
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosar de presă 
Ospăț la Nottara 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. LaPunkt 
din data de 12 Ianuarie 2017 
http://www.lapunkt.ro/2017/01/19/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-
in-toata-regula/ 
 

 
 

Ospăţ la Nottara! O cină orientală în toată regula! 

 
O cină orientală în toată regula! Cine îşi mai aminteşte de bragă, băutura 

care a cam dispărut din România de peste două decenii? Gustul ei uşor făinos a 
rămas în memoria multora. Braga încă stârneşte o emoţie profundă a trecutului! 
Melancolia îi stăpâneşte pe acei indivizi care s-au înfruptat din ea ani de zile. 
Dacă adăugăm aici şi farmecul şi mirodeniile Istanbulului, cu reverberaţiile pe 
care încă le au în spaţiul românesc la nivel de imaginar şi imaginaţie, obţinem 
elementele necesare unui „ospăţ”. O cină orientală în toată regula! 

În cadrul acestui eveniment- spectacol nu putea lipsi şi o lansare de 
carte 

Vă aşteptăm miercuri, 25 ianuarie, la ora 21:00, pentru o „O cină 
orientală” la Teatrul Nottara. Publicul se va putea bucura de o seară specială, 
configurată în jurul romanului „Ospăţul” (scris de Călin Torsan și editat la 
Casa de Pariuri Literare ) – care va avea o lansare inedită. 

„Ideea acestei cărți mi-a venit într-o dimineață friguroasă, zărind 
homlesul cu care mă întâlneam aproape zilnic. Era însoțit de un câine. Pentru o 

http://www.lapunkt.ro/2017/01/19/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-regula/
http://www.lapunkt.ro/2017/01/19/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-regula/


clipă, ceva i-a șoptit minții mele că singurul lui prieten i-ar putea deveni cândva 
hrană. N-am avut nevoie și de povestea reală a amărâtului, deși îl îndemnasem 
cândva să mi-o spună, făcându-l să mă bată la cap de fiecare dată când mă 
vedea prin cartier: Când o să scrieți despre mine? 

 

Ați spus că o să scrieți o carte despre mine! Am condimentat romanul cu 
o călătorie în Turcia, fascinat de două excursii foarte scurte făcute la Istanbul. 
Am brăzdat-o cu muzică, pentru că sunt suflător. Și încă mai sper să-i realizez 
coloana sonoră, așa cum am gândit-o atunci când am cuibărit sunetele în litere. 

Imagini din Constantinopol şi instrumente exotice, un alt ingredient 
oriental 

„În rest, de-a lungul paginilor mele, se mănâncă destul de bine. Faptul că 
volumul atinge de multe ori problema corupției din România, n-ar mai trebui să 
mire pe nimeni. Așa ne-am vedea și în oglindă. Până la urmă viața presupune 
vânat și vânători, aceasta fiind ideea principală a Ospățului meu.”, explică 
Călin Torsan. 

Atmosfera orientală a evenimentului este justificată prin descrierile 
Istanbulului, oraşul unde se desfăşoară mare parte din acţiunea cărţii. Ambianţa 
va fi întregită prin concertul „Oglinzi din Orient”, susţinut de 
grupul multumult (Vasile Gherghel – bas şi live electronics, Marius Achim – 
percuţie) şi de proiecţia video originală, aducând frânturi din Constantinopol în 
cafeneaua Teatrului Nottara. 

În sfârşit, dar nu în ultimul rând, degustarea de bragă va completa acest 
ospăţ literar-muzical, ea fiind asigurată de Dragoş Bogdan, bragagiul 
Bucureştiului. Detalii despre activitatea lui puteţi găsi aici: http://bogdania.ro/ 

 
 
 

Sursa: LaPunkt 

http://www.multumult.ro/
http://bogdania.ro/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2017/01/calin.jpg


2. Bucureştii vechi şi noi 
din data de 16 Ianuarie 2017 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/01/ospat-la-nottara-o-cina-
orientala-in-toata-regula/ 
 

 
 

Ospăţ la Nottara! O cină orientală în toată regula! 
  

