
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dosar de presă 

Radu Gabrea, 9 Februarie 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Evenimentul zilei 
din data de 12 Ianuarie 2017 
http://www.evz.ro/sicriul-regizorului-radu-gabrea-depus-la-
nottara.html 
 

 
 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea, depus la 
Teatrul Nottara 

 
Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea a fost 

depus sâmbătă în foaierul Teatrului Nottara 
 

Cei care l-au cunoscut și iubit pe marele regizor pot veni să îi aducă un 
ultim omagiu până la ora 16,30, după care sicriul cu trupul lui Radu Gabrea va 
fi dus la capela Cimitirului Bellu, potrivit Agerpres. Înmormântarea va avea 
loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din Capitală. 

Regizorul Radu Gabrea a murit,joi,la vârsta de 79 de ani.Critic de film la 
numeroase ziare, profesor de regie și montaj la Academia de Teatru și Film din 
București. A fost primul președinte al Oficiului Național al Cinematografiei, cu 
rang de secretar de stat, înființat la 24 octombrie 1997 prin Ordonanță de 
urgență a Guvernului României. A deținut funcția până în anul 1999. A fost 
membru fondator al Fundației "Filmul românesc". În 2011, a fost distins cu 
Ordinul Crucea de Cavaler a Ordinului pentru Merite al Republicii Federale 
Germania. 

de: Feri Predescu 
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2. HotNews 
din data de 11 Februarie 2017, ora 11:54 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21604218-sicriul-trupul-
neinsufletit-regizorului-radu-gabrea-fost-depus-teatrul-nottara.htm 
 

 
 

Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului Radu Gabrea a fost 
depus la Teatrul Nottara 

 
Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului Radu Gabrea a fost depus sambata in 
foaierul Teatrului Nottara, anunta Agerpres. Toti cei care l-au cunoscut si iubit pe 
marele regizor pot veni sa ii aduca un ultim omagiu pana la ora 16:30, dupa care sicriul 
cu trupul lui Radu Gabrea va fi dus la capela Cimitirului Bellu.  
 
Inmormantarea va avea loc duminica, la ora 14:00, la cimitirul Bellu din Capitala.  
 
 
Regizorul Radu Gabrea a murit joi la varsta de 79 de ani. 
 

 
 
 
 

de: Alina Neagu 
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3.  PRO TV 
din data de 11 Februarie 2017 
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/trupul-neinsufletit-al-regizorului-
radu-gabrea-va-fi-depus-sambata-in-foaierul-nottara-duminica-va-
avea-loc-inmormantarea.html 
 

 
 
Trupul neinsufletit al lui Radu Gabrea va fi depus sambata in foaierul 

Nottara. Regizorul va fi inmormantat duminica 
Trupul neinsufletit al lui Radu Gabrea va fi depus sambata in foaierul Nottara. Regizorul va fi inmormantat 

dumi00:2500:25 
 20% … 60% 

  Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului Radu Gabrea va fi depus, 
sambata, in foaierul Teatrului Nottara din Capitala, potrivit Uniunii Cineastilor 
din Romania. 
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Duminica, la ora 14, va avea loc inmormantarea, la cimitirul Bellu din Capitala. 
Regizorul Radu Gabrea a murit joi la varsta de 79 de ani. 
 

 
 
 

Sursa: PRO TV 
  



4.  Cotidianul 
din data de 11 Februarie 2017 
http://www.cotidianul.ro/un-ultim-omagiu-pentru-radu-gabrea-la-
teatrul-nottara-296020/ 
 

 
 

Un ultim omagiu pentru Radu Gabrea la Teatrul "Nottara" 
 

 
 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea, care a decedat joi, a 
fost depus sâmbătă în foaierul Teatrului "Nottara. 

http://www.cotidianul.ro/un-ultim-omagiu-pentru-radu-gabrea-la-teatrul-nottara-296020/
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Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe regizor pot veni să îi aducă un ultim 
omagiu până la ora 16.30. 

Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală. 

  
 
 

Sursa: Cotidianul 
  



5.  Libertatea 
din data de 11 Februarie 2017, ora 12:59 
http://www.libertatea.ro/monden/vedete-de-la-noi/sicriul-cu-trupul-
neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-depus-la-teatrul-nottara-
1740768 
 

 
 
Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea, depus la 

Teatrul Nottara 

 
 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea a fost depus 
sâmbătă în foaierul Teatrului Nottara. 
 

Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe marele regizor pot veni să îi aducă 
un ultim omagiu până la ora 16,30, după care sicriul cu trupul lui Radu Gabrea 
va fi dus la capela Cimitirului Bellu. 
 

Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală, după cum a anunțat fiica sa. 
 
 

Regizorul Radu Gabrea va fi înmormântat la cimitirul Bellu 
 
“Tatălui meu, regizorul Radu Gabrea, i se poate aduce un ultim omagiu 

sâmbătă, 11 februarie între 11 și 16.30, la Teatrul Nottara. Înmormântarea va 
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avea loc, duminică, 12 februarie, la ora 14.00 la Cimitirul Bellu.”, Magda 
Schubert. 

 
Regizorul Radu Gabrea a murit joi seara, la vârsta de 79 de ani. „Sunt 

total surprins de plecarea lui din această lume. Nu numai că l-am cunoscut, dar 
am și lucrat cu dânsul. Am fost în relații foarte bune. Prietenești, ca să spun așa. 
Eram la nivel de același fel de a gândi și a vedea lumea. A fost și rămâne un 
artist și un om deosebit. Rămâne opera lui. A făcut niște filme extraordinare și a 
fost un om extraordinar. El rămâne ca un model, ca un artist care a înțeles viața 
și a receptat-o în filmele lui (…) și prin asta va trăi mai departe”, a spus actorul 
Dorel Vișan. 

 

 

 

Sursa: Libertatea 

  

http://www.libertatea.ro/stiri/regizorul-radu-gabrea-a-murit-la-varsta-de-79-de-ani-1739545


6.  AGERPRES 
din data de 11 Februarie 2017, ora 11:01 

http://www.agerpres.ro/cultura/2017/02/11/sicriul-cu-trupul-
neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-depus-la-teatrul-nottara-11-
01-32 
 

 
 

UPDATE Zeci de prieteni și admiratori i-au adus un ultim omagiu regizorului 
Radu Gabrea, la Teatrul Nottara 

 

UPDATE ORA 16:52 Zeci de persoane, prieteni, admiratori, colegi, 
studenți și oameni simpli i-au adus un ultim omagiu regizorului Radu Gabrea, 
sâmbătă, la Teatrul Nottara. 
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Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului a părăsit Teatrul Nottara sâmbătă, 
la ora 16,30, în aplauzele celor care au dorit să-și ia adio de la cel pe care l-au 
iubit și admirat. 

Consilierul prezidențial Sergiu Nistor a spus, în mesajul trimis de 
președintele Klaus Iohannis, că Radu Gabrea a fost unul dintre importanții 
artiști-cetățeni ai culturii române. 

"Astăzi, când cultura română se desparte de unul dintre importanții ei 
artiști-cetățeni, în numele Administrației Prezidențiale dau expresie regretelor și 
tristeții profunde la despărțirea de Radu Gabrea. (...) Mesajul operei sale se 
sprijină pe valoarea adevărului, responsabilității, umanități. Ori de câte ori, ca 
indivizi ori ca societate ni le vom asuma, să ne amintim și să aducem un omagiu 
lui Radu Gabrea", a spus Sergiu Nistor. 

Ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, a declarat că l-a cunoscut și i-a văzut 
filmele lui Radu Gabrea și a spus că toți cei care i-au văzut filmele au datoria de 
a duce mai departe mesajele pe care acesta le transmitea prin filmele lui. 

"L-am cunoscut, i-am văzut filmele, știu cât de mult ținea la Festivalul de 
la Mediaș — sper ca acest festival să continue — și până la urmă creația în film 
și în teatru a lui Radu Gabrea stă, așa cum spune unul din ultimele sale filme — 
"Sub semnul dragostei, Lindenfeld" — sub semnul iubirii. Cred că toți cei care l-
au cunoscut și toți cei care i-au văzut filmele au această datorie de a duce mai 
departe mesajul unui cineast implicat în viața societății. Întâmplător a fost 
primul președinte al Oficiului Național al Cinematografiei, și a încercat, cât a 
putut, să impună această instituție", a spus Vulpescu. 

