cu Florin Zamfirescu? 

 

SC: Întâlnirea cu Zamfirescu mă fascinează şi acum prin complexitatea 

personajului şi a profesorului Florin Zamfirescu. Este un om care are fantastic 

de multe de oferit şi nu numai unui student. O bogăţie întreagă de poveşti, de 

pasiune. Nu am văzut om mai dedicat meseriei ca el. 

 

 
Sorin Cociş si George Constantin, in Avarul 

Recunosc! Eu nu am atât de multă pasiune. El o duce până demenţă, până 

la extrem. Spune aşa: „Dacă eşti împătimit(aşa vorbeşte în permanenţă de 



meseria asta!) de teatru nu ai voie să ai nici un hobby! Ce-i aia hobby!?” şi eu 

zic:”Domnule profesor, mie îmi place să mă duc la pescuit!”, şi el continuă: „Nu 

ai voie! Teatru, teatru şi atât! Teatrul este ca o amantă pe care dacă o înşeli te 

înşeală!”. Nu am văzut om mai dedicat meseriei ca Florin Zamfirescu. 

 

L-aţi cunoscut pe George Constantin? 

 

Am jucat cu el în spectacolul „Avarul”! Cum să fie… copleşitor! Pe 

George Constantin l-am prins pe final de carieră, pe final de viaţă când boala 

începuse să se instaleze. Eu am suferit cumplit, pentru că îmi era o teamă de el. 

S-a încruntat de vreo două ori la mine! Era copleşitor! O personalitate extrem de 

puternică. Eu l-am prins într-un moment greu. Nu mai avea răbdare! A jucat 

patru spectacole după care a intrat Constantin Cotimanis în rolul lui. A fost al 

treilea sau al patrulea spectacol la Nottara.  Am avut marea onoare să fiu pe 

scenă alături de el, alături că cu, era…cam alături căci nu aveai cum să te ridici 

la nivelul lui. 

 

Şi cu Emil Hossu, George Alexandru! Cum a fost întâlnirea cu ei? 

 

Eram o gască nebună! Când am intrat aici era o familie, aici, în Nottara se 

trăia aproape după un ritual. Erau nişte reguli stabilite, ierarhii! Era o veselie 

continuă… dar şi când se întâmplau frecuşuri se extindeau la explozie. Am 

întâlnit o lume iubitoare de teatru, cunoscătoare de teatru, pasionată de teatru. 

Era epoca lui Mălăele care era aici! Cu Vali Teodosiu, Catrinel Dumitrescu, 

Emil Hossu…George Alexandru cum bine ai zis. Era şi Dana Dogaru, Victoria 

Cociaş şi alţii. 

 

„Eram o gască nebună, iar George Alexandru era cel mai nebun dintre 

noi!” 

 

A fost Puricele. Marele succes al Teatrului Nottara! În regia lui Horaţiu 

Mălăele care juca rolul principal. Era şi Clara Vodă şi Bogdan Vodă care acum 

sunt în Australia. S-a jucat cam vreo 12 ani. Umpleam Sala Palatului! 5.000 de 

locuri. Am jucat două spectacole unu după altul! Lumea era şi pe pereţi! Era un 

mare succes! 

 

Nu-mi vine nici acum să cred că George Alexandru nu mai este şi că 

vorbim despre el la trecut. Erau vremurile acelea în care se făceau multe turnee. 

Eram o gască nebună, iar el era cel mai nebun dintre noi. 

 

Atunci dacă înainte şi după repetiţii chiar şi după spectacol rămâneam cu toţii 

la un pahar, la o vorbă..nimeni nu pleca, acum toată lumea şi-a luat boceluţa şi 

uşceala, rapid, toată lumea pleacă. 



„Contează enorm un regizor bun care ştie ce vrea!” 

 

Acum s-a întâmplat un eveniment important care ne-a adunat, în mod 

paradoxal, prin pierderea sălii din Magheru. S-a trezit în noi o conștiinţă a 

efemerului, a faptul că noi contăm mai mult decât o slavă deşartă.  

 

 
Sorin Cocis si Ion Haiduc in Sotul pacalit 

Ne-am întors înspre relaţiile dintre noi şi am reuşit să facem nişte lucruri 

extraordinare în experimentul Laboratorul de Teatru Dens, al regizorului Oleg 

Loevski  de pildă. Laboratorul a fost un lucru nemaipomenit! 

 

S-a produs un reviriment în această perioadă. Prin acest lucru ne-am 

redescoperit ca oameni, ca actori. Am văzut colegi de-ai mei faţă de care sincer 

nu prea aveam o apreciere extraordinară, dar am văzut că toţi sunt actori 

excepţionali. Contează enorm să ai un regizor bun!  Repet: contează enorm! 

 

Bube (regizorul Ljupcho Gyorgievski care a pus în scenă spectacolul „O 

poveste foarte simplă”) este un mare artist, de o expresivitate fantastică. Chiar 

dacă vorbea macedoneană tot înţelegeam ce vrea să spună. Are şi un talent de 

actor foarte bun şi plasticitate. Ştie foarte bine ce vrea! 

 

În secunda în care am rămas fără sediu eu nu m-am speriat. Mulţi colegi de-ai 

mei s-au speriat. Sunt un om care crede în Dumnezeu. Ce ni se întâmplă ni se 

întâmplă cu un scop anume şi cred în mântuirea prin suferinţă. 