 
FOTO: Florin Bondrilă 
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O cină orientală în toată regula! Cine îşi mai aminteşte de bragă, băutura 
care a cam dispărut din România de peste două decenii? Gustul ei uşor făinos a 
rămas în memoria multora. Braga încă stârneşte o emoţie profundă a trecutului! 
Melancolia îi stăpâneşte pe acei indivizi care s-au înfruptat din ea ani de zile. 
Dacă adăugăm aici şi farmecul şi mirodeniile Istanbulului, cu reverberaţiile pe 
care încă le au în spaţiul românesc la nivel de imaginar şi imaginaţie, obţinem 
elementele necesare unui „ospăţ”. O cină orientală în toată regula! 
 
În cadrul acestui eveniment- spectacol nu putea lipsi şi o lansare de carte 

Vă aşteptăm miercuri, 25 ianuarie, la ora 21:00, pentru o „O cină 
orientală” la Teatrul Nottara. Publicul se va putea bucura de o seară specială, 
configurată în jurul romanului „Ospăţul” (scris de Călin Torsan și editat la 
Casa de Pariuri Literare – mai multe detalii aici) – care va avea o lansare inedită. 
  

„Ideea acestei cărți mi-a venit într-o dimineață friguroasă, zărind 
homlesul cu care mă întâlneam aproape zilnic. Era însoțit de un câine. Pentru o 
clipă, ceva i-a șoptit minții mele că singurul lui prieten i-ar putea deveni cândva 
hrană. N-am avut nevoie și de povestea reală a amărâtului, deși îl îndemnasem 
cândva să mi-o spună, făcându-l să mă bată la cap de fiecare dată când mă 
vedea prin cartier: Când o să scrieți despre mine? Ați spus că o să scrieți o 
carte despre mine! Am condimentat romanul cu o călătorie în Turcia, fascinat 
de două excursii foarte scurte făcute la Istanbul. Am brăzdat-o cu muzică, 
pentru că sunt suflător. Și încă mai sper să-i realizez coloana sonoră, așa cum 
am gândit-o atunci când am cuibărit sunetele în litere. 
 
Imagini din Constantinopol şi instrumente exotice, un alt ingredient 
oriental 

„În rest, de-a lungul paginilor mele, se mănâncă destul de bine. Faptul că 
volumul atinge de multe ori problema corupției din România, n-ar mai trebui să 
mire pe nimeni. Așa ne-am vedea și în oglindă. Până la urmă viața presupune 
vânat și vânători, aceasta fiind ideea principală a Ospățului meu.”, explică 
Călin Torsan.   

http://www.cdpl.ro/


Atmosfera orientală a evenimentului este justificată prin descrierile 
Istanbulului, oraşul unde se desfăşoară mare parte din acţiunea cărţii. Ambianţa 
va fi întregită prin concertul „Oglinzi din Orient”, susţinut de 
grupul multumult (Vasile Gherghel – bas şi live electronics, Marius Achim – 
percuţie) şi de proiecţia video originală, aducând frânturi din Constantinopol în 
cafeneaua Teatrului Nottara. 
 

În sfârşit, dar nu în ultimul rând, degustarea de bragă va completa acest 
ospăţ literar-muzical, ea fiind asigurată de Dragoş Bogdan, bragagiul 
Bucureştiului.   
 

 
 
 
 

Sursa: Bucureştii vechi şi noi 
  

http://www.multumult.ro/


3. Revista Blogurilor 
din data de 19 Ianuarie 2017 
http://revistablogurilor.ro/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-
regula/ 
 

 
 

Ospăţ la Nottara! O cină orientală în toată regula! 
 

Teatrul Nottara ne așteaptă miercuri, 25 ianuarie, la ora 21:00, la o „O 
cină orientală” . Publicul se va putea bucura de o seară specială, configurată în 
jurul romanului „Ospăţul” (scris de Călin Torsan și editat la Casa de Pariuri 
Literare) – care va avea o lansare inedită.  
 

„Ideea acestei cărți mi-a venit într-o dimineață friguroasă, zărind 
homlesul cu care mă întâlneam aproape zilnic. Era însoțit de un câine. Pentru o 
clipă, ceva i-a șoptit minții mele că singurul lui prieten i-ar putea deveni cândva 
hrană. N-am avut nevoie și de povestea reală a amărâtului, deși îl îndemnasem 
cândva să mi-o spună, făcându-l să mă bată la cap de fiecare dată când mă 
vedea princartier: Când o să scrieți despre mine? Ați spus că o să scrieți o carte 
despre mine! Am condimentat romanul cu o călătorie în Turcia, fascinat de 
două excursii foarte scurte făcute la Istanbul. Am brăzdat-o cu muzică, pentru 
că sunt suflător. Și încă mai sper să-i realizez coloana sonoră, așa cum am 
gândit-o atunci când am cuibărit sunetele în litere. 
 