"Aduc un pios gând și omagiu acestui om de artă, om de cultură și, de ce 
să nu spunem, un om al cetății. Prin tematica filmelor sale dovedește că nu a fost 
străin în niciun moment de ceea ce s-a întâmplat în cetatea lui natală care este 
România, iar pentru noi, eu reprezentând evreii din România, Radu Gabrea a 
făcut foarte multe. (...) Îi aduc și aici, și pe această cale, cele mai deosebite 
mulțumiri pentru maniera în care s-a apropiat de soarta unor oameni din diferite 
situații și, bineînțeles, pentru omenia lui mare și dorința de viață. (...) Domnule 
Gabrea — vă spun domn pentru că v-ați purtat întotdeauna ca un domn — aveți 
din partea mea și a celor pe care îi reprezint, cele mai frumoase gânduri și 
rămâneți, pentru mine cel puțin, un om de bine și om al adevărului", a spus 
Aurel Vainer, președintele Comunității Evreiești din România. 

A fost și rămâne unul din profesorii cei mai iubiți, a spus profesorul și 
criticul de film Manuela Cernat. 

"S-a frânt cea mai falnică ramură din arborele promoției noastre. Radu 
Gabrea a fost o stea a generației lui. (...) Este singurul cineast român care a avut 



o carieră internațională, ale cărui filme au fost mari succese internaționale care 
sunt studiate în universitățile de film din lume. (...) A fost un om minunat. 
Revenind la catedră în universitate ca profesor și-a cucerit studenții prin 
bunătate, prin umor, prin candoare, prin generozitate extraordinară. A fost și 
rămâne unul din profesorii cei mai iubiți. Rămâne unul dintre marii, marii noștri 
cineaști. Probabil că de abia de acum înainte el va fi pus pe locul care i se 
cuvenea", a declarat Manuela Cernat. 

Fiica regizorului Radu Gabrea, Maria-Magdalena Schubert, a afirmat 
pentru AGERPRES că scriitorul pastorul luteran Eginal Schlattner, autorul 
cărților "Cocoșul decapitat: roman", "Mănușile roșii", după care Radu Gabrea a 
făcut două filme cu același nume, va oficia duminică, la ora la care artistul va fi 
înmormântat la Cimitirul Bellu, o slujbă în satul Roșia, din județul Sibiu. 

Printre colegii și prietenii care i-au adus un ultim omagiu lui s-au aflat 
actorii Catrinel Dumitrescu, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Ada Navrot, Vlad 
Rădescu, Dani Popescu, regizorul Mihai Lungeanu, Marinela Țepuș, managerul 
Teatrului Nottara, Demeter Andras, fostul director al Societății Române de 
Radiodifuziune, Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. 

Admiratorii și prietenii maestrului au umplut foaierul Teatrului Nottara cu 
flori și coroane, printre cei care au dorit să-l onoreze numărându-se președintele 
Klaus Iohannis, ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, UNATC, Uniunea Autorilor 
și Realizatorilor de Film (UARF). 

Radu Gabrea va fi înmormântat duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu 
din Capitală. 

 

 

 

de: Petronius Craiu 

  



7.  AGERPRES 
din data de 10 Februarie 2017, ora 12:41 

http://www.agerpres.ro/cultura/2017/02/10/sicriul-cu-trupul-
neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-depus-sambata-la-teatrul-
nottara-12-41-07 
 

 
 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea, depus 
sâmbătă la Teatrul Nottara 

 
Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea va fi depus 

sâmbătă, în foaierul Teatrului Nottara, potrivit Uniunii Cineaștilor din România 
(UCIN). 

 

Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe marele regizor îi vor putea aduce un 
ultim omagiu la Teatrul Nottara, sâmbătă, între orele 11,00 și 16,30. 
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Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală. 

 
 

Sursa: AGERPRES 
  



8.  România Liberă 
din data de 10 Februarie 2017, ora 16:44 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/sicriul-cu-
trupul-neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-va-fi-depus--
sambata--la-teatrul-nottara--inmormantarea-va-avea-loc--
duminica--la-cimitirul-bellu-440631 
 

 
 

Sicriul cu trupul neînsufleţit al regizorului Radu Gabrea va fi 
depus, sâmbătă, la Teatrul Nottara. Înmormântarea va avea loc, 

duminică, la cimitirul Bellu 
  
  

Sicriul cu trupul neînsufleţit al regizorului şi scenografului Radu 
Gabrea va fi depus, sâmbătă, în incinta Teatrului Nottara, iar 
înmormântarea va avea loc duminică, la cimitirul Bellu, a declarat pentru 
News.ro, Marinela Ţepuş, directoarea teatrului. 

”După ora 17.00, sicriul va fi depus la capela cimitirului Bellu Ortodox, 
iar înmormântarea va avea loc, duminică, la ora 14.00”, a precizat Marinela 
Ţepuş. 

Regizorul Radu Gabrea a murit, joi seara, la vârsta de 79 de ani, a declarat 
soția artistului, actrița Victoria Cociaș.  
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Născut în 20 iunie 1937 în Bucureşti, Radu Gabrea face parte din prima 
generaţie de regizori români şcoliţi postbelic: Manole Marcus, Iulian Mihu, 
Andrei Blaier – şi încă, nu foarte mulţi, alţii. A urmat şi a absolvit mai întâi 
cursurile Institutului de Construcţii Bucureşti (1960). Ca student participă la 
mişcările revendicative ale studenţilor din Bucureşti în 1956. 

Este arestat în acelaşi an, achitat şi eliberat în 1957. Urmează apoi 
cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” 
Bucureşti, secţia regie film, pe care îl absolvă în 1968. Debutează în 
lungmetrajul de ficţiune în 1969 cu Prea mic pentru un război atât de mare, film 
în care naraţiunea de tip clasic se îmbină cu experimentul – acesta din urmă 
înţeles ca încercare de sincronizare cu tendinţele inovatoare ale cinematografiei 
europene a vremii: „Respectând proporţiile, acest film a însemnat pentru istoria 
filmului românesc cam ce a însemnat, cu şapte-opt ani în urmă, Copilăria lui 
Ivan de Andrei Tarkovski pentru istoria filmului rusesc. 

În 1970 realizează primul serial de televiziune românesc: Urmărirea. A 
urmat, în 1973, Dincolo de nisipuri, ecranizare a splendidului roman Îngerul a 
strigat al lui Fănuş Neagu, cu elemente din nuvela ce dă titlul filmului, selectat şi 
acesta în „Quinzaine des realisateurs”. Pentru a putea trece de cenzură, coloanei 
sonore a filmului i s-a ataşat un comentariu din off, pentru ca nu cumva 
întâmplările de pe ecran să fie greşit interpretate ideologic, informează Istoria 
Filmului. 

Radu Gabrea a fost primul președinte al Oficiului Național al 
Cinematografiei, cu rang de secretar de stat, înființat la 24 octombrie 1997 prin 
Ordonanță de urgență a Guvernului României. A deținut funcția până în anul 
1999. Este membru fondator al Fundației "Filmul românesc". În 2011 a fost 
distins cu Ordinul Crucea de Cavaler a Ordinului pentru Merite al Republicii 
Federale Germania. 

  

 
 
 
 

de: Iulia Iancu 
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9.  Ziare.com 
din data de 11 Februarie 2017, ora 12:10 

http://www.ziare.com/cultura/regizori/sicriul-cu-trupul-
regizorului-radu-gabrea-a-fost-depus-la-nottara-1453401 
 

 
 

Sicriul cu trupul regizorului Radu Gabrea a fost depus la Nottara 
 

 
Foto: Nottara 

  Sicriul cu trupul neinsufletit al regizorului Radu Gabrea a fost depus, 
sambata, in foaierul Teatrului Nottara. 
 
 
  Toti cei care l-au cunoscut si iubit pe marele regizor pot veni sa ii aduca 
un ultim omagiu pana la ora 16:30, dupa care sicriul cu trupul lui Radu Gabrea 
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va fi dus la capela Cimitirului Bellu. 
 
 
  Inmormantarea va avea loc duminica, la ora 14:00, la cimitirul Bellu din 
Capitala. 
 
  Regizorul Radu Gabrea a murit, joi, la varsta de 79 de ani. 

 
 
 
 

Sursa: Ziare.com 
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Unul dintre cei mai buni cineaști români, autorul unor filme precum 
„Dincolo de nisipuri“, „Ein Mann wie EVA“ sau „Cocoșul decapitat“, a 
părăsit această lume joi, din cauza unei probleme cardiace. 

Zeci de persoane, prieteni, admiratori, colegi, studenți și oameni simpli i-
au adus un ultim omagiu regizorului Radu Gabrea, sâmbătă, la Teatrul Nottara. 
Ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, a declarat că l-a cunoscut și i-a văzut filmele, 
iar mesajul acestora trebuie dus mai departe. 