La un moment dat prea ne-am risipit prea am ajuns să facem totul dintr-o 

rutină şi a trebuit să ne trezim un pic şi ca oameni şi ca artişti vis a vis de noi 

înşine, şi a fost o lovitură care ne-a scuturat, ne-a adunat, şi până la urmă ne-a 

făcut un bine! Ne-am regăsit ca trupă, ca entităţi individuale şi am scos fiecare 

ce era mai bun în noi şi ca om şi ca artist. Acesta este lucrul cel mai important 

care zic eu că s-a întâmplat! 



 

Ce v-aţi mai dori pe viitor ca artist? 

 

Pe viitor îmi doresc cât mai multe astfel de întâlniri care să.. apese la mine 

pe un  buton şi să declanșeze tot ce e mai bun, ca artist şi ca om. Asta face un 

regizor, de la el pleacă şi după trupa vine cu restul. Contează enorm să fii cu 

oameni care sunt pe aceeaşi lungime de undă. 

 

 
Sorin Cociş, Ioana Calotă in O poveste foarte simplă 

La modul general îmi doresc să-mi dea Dumnezeu limpezimea necesară, 

liniştea sufletească din care să scot tot ce am mai bun în mine, tot ce am eu de 

oferit. Atât! Fără să mă raportez la alţii…la mine. Atât! Când oi pune eu capul 

pe pernă să zic: ”Băi am făcut tot ce a depins de mine ca să s 

cot ce e mai bune din mine”. Atât îmi doresc! Nu visez glorie… nu am fost 

niciodată nici tipul de vedetă. Nu se lipeşte de mine chestia asta. Nu am nici 

invidii… sincer! La modul cel mai sincer îmi văd de viaţa mea. De când eram 

student mergeam acasă (eu sunt din Ardeal) şi mama şi tata mă întrebau :”Măi e 

adevărat că Florin Piersic e cu ală sau cu celălalt!” şi tot aşa. Eu le spuneam 

sincer că nu ştiu şi nici nu mă interesează şi primeam un răspuns de genul: „Păi 

tu de ce eşti acolo? Nu ştii nimic!”. Pe mine nu m-a interesat niciodată ce face 

unul ce face celălalt, nu m-a interesat de viaţa nimănui. Eu am povestea mea! 

 

Acesta este şi un motiv pentru care m-am retras din Bucureşti la ţară, unde 

am o grădină, pomi etc.. Este o adevărată bucurie! Mi-am schimbat viaţa! 

 

Un mesaj pentru colegii tineri? 

 

Sincer eu nu ştiu ce să le zic şi să le urez în afară de sănătate pentru că 

modalităţile lor (ale unora) de a pătrunde în meserie sunt diferite faţă de armele 

cu care am luptat eu sau generaţia mea. Astăzi trebuie să fii aşa, probabil şi 

atunci, dar nu a făcut parte din sistemul meu să fiu un cameleon, să mă strecor. 



Nu pot să le urez decât sănătate şi după vin toate. Să fie sănătoşi şi va merge 

fiecare pe drumul lui. Să le urez eu succes. Vine de la sine… 

 

Cine este Sorin Cociş 

 

Sorin Cociş s-a născut, la Reghin, judeţul Mureş, şi a absolvit în anul 

1992 Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, la clasa profesor Florin 

Zamfirescu. Angajat din 1991 în trupa Nottara-ului, actorul Sorin Cociş şi-a 

câştigat un loc distinct printre colegii săi. 

 

Fişa sa de creaţie cuprinde roluri importante, în montări ale unor valoroşi 

directori de scenă.  

 

 
 

Amintim, selectiv, câteva dintre acestea: Paşa din „Şantaj” de Ludmila 

Razumovskaia, regia Dominic Dembinski (1992), Etienne din spectacolul lui 

Horaţiu Mălăele, „Puricele” de G. Feydeau (1993), Valere – „Avarul” de 

Molière, regia Mircea Cornişteanu (1994), Lomov – „Cerere în căsătorie” de A. 

P. Cehov (1997) şi „Padkalesin – Căsătoria” de Nikolai Gogol (1998), ambele în 

regia lui Gavriil Pinte, Lubin din „Soţul Păcălit” de Molière, regia Mircea 

Cornişteanu (2000), George Dinu – „Titanic Vals” de Tudor Muşătescu, regia 

Dinu Cernescu (2002). 

 

În cei 25 de ani de carieră artistică, Sorin Cociş el a fost prezent, în roluri 

principale, pe genericul unor creaţii cinematografice importante: „Undeva în 

Est” (1991), „Pericoloso Sporgersi”, (1993), serialul de televiziune „În familie” 

(2002), „Return of the Living Dead: Rave to the Grave” (2005), “Despre morti 

numai de bine”(2005)  „Sarmale reci” (2006), „La urgenţă”(2006-2007),  „Cu 

un pas înainte”(2008), “Înainte şi După” 22/12/1989(2009), “Strung 

Love”(2010), “The Devil Inside”(2012), “Domestic” (2012), “Betoniera”(2013), 

“Boat Trip“(2014), Umbre (2014-2015), “Acasă la tata” (2015), “Black 

Friday”(2015), “O noapte în Tokoriki”(2016), Fixeur (2016). 

 



În prezent îl puteţi vedea jucând în spectacolele: „ O poveste foarte 

simplă” de Marina Lado, în regia lui Ljupcho Gyorgievski, „Soţul păcălit” de J.-

B. P. Molière, în regia lui Mircea Cornişteanu, „Aniversarea” de Thomas 

Vinterberg și Mogens Rukov, în regia lui Vlad Massaci, şi „Titanic Vals” de 

Tudor Muşatescu, în regia lui Dinu Cernescu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 

 

 