IMAGINI DIN CONSTANTINOPOL ŞI INSTRUMENTE EXOTICE, UN 
ALT INGREDIENT ORIENTAL 
 

http://revistablogurilor.ro/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-regula/
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„În rest, de-a lungul paginilor mele, se mănâncă destul de bine. Faptul că 
volumul atinge de multe ori problema corupției din România, n-ar mai trebui să 
mire pe nimeni. Așa ne-am vedea și în oglindă. Până la urmă viața presupune 
vânat și vânători, aceasta fiind ideea principală a Ospățului meu.”, explică 
Călin Torsan. 
 

Atmosfera orientală a evenimentului este justificată prin descrierile 
Istanbulului, oraşul unde se desfăşoară mare parte din acţiunea cărţii. Ambianţa 
va fi întregită prin concertul „Oglinzi din Orient”, susţinut de 
grupul multumult (Vasile Gherghel – bas şi live electronics, Marius Achim – 
percuţie) şi de proiecţia video originală, aducând frânturi din Constantinopol în 
cafeneaua Teatrului Nottara. 
 

În sfârşit, dar nu în ultimul rând, degustarea de bragă va completa acest 
ospăţ literar-muzical, ea fiind asigurată de Dragoş Bogdan, bragagiul 
Bucureştiului. Detalii despre activitatea lui puteţi găsi aici: http://bogdania.ro/ 

 
 
 
 
 

Sursa: ArtOut 
  

http://www.multumult.ro/
http://bogdania.ro/


4. ArtOut 
din data de 19 Ianuarie 2017 
http://artout.ro/reviste/blog/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-
regula/ 
 

 
 

Ospăţ la Nottara! O cină orientală în toată regula! 
 

Teatrul Nottara ne așteaptă miercuri, 25 ianuarie, la ora 21:00, la o „O 
cină orientală” . Publicul se va putea bucura de o seară specială, configurată în 
jurul romanului „Ospăţul” (scris de Călin Torsan și editat la Casa de Pariuri 
Literare – mai multe detalii aici) – care va avea o lansare inedită.  
 

„Ideea acestei cărți mi-a venit într-o dimineață friguroasă, zărind 
homlesul cu care mă întâlneam aproape zilnic. Era însoțit de un câine. Pentru o 
clipă, ceva i-a șoptit minții mele că singurul lui prieten i-ar putea deveni cândva 
hrană. N-am avut nevoie și de povestea reală a amărâtului, deși îl îndemnasem 
cândva să mi-o spună, făcându-l să mă bată la cap de fiecare dată când mă 
vedea prin cartier: Când o să scrieți despre mine? 

 

http://artout.ro/reviste/blog/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-regula/
http://artout.ro/reviste/blog/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-regula/
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 Ați spus că o să scrieți o carte despre mine! Am condimentat romanul cu 

o călătorie în Turcia, fascinat de două excursii foarte scurte făcute la Istanbul. 
Am brăzdat-o cu muzică, pentru că sunt suflător. Și încă mai sper să-i realizez 
coloana sonoră, așa cum am gândit-o atunci când am cuibărit sunetele în litere. 

 
IMAGINI DIN CONSTANTINOPOL ŞI INSTRUMENTE EXOTICE, UN 
ALT INGREDIENT ORIENTAL 
 

„În rest, de-a lungul paginilor mele, se mănâncă destul de bine. Faptul că 
volumul atinge de multe ori problema corupției din România, n-ar mai trebui să 
mire pe nimeni. Așa ne-am vedea și în oglindă. Până la urmă viața presupune 
vânat și vânători, aceasta fiind ideea principală a Ospățului meu.”, explică 
Călin Torsan. 
 

Atmosfera orientală a evenimentului este justificată prin descrierile 
Istanbulului, oraşul unde se desfăşoară mare parte din acţiunea cărţii. Ambianţa 
va fi întregită prin concertul „Oglinzi din Orient”, susţinut de 
grupul multumult (Vasile Gherghel – bas şi live electronics, Marius Achim – 
percuţie) şi de proiecţia video originală, aducând frânturi din Constantinopol în 
cafeneaua Teatrului Nottara. 
 