„Cred că toți cei care l-au cunoscut și toți cei care i-au văzut filmele au 
această datorie de a duce mai departe mesajul unui cineast implicat în viața 
societății. Întâmplător a fost primul președinte al Oficiului Național al 
Cinematografiei, și a încercat, cât a putut, să impună această instituție“, a 
declarat Ionuț Vulpescu, potrivit Agerpres. 

Aurel Vainer, președintele Comunității Evreiești din România, a amintit 
că Radu Gabrea a fost un om de artă, om de cultură și un om al cetății. „Prin 
tematica filmelor sale dovedește că nu a fost străin în niciun moment de ceea ce 
s-a întâmplat în cetatea lui natală care este România, iar pentru noi, eu 
reprezentând evreii din România, Radu Gabrea a făcut foarte multe. (...) Îi aduc 
și aici, și pe această cale, cele mai deosebite mulțumiri pentru maniera în care s-
a apropiat de soarta unor oameni din diferite situații și, bineînțeles, pentru 
omenia lui mare și dorința de viață. (...) Domnule Gabrea – vă spun domn pentru 
că v-ați purtat întotdeauna ca un domn – aveți din partea mea și a celor pe care îi 
reprezint, cele mai frumoase gânduri și rămâneți, pentru mine cel puțin, un om 
de bine și om al adevărului“, a precizat Aurel Vainer. 

A fost și rămâne unul din profesorii cei mai iubiți, a spus profesorul și 
criticul de film Manuela Cernat. „S-a frânt cea mai falnică ramură din arborele 
promoției noastre. Radu Gabrea a fost o stea a generației lui. A fost un om 
minunat. Revenind la catedră în universitate ca profesor și-a cucerit studenții 
prin bunătate, prin umor, prin candoare, prin generozitate extraordinară. A fost 
și rămâne unul din profesorii cei mai iubiți. Rămâne unul dintre marii, marii 
noștri cineaști. Probabil că de abia de acum înainte el va fi pus pe locul care i se 
cuvenea“, a declarat Manuela Cernat. 

Actori la catafalc  

Fiica regizorului Radu Gabrea, Maria-Magdalena Schubert, a afirmat 
pentru Agerpres că scriitorul și pastorul luteran Eginal Schlattner, autorul 
cărților „Cocoșul decapitat: roman“ și „Mănușile roșii“, după care Radu Gabrea 
a făcut două filme cu același nume, a oficiat ieri, la ora la care artistul a fost 
înmormântat la Cimitirul Bellu, o slujbă în satul Roșia, din județul Sibiu. 



Printre colegii și prietenii care i-au adus un ultim omagiu s-au aflat actorii 
Catrinel Dumitrescu, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Ada Navrot, Vlad Rădescu, 
Dani Popescu, regizorul Mihai Lungeanu, Marinela Țepuș, managerul Teatrului 
Nottara, Demeter Andras, fostul director al Societății Române de 
Radiodifuziune, Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii.  

  

 
 
 

de: Eliza Avram 
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Sicriul cu trupul neînsufleţit al lui Radu Gabrea, la Teatrul 
Nottara 

 
 

 
Radu Gabrea  foto: aarc.ro 
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Sicriul cu trupul neînsufleţit al regizorului Radu Gabrea se află în foaierul 
Teatrului Nottara din Capitală, unde cei care l-au cunoscut şi admirat îi pot 
aduce un ultim omagiu, anunţă reprezentanţii teatrului. 

După ora 17:00, sicriul va fi depus la Capela Cimitirului Bellu, iar 
înmormântarea va avea loc mâine, la ora 14:00. 

Regizorul Radu Gabrea a murit joi, la vârsta de 79 de ani. 

Figură emblematică a cinematografiei româneşti, Radu Gabrea a regizat 
pe parcursul carierei sale peste 20 de filme artistice, de televiziune şi 
documentare, premiate şi apreciate de criticii de specialitate. 

 

 

 

Sursa: Radio România Actualități 

  



12.  Secunda TV 
din data de 11 Februarie 2017, ora 16:22 

http://www.secundatv.ro/magazin-it/regizorului-radu-gabrea-un-
ultim-omagiu-la-teatrul-nottara-60961.html/ 
 

 
 

Regizorului Radu Gabrea, un ultim omagiu la Teatrul Nottara 
 

Zeci de prieteni, admiratori, colegi, studenți și admiratori i-au adus 
un ultim omagiu regizorului Radu Gabrea, sâmbătă, la Teatrul Nottara, 
unde sicriul cu trupul neînsuflețit al acestua fost depus. 
 

 
sursă foto: Radio România Actualități 

 
“Aduc un pios gând și omagiu acestui om de artă, om de cultură și, de ce 
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România, iar pentru noi, eu reprezentând evreii din România, Radu Gabrea a 
făcut foarte multe. (…) Îi aduc și aici, și pe această cale, cele mai deosebite 
mulțumiri pentru maniera în care s-a apropiat de soarta unor oameni din diferite 
situații și, bineînțeles, pentru omenia lui mare și dorința de viață. (…) Domnule 
Gabrea — vă spun domn pentru că v-ați purtat întotdeauna ca un domn — aveți 
din partea mea și a celor pe care îi reprezint, cele mai frumoase gânduri și 
rămâneți, pentru mine cel puțin, un om de bine și om al adevărului”, a spus 
Aurel Vainer, președintele Comunității Evreiești din România. 

A fost și rămâne unul din profesorii cei mai iubiți, a spus profesorul și 
criticul de film Manuela Cernat. 

“S-a frânt cea mai falnică ramură din arborele promoției noastre. Radu 
Gabrea a fost o stea a generației lui. (…) Este singurul cineast român care a avut 
o carieră internațională, ale cărui filme au fost mari succese internaționale care 
sunt studiate în universitățile de film din lume. (…) A fost un om minunat. 
Revenind la catedră în universitate ca profesor și-a cucerit studenții prin 
bunătate, prin umor, prin candoare, prin generozitate extraordinară. A fost și 
rămâne unul din profesorii cei mai iubiți. Rămâne unul dintre marii, marii noștri 
cineaști. Probabil că de abia de acum înainte el va fi pus pe locul care i se 
cuvenea”, a declarat Manuela Cernat. 

Printre colegii și prietenii care i-au adus un ultim omagiu lui s-au aflat 
actorii Catrinel Dumitrescu, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Ada Navrot, Vlad 
Rădescu, Dani Popescu, regizorul Mihai Lungeanu, Marinela Țepuș, managerul 
Teatrului Nottara, Demeter Andras, fostul director al Societății Române de 
Radiodifuziune, Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. 

Admiratorii și prietenii maestrului au umplut foaierul Teatrului Nottara cu 
flori și coroane, printre cei care au dorit să-l onoreze numărându-se președintele 
Klaus Iohannis, ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, UNATC, Uniunea Autorilor 
și Realizatorilor de Film (UARF). 

Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe marele regizor au putut veni să îi 
aducă un ultim omagiu până la ora 16.30. Apoi, sicriul cu trupul lui Radu 
Gabrea a fost dus la capela Cimitirului Bellu. 

Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală. 

Regizorul Radu Gabrea a murit joi, la vârsta de 79 de ani. 

 
 

Sursa: Secunda  
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Sicriul cu trupul neînsufleţit al regizorului Radu Gabrea a fost depus 

sâmbătă în foaierul Teatrului Nottara.  
 
  Toţi cei care l-au cunoscut şi iubit pe marele regizor pot veni să îi aducă 
un ultim omagiu până la ora 16,30, după care sicriul cu trupul lui Radu Gabrea 
va fi dus la capela Cimitirului Bellu.  
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  Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală.  
 
  Regizorul Radu Gabrea a murit joi la vârsta de 79 de ani. 
 
 
 

 

Sursa: AGERPRES 
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Cei care l-au cunoscut și iubit pe marele regizor pot veni să îi aducă un 
ultim omagiu până la ora 16,30, după care sicriul cu trupul lui Radu Gabrea va fi 
dus la capela Cimitirului Bellu, potrivit Agerpres. Înmormântarea va avea loc 
duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din Capitală. 