În sfârşit, dar nu în ultimul rând, degustarea de bragă va completa acest 
ospăţ literar-muzical, ea fiind asigurată de Dragoş Bogdan, bragagiul 
Bucureştiului.  
 
 

 
 
 

 
Sursa: ArtOut 

http://www.multumult.ro/
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5. Bogdania 
din data de 22 Ianuarie 2017 
http://bogdania.ro/o-cina-orientala-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

O cină orientală la Teatrul Nottara 

 
 

Miercuri, 25 ianuarie 2017, de la ora 21, la Teatrul Nottara, vă invităm să 
ne fiți oaspeți la „O Cină Orientală” cum nu s-a mai pomenit! Am pregătit un 
meniu bogat, în care acordurile pline de melancolie otomană ale 
trupei Multumult vor deschide apetitul, felul principal va fi oferit de Casa de 
Pariuri Literare, ce va lansa romanul „Ospățul” de Călin Torsan, „garnisit” cu 
un spectacol de imagini din Orient, în ton cu „bucatele” oferite. Braga 
Bogdania va umple paharele, adăugând acestui festin un gust dulce-acrișor, 
„pișcător” la limbă și plin de aroma cerealelor coapte. 

http://bogdania.ro/o-cina-orientala-la-teatrul-nottara/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/01/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-regula/
http://bogdania.ro/o-cina-orientala-la-teatrul-nottara/


 
 

Ideea lui Călin Torsan de a organiza un „ospăț cultural” în jurul cârții sale 
a dus la crearea unui spectacol multisenzorial coerent, în care invitații descoperă 
stări specifice lumii constantinopolitane (precum hüzün-ul), ca și cum s-ar 
plimba pe malurile Bosforului sau prin sălile Muzeului Inocenței al lui Orhan 
Pamuk. 

 
După această mini-vacanță, datorată sărbătorii Unirii Principatelor, vă 

invităm să vă trageți sufletul la sfârșitul primei zile de lucru și să cinați muzical 
și literar alături de noi! 

Foto: Maria Chirilă Mulțumim!  
 
 
 

 
 
 

de: Dragoș Bogdan 
  

https://www.facebook.com/maria.chirila.752?fref=ts


6. România24 
din data de 19 Ianuarie 2017 
http://www.romania24.net/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-
regula-raftul-cu-idei/ 
 

 
 

Ospat la Nottara. O cina orientala in toata regula! 

 

Comunicat de presă: Ospăţ la Nottara. O cină orientală în toată regula! 

O cină orientală în toată regula! Cine îşi mai aminteşte de bragă, băutura 
care a cam dispărut din România de peste două decenii? Gustul ei uşor făinos a 
rămas în memoria multora. Braga încă stârneşte o emoţie profundă a trecutului! 

http://www.romania24.net/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-regula-raftul-cu-idei/
http://www.romania24.net/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-in-toata-regula-raftul-cu-idei/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2017/01/Screen-Shot-2017-01-18-at-16.52.42.png


Melancolia îi stăpâneşte pe acei indivizi care s-au înfruptat din ea ani de zile. 
Dacă adăugăm aici şi farmecul şi mirodeniile Istanbulului, cu reverberaţiile pe 
care încă le au în spaţiul românesc la nivel de imaginar şi imaginaţie, obţinem 
elementele necesare unui „ospăţ”. O cină orientală în toată regula! 

În cadrul acestui eveniment-spectacol nu putea lipsi şi o lansare de carte 

Vă aşteptăm miercuri, 25 ianuarie, la ora 21:00, pentru o „O cină 
orientală” la Teatrul Nottara. Publicul se va putea bucura de o seară specială, 
configurată în jurul romanului „Ospăţul” (scris de Călin Torsan și editat la 
Casa de Pariuri Literare) – care va avea o lansare inedită. 

„Ideea acestei cărți mi-a venit într-o dimineață friguroasă, zărind 
homlesul cu care mă întâlneam aproape zilnic. Era însoțit de un câine. Pentru o 
clipă, ceva i-a șoptit minții mele că singurul lui prieten i-ar putea deveni cândva 
hrană. N-am avut nevoie și de povestea reală a amărâtului, deși îl îndemnasem 
cândva să mi-o spună, făcându-l să mă bată la cap de fiecare dată când mă 
vedea prin cartier: Când o să scrieți despre mine? Ați spus că o să scrieți o 
carte despre mine! Am condimentat romanul cu o călătorie în Turcia, fascinat 
de două excursii foarte scurte făcute la Istanbul. Am brăzdat-o cu muzică, 
pentru că sunt suflător. Și încă mai sper să-i realizez coloana sonoră, așa cum 
am gândit-o atunci când am cuibărit sunetele în litere. 

Imagini din Constantinopol şi instrumente exotice, un alt ingredient 
oriental 

„În rest, de-a lungul paginilor mele, se mănâncă destul de bine. Faptul că 
volumul atinge de multe ori problema corupției din România, n-ar mai trebui să 
mire pe nimeni. Așa ne-am vedea și în oglindă. Până la urmă viața presupune 
vânat și vânători, aceasta fiind ideea principală a Ospățului meu.”, explică 
Călin Torsan. 

    Atmosfera orientală a evenimentului este justificată prin descrierile 
Istanbulului, oraşul unde se desfăşoară mare parte din acţiunea cărţii. Ambianţa 
va fi întregită prin concertul „Oglinzi din Orient”, susţinut de 
grupul multumult (Vasile Gherghel – bas şi live electronics, Marius Achim – 

http://www.multumult.ro/


percuţie) şi de proiecţia video originală, aducând frânturi din Constantinopol în 
cafeneaua Teatrului Nottara. 

    În sfârşit, dar nu în ultimul rând, degustarea de bragă va completa acest 
ospăţ literar-muzical, ea fiind asigurată de Dragoş Bogdan, bragagiul 
Bucureştiului.  

cover photo: Florin Bondrila 

 

 

 

Sursa; Raftul cu idei 

  



7. Raftul cu idei 
din data de 18 Ianuarie 2017 
http://www.raftulcuidei.ro/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-toata-
regula/ 

 

Ospat la Nottara. O cina orientala in toata regula! 

 

Comunicat de presă: Ospăţ la Nottara. O cină orientală în toată regula! 

O cină orientală în toată regula! Cine îşi mai aminteşte de bragă, băutura 
care a cam dispărut din România de peste două decenii? Gustul ei uşor făinos a 
rămas în memoria multora. Braga încă stârneşte o emoţie profundă a trecutului! 

http://www.raftulcuidei.ro/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-toata-regula/
http://www.raftulcuidei.ro/ospat-la-nottara-o-cina-orientala-toata-regula/
http://www.raftulcuidei.ro/wp-content/uploads/2017/01/Screen-Shot-2017-01-18-at-16.52.42.png


Melancolia îi stăpâneşte pe acei indivizi care s-au înfruptat din ea ani de zile. 
Dacă adăugăm aici şi farmecul şi mirodeniile Istanbulului, cu reverberaţiile pe 
care încă le au în spaţiul românesc la nivel de imaginar şi imaginaţie, obţinem 
elementele necesare unui „ospăţ”. O cină orientală în toată regula! 

În cadrul acestui eveniment-spectacol nu putea lipsi şi o lansare de carte 

Vă aşteptăm miercuri, 25 ianuarie, la ora 21:00, pentru o „O cină 
orientală” la Teatrul Nottara. Publicul se va putea bucura de o seară specială, 
configurată în jurul romanului „Ospăţul” (scris de Călin Torsan și editat la 
Casa de Pariuri Literare ) – care va avea o lansare inedită. 

„Ideea acestei cărți mi-a venit într-o dimineață friguroasă, zărind 
homlesul cu care mă întâlneam aproape zilnic. Era însoțit de un câine. Pentru o 
clipă, ceva i-a șoptit minții mele că singurul lui prieten i-ar putea deveni cândva 
hrană. N-am avut nevoie și de povestea reală a amărâtului, deși îl îndemnasem 
cândva să mi-o spună, făcându-l să mă bată la cap de fiecare dată când mă 
vedea prin cartier: Când o să scrieți despre mine? Ați spus că o să scrieți o 
carte despre mine! Am condimentat romanul cu o călătorie în Turcia, fascinat 
de două excursii foarte scurte făcute la Istanbul. Am brăzdat-o cu muzică, 
pentru că sunt suflător. Și încă mai sper să-i realizez coloana sonoră, așa cum 
am gândit-o atunci când am cuibărit sunetele în litere. 