Regizorul Radu Gabrea a murit,joi,la vârsta de 79 de ani.Critic de film la 
numeroase ziare, profesor de regie și montaj la Academia de Teatru și Film din 
București. A fost primul președinte al Oficiului Național al Cinematografiei, cu 
rang de secretar de stat, înființat la 24 octombrie 1997 prin Ordonanță de urgență 
a Guvernului României. A deținut funcția până în anul 1999. A fost membru 
fondator al Fundației "Filmul românesc". În 2011, a fost distins cu Ordinul 
Crucea de Cavaler a Ordinului pentru Merite al Republicii Federale Germania. 

 

 

 

Sursa: Evenimentul Zilei  
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UPDATE Zeci de prieteni și admiratori i-au adus un ultim omagiu 

regizorului Radu Gabrea, la Teatrul Nottara 
 

UPDATE ORA 16:52 Zeci de persoane, prieteni, admiratori, colegi, 
studenți și oameni simpli i-au adus un ultim omagiu regizorului Radu Gabrea, 
sâmbătă, la Teatrul Nottara. 

 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului a părăsit Teatrul Nottara sâmbătă, 
la ora 16,30, în aplauzele celor care au dorit să-și ia adio de la cel pe care l-au 
iubit și admirat. 
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Consilierul prezidențial Sergiu Nistor a spus, în mesajul trimis de 
președintele Klaus Iohannis, că Radu Gabrea a fost unul dintre importanții 
artiști-cetățeni ai culturii române. 

"Astăzi, când cultura română se desparte de unul dintre importanții ei 
artiști-cetățeni, în numele Administrației Prezidențiale dau expresie regretelor și 
tristeții profunde la despărțirea de Radu Gabrea. (...) Mesajul operei sale se 
sprijină pe valoarea adevărului, responsabilității, umanități. Ori de câte ori, ca 
indivizi ori ca societate ni le vom asuma, să ne amintim și să aducem un omagiu 
lui Radu Gabrea", a spus Sergiu Nistor. 

  Ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, a declarat că l-a cunoscut și i-a văzut 
filmele lui Radu Gabrea și a spus că toți cei care i-au văzut filmele au datoria de 
a duce mai departe mesajele pe care acesta le transmitea prin filmele lui. 

"L-am cunoscut, i-am văzut filmele, știu cât de mult ținea la Festivalul de 
la Mediaș — sper ca acest festival să continue — și până la urmă creația în film 
și în teatru a lui Radu Gabrea stă, așa cum spune unul din ultimele sale filme — 
"Sub semnul dragostei, Lindenfeld" — sub semnul iubirii. Cred că toți cei care l-
au cunoscut și toți cei care i-au văzut filmele au această datorie de a duce mai 
departe mesajul unui cineast implicat în viața societății. Întâmplător a fost 
primul președinte al Oficiului Național al Cinematografiei, și a încercat, cât a 
putut, să impună această instituție", a spus Vulpescu. 

"Aduc un pios gând și omagiu acestui om de artă, om de cultură și, de ce 
să nu spunem, un om al cetății. Prin tematica filmelor sale dovedește că nu a fost 
străin în niciun moment de ceea ce s-a întâmplat în cetatea lui natală care este 
România, iar pentru noi, eu reprezentând evreii din România, Radu Gabrea a 
făcut foarte multe. (...) Îi aduc și aici, și pe această cale, cele mai deosebite 
mulțumiri pentru maniera în care s-a apropiat de soarta unor oameni din diferite 
situații și, bineînțeles, pentru omenia lui mare și dorința de viață. (...) Domnule 
Gabrea — vă spun domn pentru că v-ați purtat întotdeauna ca un domn — aveți 
din partea mea și a celor pe care îi reprezint, cele mai frumoase gânduri și 
rămâneți, pentru mine cel puțin, un om de bine și om al adevărului", a spus 
Aurel Vainer, președintele Comunității Evreiești din România. 

A fost și rămâne unul din profesorii cei mai iubiți, a spus profesorul și 
criticul de film Manuela Cernat. 

"S-a frânt cea mai falnică ramură din arborele promoției noastre. Radu 
Gabrea a fost o stea a generației lui. (...) Este singurul cineast român care a avut 
o carieră internațională, ale cărui filme au fost mari succese internaționale care 
sunt studiate în universitățile de film din lume. (...) A fost un om minunat. 
Revenind la catedră în universitate ca profesor și-a cucerit studenții prin 
bunătate, prin umor, prin candoare, prin generozitate extraordinară. A fost și 



rămâne unul din profesorii cei mai iubiți. Rămâne unul dintre marii, marii noștri 
cineaști. Probabil că de abia de acum înainte el va fi pus pe locul care i se 
cuvenea", a declarat Manuela Cernat. 

Fiica regizorului Radu Gabrea, Maria-Magdalena Schubert, a afirmat 
pentru AGERPRES că scriitorul pastorul luteran Eginal Schlattner, autorul 
cărților "Cocoșul decapitat: roman", "Mănușile roșii", după care Radu Gabrea a 
făcut două filme cu același nume, va oficia duminică, la ora la care artistul va fi 
înmormântat la Cimitirul Bellu, o slujbă în satul Roșia, din județul Sibiu. 

Printre colegii și prietenii care i-au adus un ultim omagiu lui s-au aflat 
actorii Catrinel Dumitrescu, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Ada Navrot, Vlad 
Rădescu, Dani Popescu, regizorul Mihai Lungeanu, Marinela Țepuș, managerul 
Teatrului Nottara, Demeter Andras, fostul director al Societății Române de 
Radiodifuziune, Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. 

Admiratorii și prietenii maestrului au umplut foaierul Teatrului Nottara cu 
flori și coroane, printre cei care au dorit să-l onoreze numărându-se președintele 
Klaus Iohannis, ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, UNATC, Uniunea Autorilor 
și Realizatorilor de Film (UARF). 

Radu Gabrea va fi înmormântat duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu 
din Capitală. 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea a fost depus 
sâmbătă în foaierul Teatrului Nottara. 

Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe marele regizor pot veni să îi aducă 
un ultim omagiu până la ora 16,30, după care sicriul cu trupul lui Radu Gabrea 
va fi dus la capela Cimitirului Bellu. 

Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală. 

Regizorul Radu Gabrea a murit joi la vârsta de 79 de ani. 

 
 

 

 

Sursa: AGERPRES 
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Sicriul cu trupul neînsufleţit al regizorului Radu Gabrea, depus la 
Teatrul Nottara 

 

 
 

  Sicriul cu trupul neînsufleţit al regizorului Radu Gabrea a fost depus 
sâmbătă în foaierul Teatrului Nottara.  
 
  Toţi cei care l-au cunoscut şi iubit pe marele regizor pot veni să îi aducă 
un ultim omagiu până la ora 16,30, după care sicriul cu trupul lui Radu Gabrea 
va fi dus la capela Cimitirului Bellu.  
 
  Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
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Capitală.  
 
  Regizorul Radu Gabrea a murit joi la vârsta de 79 de ani. 
  
 

 
 

Sursa: Jurnalul.ro 
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Sicriul cu trupul neînsufleţit al regizorului Radu Gabrea, depus 
sâmbătă la Teatrul Nottara. Înmormântarea va avea loc duminică 

 

 
 

Sicriul cu trupul neînsufleţit al regizorului Radu Gabrea va fi depus, 
sâmbătă, la Teatrul Nottara, iar înmormântarea va avea loc duminică, la cimitirul 
Bellu, a declarat pentru News.ro, Marinela Ţepuş, directoarea teatrului. 
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Cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu lui Radu Gabrea, sâmbătă, 
între orele 11.00 şi 17.00, în foaierul Teatrului Nottara. 

”După ora 17.00, sicriul va fi depus la capela cimitirului Bellu Ortodox, 
iar înmormântarea va avea loc, duminică, la ora 14.00”, a precizat Marinela 
Ţepuş. 

Radu Gabrea a murit joi, la vârsta de 79 de ani. A regizat peste 20 de 
filme artistice, de televiziune şi documentare. Între acestea se numără ”Dincolo 
de nisipuri” (1971), ”Ein Mann wie EVA” (1984), ”Cocoşul decapitat” (2007), 
”Călătoria lui Gruber” (2008) şi ”O poveste de dragoste, Lindenfeld” (2014). El 
a fost directorul festivalului MeCEFF de la Mediaş. 

A realizat primul serial de televiziune din România, ”Urmărirea”, în 1970, 
iar cu ”Dincolo de nisipuri” din 1973 (ecranizare a romanului "Îngerul a strigat”, 
de Fănuş Neagu), a devenit unul dintre cineaştii incomozi pentru regimul 
Ceauşescu. Filmul a fost oprit de Nicolae Ceauşescu personal, modificat de 
cenzură, în principal în banda sonoră. După acest episod, Radu Gabrea s-a 
stabilit în Germania, ţara de origine a mamei sale. Pelicula a fost selectată la 
secţiunea Quinzaine des Realisateurs” a Festivalului de la Cannes. 

Radu Gabrea a fost primul preşedinte al Oficiului Naţional al 
Cinematografiei, cu rang de secretar de stat, înfiinţat la 24 octombrie 1997 prin 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului României. A deţinut funcţia până în anul 
1999. A fost membru fondator al Fundaţiei "Filmul românesc". 

Pe 24 februarie 2011, Radu Gabrea a fost decorat cu Ordinul Crucea de 
Cavaler al Ordinului pentru Merite al Republicii Federale Germania pentru 
meritele sale deosebite în relaţiile culturale germano-române şi, în special, 
pentru contribuţia sa artistică la înţelegerea istoriei germano-române. 

 
 
 
 

 
Sursa: News.ro 
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Ultim omagiu pentru Radu Gabrea 

 
Zeci de persoane, prieteni, admiratori, colegi, studenţi şi oameni simpli i-

au adus un ultim omagiu regizorului Radu Gabrea, sâmbătă, la Teatrul Nottara. 
Sicriul cu trupul neînsufleţit al artistului a părăsit Teatrul Nottara la ora 16,30, în 
aplauzele celor care au dorit să-şi ia adio de la cel pe care l-au iubit şi admirat. 
Radu Gabrea a murit joi la vârsta de 79 de ani. 
 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/ultim-omagiu-pentru-radu-gabrea/
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Ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, a declarat că l-a cunoscut și i-a văzut 
filmele lui Radu Gabrea și a spus că toți cei care i-au văzut filmele au datoria 
de a duce mai departe mesajele pe care acesta le transmitea prin filmele lui. 

Aduc un pios gând și omagiu acestui om de artă, om de cultură și, de ce să 
nu spunem, un om al cetății. Prin tematica filmelor sale dovedește că nu a fost 
străin în niciun moment de ceea ce s-a întâmplat în cetatea lui natală care este 
România, iar pentru noi, eu reprezentând evreii din România, Radu Gabrea a 
făcut foarte multe. (…) Domnule Gabrea — vă spun domn pentru că v-ați purtat 
întotdeauna ca un domn — aveți din partea mea și a celor pe care îi reprezint, 
cele mai frumoase gânduri și rămâneți, pentru mine cel puțin, un om de bine și 
om al adevărului. – Aurel Vainer, președintele Comunității Evreiești din 
România. 

 
A fost și rămâne unul din profesorii cei mai iubiți, a spus profesorul și 

criticul de film Manuela Cernat. 
 
Printre colegii și prietenii care i-au adus un ultim omagiu lui s-au aflat 

actorii Catrinel Dumitrescu, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Ada Navrot, Vlad 
Rădescu, Dani Popescu, regizorul Mihai Lungeanu, Marinela Țepuș, managerul 
Teatrului Nottara, Demeter Andras, fostul director al Societății Române de 
Radiodifuziune, Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. 

 
Radu Gabrea va fi înmormântat duminică, 12 februarie, la ora 14,00, la 

cimitirul Bellu din Capitală. 
 

 
  
 
 
 

de: Petre Ivan 
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Un ultim omagiu pentru Radu Gabrea. Regizorul a murit la 79 de 

ani 
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Unul dintre cei mai buni cineaști români, autorul unor filme precum 
„Dincolo de nisipuri“, „Ein Mann wie EVA“ sau „Cocoșul decapitat“, a 
părăsit această lume joi, din cauza unei probleme cardiace. 

Zeci de persoane, prieteni, admiratori, colegi, studenți și oameni simpli i-
au adus un ultim omagiu regizorului Radu Gabrea, sâmbătă, la Teatrul Nottara. 
Ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, a declarat că l-a cunoscut și i-a văzut filmele, 
iar mesajul acestora trebuie dus mai departe. 

„Cred că toți cei care l-au cunoscut și toți cei care i-au văzut filmele au 
această datorie de a duce mai departe mesajul unui cineast implicat în viața 
societății. Întâmplător a fost primul președinte al Oficiului Național al 
Cinematografiei, și a încercat, cât a putut, să impună această instituție“, a 
declarat Ionuț Vulpescu, potrivit Agerpres. 

Aurel Vainer, președintele Comunității Evreiești din România, a amintit 
că Radu Gabrea a fost un om de artă, om de cultură și un om al cetății. „Prin 
tematica filmelor sale dovedește că nu a fost străin în niciun moment de ceea ce 
s-a întâmplat în cetatea lui natală care este România, iar pentru noi, eu 
reprezentând evreii din România, Radu Gabrea a făcut foarte multe. (...) Îi aduc 
și aici, și pe această cale, cele mai deosebite mulțumiri pentru maniera în care s-
a apropiat de soarta unor oameni din diferite situații și, bineînțeles, pentru 
omenia lui mare și dorința de viață. (...) Domnule Gabrea – vă spun domn pentru 
că v-ați purtat întotdeauna ca un domn – aveți din partea mea și a celor pe care îi 
reprezint, cele mai frumoase gânduri și rămâneți, pentru mine cel puțin, un om 
de bine și om al adevărului“, a precizat Aurel Vainer. 

A fost și rămâne unul din profesorii cei mai iubiți, a spus profesorul și 
criticul de film Manuela Cernat. „S-a frânt cea mai falnică ramură din arborele 
promoției noastre. Radu Gabrea a fost o stea a generației lui. A fost un om 
minunat. Revenind la catedră în universitate ca profesor și-a cucerit studenții 
prin bunătate, prin umor, prin candoare, prin generozitate extraordinară. A fost 
și rămâne unul din profesorii cei mai iubiți. Rămâne unul dintre marii, marii 
noștri cineaști. Probabil că de abia de acum înainte el va fi pus pe locul care i se 
cuvenea“, a declarat Manuela Cernat. 

Actori la catafalc 

Fiica regizorului Radu Gabrea, Maria-Magdalena Schubert, a afirmat 
pentru Agerpres că scriitorul și pastorul luteran Eginal Schlattner, autorul 
cărților „Cocoșul decapitat: roman“ și „Mănușile roșii“, după care Radu Gabrea 
a făcut două filme cu același nume, a oficiat ieri, la ora la care artistul a fost 
înmormântat la Cimitirul Bellu, o slujbă în satul Roșia, din județul Sibiu. 



Printre colegii și prietenii care i-au adus un ultim omagiu s-au aflat actorii 
Catrinel Dumitrescu, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Ada Navrot, Vlad Rădescu, 
Dani Popescu, regizorul Mihai Lungeanu, Marinela Țepuș, managerul Teatrului 
Nottara, Demeter Andras, fostul director al Societății Române de 
Radiodifuziune, Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii.  

 
 
 

  
 
 

Sursa: Eliza Avram 
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Regizorul Radu Gabrea va fi înmormântat duminică, 12 februarie 

Regizorul Radu Gabrea va fi înmormântat duminică, 12 februarie, la 
cimitirul Bellu. Anunțul a fost făcut de fiica acestuia, Magda Schubert, pe 
contul de socializare. 

Regizorul Radu Gabrea va fi înmormântat duminică, 12 februarie, iar 
până atunci, cei care vor să îi aducă un ultim omagiu, o pot face la Teatrul 
Nottara. 

Regizorul Radu Gabrea va fi înmormântat la cimitirul Bellu 

“Tatălui meu, regizorul Radu Gabrea, i se poate aduce un ultim omagiu 
sâmbătă, 11 februarie între 11 și 16.30, la Teatrul Nottara. Înmormântarea va 
avea loc, duminică, 12 februarie, la ora 14.00 la Cimitirul Bellu.”, Magda 
Schubert. Regizorul Radu Gabrea a murit joi seara, la vârsta de 79 de ani. „Sunt 
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total surprins de plecarea lui din această lume. Nu numai că l-am cunoscut, dar 
am și lucrat cu dânsul. Am fost în relații foarte bune. Prietenești, ca să spun așa. 
Eram la nivel de același fel de a gândi și a vedea lumea. A fost și rămâne un 
artist și un om deosebit. Rămâne opera lui. A făcut niște filme extraordinare și a 
fost un om extraordinar. El rămâne ca un model, ca un artist care a înțeles viața 
și a receptat-o în filmele lui (…) și prin asta va trăi mai departe”, a spus actorul 
Dorel Vișan. 