Imagini din Constantinopol şi instrumente exotice, un alt ingredient 
oriental 

„În rest, de-a lungul paginilor mele, se mănâncă destul de bine. Faptul că 
volumul atinge de multe ori problema corupției din România, n-ar mai trebui să 
mire pe nimeni. Așa ne-am vedea și în oglindă. Până la urmă viața presupune 
vânat și vânători, aceasta fiind ideea principală a Ospățului meu.”, explică 
Călin Torsan. 

    Atmosfera orientală a evenimentului este justificată prin descrierile 
Istanbulului, oraşul unde se desfăşoară mare parte din acţiunea cărţii. Ambianţa 
va fi întregită prin concertul „Oglinzi din Orient”, susţinut de 
grupul multumult (Vasile Gherghel – bas şi live electronics, Marius Achim – 

http://www.multumult.ro/


percuţie) şi de proiecţia video originală, aducând frânturi din Constantinopol în 
cafeneaua Teatrului Nottara. 

    În sfârşit, dar nu în ultimul rând, degustarea de bragă va completa acest 
ospăţ literar-muzical, ea fiind asigurată de Dragoş Bogdan, bragagiul 
Bucureştiului.  

cover photo: Florin Bondrila 

 

 

 

Sursa; Raftul cu idei 

  



8. Literatura de Azi 
din data de 20 Ianuarie 2017 
https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/ospat-si-braga 

 

Ospăț și bragă 

 
Braga este o băutură care conţine vitamina A şi patru tipuri de vitamina B, 

precum și vitaminele C şi E. Dacă este preparată corect, în condiții bune și 
depozitată corespunzător, braga poate fi considerată o băutură igienică. 

Datorită simplității preparării, în limba română a intrat expresia „ieftin ca 
braga”. 

Pentru mai tinerii cititori care au tot auzit de cuvântul bragă, dar nu au 

apucat să și afle ce este, ori s-o deguste, dar și pentru mai copții cititori 

https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/ospat-si-braga
https://www.literaturadeazi.ro/panoramic/ospat-si-braga/attachment/646x404-46


nostalgici după ea, aveți acum ocazia să o faceți dacă miercuri, 25 ianuarie 2017, 
ora 21:00, mergeți la Teatrul Nottara. 

Aici va avea loc un eveniment spectacol de la care nu putea lipsi și o 

lansare de carte. Publicul se va putea bucura de o seară specială, configurată în 

jurul romanului „Ospăţul” (scris de Călin Torsan și editat la Casa de Pariuri 
Literare). 

„Ideea acestei cărți mi-a venit într-o dimineață friguroasă, zărind homlesul 
cu care mă întâlneam aproape zilnic. Era însoțit de un câine. Pentru o clipă, ceva 

i-a șoptit minții mele că singurul lui prieten i-ar putea deveni cândva hrană. N-

am avut nevoie și de povestea reală a amărâtului, deși îl îndemnasem cândva să 

mi-o spună, făcându-l să mă bată la cap de fiecare dată când mă vedea prin 
cartier: Când o să scrieți despre mine? Ați spus că o să scrieți o carte despre 

mine! Am condimentat romanul cu o călătorie în Turcia, fascinat de două 

excursii foarte scurte făcute la Istanbul. Am brăzdat-o cu muzică, pentru că sunt 

suflător. Și încă mai sper să-i realizez coloana sonoră, așa cum am gândit-o 
atunci când am cuibărit sunetele în litere. 

„În rest, de-a lungul paginilor mele, se mănâncă destul de bine. Faptul că 
volumul atinge de multe ori problema corupției din România, n-ar mai trebui să 

mire pe nimeni. Așa ne-am vedea și în oglindă. Până la urmă viața presupune 

vânat și vânători, aceasta fiind ideea principală a Ospățului meu.”, explică Călin 
Torsan. 

Ambianţa va fi întregită prin concertul „Oglinzi din Orient”, susţinut de 

grupul multumult (Vasile Gherghel – bas şi live electronics, Marius Achim – 
percuţie) şi de proiecţia video originală, aducând frânturi din Constantinopol în 
cafeneaua Teatrului Nottara. 
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