 
 

 
 
 

Sursa: Libertatea 
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Regizorul Radu Gabrea va fi înmormântat astăzi la cimitirul 
Bellu 

 
Regizorul Radu Gabrea va fi înmormântat duminică, la ora 14,00, la 

cimitirul Bellu din Capitală. 
Sicriul cu trupul neînsufleţit al regizorului Radu Gabrea a fost depus sâmbătă în 
foaierul Teatrului Nottara pentru a-i fi adus un ultim omagiu. 

Regizorul Radu Gabrea a murit joi la vârsta de 79 de ani. 

Sursa: AGERPRES 
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Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea, depus la 

Teatrul Nottara 
 

 
TELEGRAF Online 

 
Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea a fost depus sâmbătă în 
foaierul Teatrului Nottara. Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe marele regizor 
pot veni să îi aducă un ultim omagiu până la ora 16,30, după care sicriul cu 
trupul lui Radu Gabrea va fi dus la capela Cimitirului Bellu. 
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Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală. 

Regizorul Radu Gabrea a murit joi la vârsta de 79 de ani. 
 
 
 
 

Sursa: Telegraf online 
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Zeci de prieteni și admiratori i-au adus un ultim omagiu 
regizorului Radu Gabrea 

  
Zeci de persoane, prieteni, admiratori, colegi, studenți și oameni 

simpli i-au adus un ultim omagiu regizorului Radu Gabrea, sâmbătă, la 
Teatrul Nottara. 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al artistului a părăsit Teatrul Nottara sâmbătă, 
la ora 16,30, în aplauzele celor care au dorit să-și ia adio de la cel pe care l-au 
iubit și admirat. 

Consilierul prezidențial Sergiu Nistor a spus, în mesajul trimis de 
președintele Klaus Iohannis, că Radu Gabrea a fost unul dintre importanții 
artiști-cetățeni ai culturii române. 

“Astăzi, când cultura română se desparte de unul dintre importanții ei 
artiști-cetățeni, în numele Administrației Prezidențiale dau expresie regretelor 
și tristeții profunde la despărțirea de Radu Gabrea. (…) Mesajul operei sale se 
sprijină pe valoarea adevărului, responsabilității, umanități. Ori de câte ori, ca 
indivizi ori ca societate ni le vom asuma, să ne amintim și să aducem un omagiu 
lui Radu Gabrea“, a spus Sergiu Nistor. 
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Ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, a declarat că l-a cunoscut și i-a văzut 
filmele lui Radu Gabrea și a spus că toți cei care i-au văzut filmele au datoria de 
a duce mai departe mesajele pe care acesta le transmitea prin filmele lui. 

 

  

“L-am cunoscut, i-am văzut filmele, știu cât de mult ținea la Festivalul de 
la Mediaș — sper ca acest festival să continue — și până la urmă creația în film 
și în teatru a lui Radu Gabrea stă, așa cum spune unul din ultimele sale filme — 
“Sub semnul dragostei, Lindenfeld” — sub semnul iubirii. Cred că toți cei care 
l-au cunoscut și toți cei care i-au văzut filmele au această datorie de a duce mai 
departe mesajul unui cineast implicat în viața societății. Întâmplător a fost 
primul președinte al Oficiului Național al Cinematografiei, și a încercat, cât a 
putut, să impună această instituție“, a spus Vulpescu. 

 
“Aduc un pios gând și omagiu acestui om de artă, om de cultură și, de ce 

să nu spunem, un om al cetății. Prin tematica filmelor sale dovedește că nu a 
fost străin în niciun moment de ceea ce s-a întâmplat în cetatea lui natală care 
este România, iar pentru noi, eu reprezentând evreii din România, Radu Gabrea 
a făcut foarte multe. (…) Îi aduc și aici, și pe această cale, cele mai deosebite 
mulțumiri pentru maniera în care s-a apropiat de soarta unor oameni din 
diferite situații și, bineînțeles, pentru omenia lui mare și dorința de viață. (…) 
Domnule Gabrea — vă spun domn pentru că v-ați purtat întotdeauna ca un 
domn — aveți din partea mea și a celor pe care îi reprezint, cele mai frumoase 
gânduri și rămâneți, pentru mine cel puțin, un om de bine și om al adevărului“, 
a spus Aurel Vainer, președintele Comunității Evreiești din România. 

A fost și rămâne unul din profesorii cei mai iubiți, a spus profesorul și 
criticul de film Manuela Cernat. 

“S-a frânt cea mai falnică ramură din arborele promoției noastre. Radu 
Gabrea a fost o stea a generației lui. (…) Este singurul cineast român care a 
avut o carieră internațională, ale cărui filme au fost mari succese internaționale 
care sunt studiate în universitățile de film din lume. (…) A fost un om minunat. 
Revenind la catedră în universitate ca profesor și-a cucerit studenții prin 
bunătate, prin umor, prin candoare, prin generozitate extraordinară. A fost și 

https://www.gcntv.net/var/upload/2017/02/radu-gabrea.jpg


rămâne unul din profesorii cei mai iubiți. Rămâne unul dintre marii, marii 
noștri cineaști. Probabil că de abia de acum înainte el va fi pus pe locul care i 
se cuvenea“, a declarat Manuela Cernat. 

Fiica regizorului Radu Gabrea, Maria-Magdalena Schubert, a afirmat 
pentru AGERPRES că scriitorul pastorul luteran Eginal Schlattner, autorul 
cărților “Cocoșul decapitat: roman”, “Mănușile roșii”, după care Radu Gabrea a 
făcut două filme cu același nume, va oficia duminică, la ora la care artistul va fi 
înmormântat la Cimitirul Bellu, o slujbă în satul Roșia, din județul Sibiu. 

Printre colegii și prietenii care i-au adus un ultim omagiu lui s-au aflat 
actorii Catrinel Dumitrescu, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Ada Navrot, Vlad 
Rădescu, Dani Popescu, regizorul Mihai Lungeanu, Marinela Țepuș, managerul 
Teatrului Nottara, Demeter Andras, fostul director al Societății Române de 
Radiodifuziune, Irina Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii. 

Admiratorii și prietenii maestrului au umplut foaierul Teatrului Nottara cu 
flori și coroane, printre cei care au dorit să-l onoreze numărându-se președintele 
Klaus Iohannis, ministrul Culturii, Ionuț Vulpescu, UNATC, Uniunea Autorilor 
și Realizatorilor de Film (UARF). 

Radu Gabrea va fi înmormântat duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu 
din Capitală. 

 
 

 

 

Sursa: AGERPRES 
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Radu Gabrea (1937-2017) 

 
Decesul lui Radu Gabrea, o mare pierdere pentru cultura română 

Decesul regizorului Radu Gabrea este o mare pierdere pentru cultura 
română și pentru comunitatea evreilor din România, al cărei prieten sincer a fost. 
Având atât o formație tehnică (absolvent al Institutului de Construcții din 
București), cât și una artistică (a terminat Institutul de Artă Teatrală și 
Cinematografică din București), doctor în comunicații sociale al Universității 
belgiene din Leuwen, Radu Gabrea s-a impus în cinematografia română printr-o 
viziune sensibilă și obiectivă, prin onestitate și erudiție, precum și printr-un înalt 
spirit civic și printr-o adâncă pasiune pentru adevăr. 

 
  A reușit să depășească granițele cinematografiei românești cu filme 
precum „O făclie de Paști” (1982), „Un bărbat ca Eva” (1984), „Secretul peșterii 
de gheață” (1989). A semnat numeroase producții apreciate, dintre care 
menționăm „Amintiri bucureștene” (1968), „Urmărirea” (1971, serial TV), 
„Dincolo de nisipuri” (1973), respins de cenzura comunistă, ceea ce l-a 
determinat pe regizor să emigreze în Germania, „Peisaj negru” (1976), 

http://www.observatorcultural.ro/stire/radu-gabrea-1937-2017/


„Călătorie surpriză” (1990, film TV), „Rosen Emil — o tragică iubire” (1992), 
„Noro” (2002), „Moștenirea lui Goldfaden” (2004), „Împărăteasa roșie. Viața și 
aventurile Anei Pauker” (2011). A regizat un film documentar despre naufragiul 
vasului „Struma”, prezentat în 2000. La Festivalul de la Locarno, din 1970, a 
fost premiat pentru filmul cu care a debutat în lungmetraj, „Prea mic pentru un 
război așa de mare” (1969). 

 

 
 
  Radu Gabrea s-a implicat activ și în viața culturală iudaică de azi (a inclus 
în cadrul Festivalului de Film de la Mediaș, pe care îl organiza, o foarte 
apreciată secțiune de pelicule în idiș și ebraică, a selectat formația de klezmeri a 
Comunității Evreilor din Oradea pentru participarea la evenimente internaționale 
și multe altele). 

 
  A avut o bogată activitate și ca regizor de teatru, a fost profesor la 
Academia de Teatru și Film din București, a fost primul președinte al Oficiului 
Național al Cinematografiei, a contribuit substanțial la elaborarea legii 
cinematografiei din România. 

 
  În 2011, a fost distins cu Ordinul Crucea de Cavaler a Ordinului pentru 
Merite al Republicii Federale Germania. 

 
  Sub semnul recunoașterii adevărului, Radu Gabrea s-a aplecat asupra 
subiectelor ținând de viața evreilor din România, printre filmele sale artistice și 
documentare cu acest subiect fiind „Evrei de vânzare”, 2012, „România, 
România”,2006, „Căutându-l pe Schwartz”, 2011, „Călătoria lui Gruber”, 2008, 
„Moștenirea lui Goldfaden”, 2004, „Itzik Manger”, 2005. 
Federația Comunităților Evreiești din România a aflat cu adânca mâhnire vestea 
despre trecerea lui Radu Gabrea la cele veșnice și exprimă sincere condoleanțe 
familiei îndurerate, prietenilor marelui regizor și tuturor celor care l-au cunoscut 
și îndrăgit. 

http://www.observatorcultural.ro/wp-content/uploads/2017/02/Foto-Radu-Gabrea.jpg


 
Cei care doresc să-și ia rămas bun o pot face începând de sâmbătă, 11 februarie, 
între orele 11:00 și 16:00, la Teatrul Nottara. Înhumarea va avea loc duminică, 
12 februarie, la ora 14:00, la Cimitirul Bellu Ortodox. 
Dumnezeu să îl odihnească! 

 

Comitetul Director al Federației Comunităților Evreiești din România 

Președinte, Vicepreședinte, Secretar General, 

Dr. Aurel Vainer Ovidiu Bănescu Eduard Kupferberg 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Observatorul Cultural 
  



25.  Chillpill 
din data de 10 Februarie 2017 

http://www.chillpill.ro/sicriul-cu-trupul-neinsufletit-al-regizorului-
radu-gabrea-depus-sambata-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea, depus 
sâmbătă la Teatrul Nottara 

 
Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea va fi depus 

sâmbătă, în foaierul Teatrului Nottara, potrivit Uniunii Cineaștilor din România 
(UCIN). 

 

Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe marele regizor îi vor putea aduce un 
ultim omagiu la Teatrul Nottara, sâmbătă, între orele 11,00 și 16,30. 

http://www.chillpill.ro/sicriul-cu-trupul-neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-depus-sambata-la-teatrul-nottara/
http://www.chillpill.ro/sicriul-cu-trupul-neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-depus-sambata-la-teatrul-nottara/


Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală. 

 
 

Sursa: AGERPRES 
 
 

 
 

  



26.  Ziua de Constanța 
din data de 11 Februarie 2017 
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/inmormantarea-
regizorului-radu-gabrea-va-avea-loc-maine-623388.html 
 

 
 

Înmormântarea regizorului Radu Gabrea va avea loc mâine 

  

 
 

Astăzi, sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea a fost 
depus în foaierul Teatrului Nottara. 
  
  Toți cei care l-au cunoscut sau admirat îi pot aduce un ultim omagiu până                     
la ora 16.30, potrivit Agerpres. 
 
  Înmormântarea va avea loc mâine, de la ora 14.00, la cimitirul Bellu din 
Bucureşti. 

 
 

Sursa: Ziua de Constanța 

http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/inmormantarea-regizorului-radu-gabrea-va-avea-loc-maine-623388.html
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/actualitate/inmormantarea-regizorului-radu-gabrea-va-avea-loc-maine-623388.html


27.  Fluierul 
din data de 10  Februarie 2017 
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=95967
6&title=sicriul-cu-trupul-neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-
depus-sambata-la-teatrul-nottara 
 

 
 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea, depus 
sâmbătă la Teatrul Nottara 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea va fi depus sâmbătă, în 
foaierul Teatrului Nottara, potrivit Uniunii Cineaștilor din România (UCIN). 

 

http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=959676&title=sicriul-cu-trupul-neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-depus-sambata-la-teatrul-nottara
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=959676&title=sicriul-cu-trupul-neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-depus-sambata-la-teatrul-nottara
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=959676&title=sicriul-cu-trupul-neinsufletit-al-regizorului-radu-gabrea-depus-sambata-la-teatrul-nottara


Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe marele regizor îi vor putea aduce un ultim 
omagiu la Teatrul Nottara, sâmbătă, între orele 11,00 și 16,30. 

Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală. 

 
 
 

 
 
 

Sursa: AGERPRES 
  



28.  Revista presei 
din data de 11  Februarie 2017, ora 12:15 
http://www.revista-presei.com/stire-un-ultim-omagiu-pentru-radu-
gabrea-la-teatrul-nottara--256971548.html 
 

 
 

Un ultim omagiu pentru Radu Gabrea la Teatrul "Nottara" 
 

 
 

Sicriul cu trupul neînsuflețit al regizorului Radu Gabrea, care a decedat 
joi, a fost depus sâmbătă în foaierul Teatrului "Nottara. 

http://www.revista-presei.com/stire-un-ultim-omagiu-pentru-radu-gabrea-la-teatrul-nottara--256971548.html
http://www.revista-presei.com/stire-un-ultim-omagiu-pentru-radu-gabrea-la-teatrul-nottara--256971548.html


Toți cei care l-au cunoscut și iubit pe regizor pot veni să îi aducă un ultim 
omagiu până la ora 16.30. 

Înmormântarea va avea loc duminică, la ora 14,00, la cimitirul Bellu din 
Capitală. 

  
 
 

Sursa: Cotidianul 
  



 29.  Adevărul 
din data de 10  Februarie 2017, ora 12:21 
http://adevarul.ro/cultura/arte/reactii-emotionante-despartirea-radu-
gabrea-1_589d90f75ab6550cb8541122/index.html 
 

 
 

Reacţii emoţionante la despărţirea de Radu Gabrea 
 

Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Institutul Cultural Român şi 
oameni din lumea filmului şi a teatrului şi-au exprimat regretul faţă de moartea 
regizorului Radu Gabrea, comunică News.ro. 
 

Regizorul şi scenaristul Radu Gabrea a murit la vârsta de 79 de ani 
Berlinala 2017 debutează cu o selecţie de filme originale, dedicate ar... 
Alexander Hausvater, conferinţă şi spectacol în limba idiş în Israel. 

 
 Regizorului Radu Gabrea i se poate aduce un ultim omagiu sambata, 11 

februarie, intre 11.00 - 16.30 la Teatrul Nottara. Inmormantarea va avea loc 
duminica, 12 februarie, la ora 14.00 la Cimitirul Bellu. 

. 
 Ionuţ Vulpescu, ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, a transmis 

condoleanţe familiei cineastului.  
”Am aflat cu profundă tristeţe vestea morţii regizorului Radu Gabrea, 

reprezentant de frunte al artei cinematografice româneşti. A fost primul 
preşedinte al Oficiului Naţional al Cinematografiei, instituţie a cărei menire a 
fost şi este relansarea producţiei cinematografice româneşti, după colapsul de 
la începutul anilor 1990. A venit în lumea cinematografiei din lumea tehnică. Nu 

http://adevarul.ro/cultura/arte/reactii-emotionante-despartirea-radu-gabrea-1_589d90f75ab6550cb8541122/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/reactii-emotionante-despartirea-radu-gabrea-1_589d90f75ab6550cb8541122/index.html


a fost singurul care a urmat acest drum. Asta i-a permis să înţeleagă mai bine 
lumea căreia i-a dat viaţă pe ecran. «Dincolo de nisipuri», după operele lui 
Fănuş Neagu, a născut controverse într-o lume a schematismului şi 
maniheismului. - Ionuţ Vulpescu  

 
Profundul divorţ de lumea absurdă a comunismului s-a produs în 1974, 

când s-a stabilit în Germania. S-a întors în ţară, de care a fost puternic legat, în 
1997. Moartea sa este o mare pierdere pentru cinematografia românească. 
Transmit sincerele mele condoleanţe familiei”, este mesajul publicat pe pagina 
sa de Facebook. 

 
 Şi Institutul Cultural Român şi-a exprimat regretul faţă de decesul 

cineastului. ”Ne-a părăsit regizorul Radu Gabrea, vechi prieten al Institutului 
Cultural Român. Odihnească-se în pace. Drum lin spre lumină!”. 

 
 „La 14 ani nu aveam cum fraterniza cu Radu şi generaţia lui ce intrase 

deja la facultate, în sprijinul revoluţiei de la Budapesta. Relaţia noastră 
frăţească a început mai târziu, prin 1960, şi aveam să fim foarte apropiaţi în 
şcoala de regie a IATC. Neaşteptata lui dispariţie a venit când ne gândeam, 
câţiva dintre ICR-işti, cum vom putea să-l sărbătorim la cei 80 de ani. 
Dumnezeu a vrut altfel. Îmi plâng, de undeva din Europa, fratele!" - Radu 
Boroianu ” 

 
L-am întrebat, odată, pe Radu ce face când nu este vesel... Nu ies din casă, 

mi-a răspuns. Radu Bartolomeu Gabrea rămâne prietenul nostru adevărat, cel 
care cu energia şi generozitatea lui ne-a luminat viaţa mulţi, mulţi ani. Nu are 
cine să-l în locuiască pe artistul plin de har, de care ne-am îndrăgostit din prima 
clipă când l-am cunoscut”, a fost mesajul de joi noapte al actorului Vlad 
Rădescu. 

  
Criticul de film Irina Margareta Nistor a publicat pe pagina sa de 

Facebook un mesaj de la Berlin: ”Cu o imensă nostalgie pentru MeCEFF şi 
adevăratul senior care a fost şi va rămâne Radu Gabrea, regizorul care ne-a 
reprezentat impecabil şi în exilul său în Germania”.  

 
Radu Gabrea a murit joi, la vârsta de 79 de ani. A regizat peste 20 de 

filme artistice, de televiziune şi documentare. Între acestea se numără ”Dincolo 
de nisipuri” (1971), ”Ein Mann wie EVA” (1984), ”Cocoşul decapitat” (2007), 
”Călătoria lui Gruber” (2008) şi ”O poveste de dragoste, Lindenfeld” (2014). El 
a fost directorul festivalului MeCEFF de la Mediaş.  

 
A realizat primul serial de televiziune din România, ”Urmărirea”, în 1970, 

iar cu ”Dincolo de nisipuri” din 1973 (ecranizare a romanului "Îngerul a strigat”, 



de Fănuş Neagu), a devenit unul dintre cineaştii incomozi pentru regimul 
Ceauşescu. Filmul a fost oprit de Nicolae Ceauşescu personal, modificat de 
cenzură, în principal în banda sonoră. După acest episod, Radu Gabrea s-a 
stabilit în Germania, ţara de origine a mamei sale. Pelicula a fost selectată la 
secţiunea Quinzaine des Realisateurs” a Festivalului de la Cannes.  

 
Radu Gabrea a fost primul preşedinte al Oficiului Naţional al 

Cinematografiei, cu rang de secretar de stat, înfiinţat la 24 octombrie 1997 prin 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului României. A deţinut funcţia până în anul 
1999. A fost membru fondator al Fundaţiei "Filmul românesc".  

 
Pe 24 februarie 2011, Radu Gabrea a fost decorat cu Ordinul Crucea de 

Cavaler al Ordinului pentru Merite al Republicii Federale Germania pentru 
meritele sale deosebite în relaţiile culturale germano-române şi, în special, 
pentru contribuţia sa artistică la înţelegerea istoriei germano-române. 

 
 
 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
  



 30.  Bucureștii vechi și noi 
din data de 23 Februarie 2017 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/02/in-memoriam-radu-
gabrea-la-cinemateca-union/ 
 

 
 

In memoriam Radu Gabrea la Cinemateca Union 
 

 
 

ÎN PERIOADA 1-5 MARTIE 2017 VA AVEA LOC LA 
CINEMATECA UNION GALA „IN MEMORIAM RADU GABREA” , 
EVENIMENT ORGANIZAT DE UPFAR ARGOA ÎN PARTENERIAT 
CU ARHIVA NAŢIONALĂ DE FILME – CINEMATECA ROMÂNĂ. 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/02/in-memoriam-radu-gabrea-la-cinemateca-union/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2017/02/in-memoriam-radu-gabrea-la-cinemateca-union/


Dispariţia sa reprezintă o pierdere uriaşă atât pentru lumea teatrului, cât şi 
pentru “Uniunea Cineaștilor din România”. Personalitate marcantă a filmului 
românesc și european din ultima jumătate de secol, cineastul a avut curajul de a 
refuza societatea comunistă care i-a cenzurat filmul “Dincolo de nisipuri” , 
emigrând în Germania în 1974. 

După 10 titluri de filme de scurtmetraj, documentare, seriale TV, ficțiune, 
realizate în România, Radu  Gabrea semnează 8 filme în Germania, majoritatea 
cu mare audiență și succes internațional (“Un bărbat ca Eva”, “Secretul peștelui 
de gheață”, “Rosenemil – o tragică iubire”).  Revenit în țară, Radu 
Gabrea  contribuie decisiv la noua legislație privind cinematografia 
națională.  Președinte al ONC, producător de film, Radu Gabrea realizează 
numeroase documentare consacrate entității culturale evreiești și holocaustului 
din România.  Din 1996 a realizat peste 20 de filme premiate în țară și în 
străinătate.  Cineastul, doctor în audiovizual cu teza ”Werner Herzog și mistica 
renană”, premiată de UCIN în 2004, a creat Festivalul Internațional de Film 
European de la Mediaș. 

După 1998 a semnat ca regizor spectacole de teatru și operă. Primul 
spectacol de teatru montat în România a fost “Maria Callas – La Divina”, pe 
scena Teatrului Nottara, pentru care a primit recunoaştere internaţională. A fost 
distins cu numeroase premii pentru dezvoltarea cinematografiei românești și 
europene, inclusiv “Crucea Germană de Merit”, oferită de Preşedintele 
Germaniei. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sursa; Bucureștii vechi și noi  
  



 31.  Eveline Păuna 
din data de 08 Februarie 2017 
http://evelinepauna.ro/2017/02/08/victoria-cocias-si-radu-gabrea-
intre-noi-a-fost-o-mare-intalnire/ 
 

 
 
VICTORIA COCIAȘ ȘI RADU GABREA: „ÎNTRE NOI A FOST 

O MARE ÎNTÂLNIRE!” 
 

 
 
UPDATE: Pe 9 februarie 2017, la o zi distanță după ce am postat articolul, 
Radu Gabrea a plecat spre Stele! Drum lin, Maestre! Ne vom aminti cu 
drag de tot ce ne-ați dãruit! 
  

Astăzi au fost două cutremure. Două cutremure pe care le-au simțit și 
cele mai stabile clădiri din București. Gândul meu a alunecat, așa cum mi 
se-ntâmplă de la o vreme, la bătrânul Teatru Nottara, un teatru pe care l-
am iubit. Și pe care acum îl iubesc, de la depărtare! Pe scenele bucureștene 
și nu numai, văd săptămânal cel puțin o piesă de teatru. Mă onorează 

http://evelinepauna.ro/2017/02/08/victoria-cocias-si-radu-gabrea-intre-noi-a-fost-o-mare-intalnire/
http://evelinepauna.ro/2017/02/08/victoria-cocias-si-radu-gabrea-intre-noi-a-fost-o-mare-intalnire/


parteneriatul media pe care site-ul www.evelinepauna.ro îl are cu 
Naționalul Bucureștean! Recunosc că aceea este scena pe care o aplaud cel 
mai des, însă, pentru mine, fiecare teatru ale povestea lui. La Nottara am 
cunoscut actori și regizori de marcă, pe care i-am aplaudat, câțiva ani. De la 
o vreme încoace, total asumat, aleg să-i caut pe alte scene sau să îi revăd în 
filme. Așa mi-a venit ideea să împart cu voi povestea care urmează, câteva 
rânduri mai jos. La ultimele spectacole pe care le-am văzut la Nottara, pe 
Bulevardul Magheru, m-am întrebat ce s-ar întâmpla în cazul unui 
cutremur mare. Mai mulți actori mi-au spus că, singurul loc unde li s-a 
spus și lor că ar avea o șansă de supraviețuire, ar fi în sala mare, sub… 
candelabru (?!). Altfel… nimic. Blocul șubred ar cădea, distrugând tot… 
Știu, sala a fost reconsolidată și expertizată, știu, actorii au cerut să se 
întoarcă acolo să joace. Nici măcar nu susțin că dreptatea e de partea mea, 
e doar o părere subiectivă! Însă vedeți și voi, zilnic, cât de… îmbulinat e 
blocul cel vechi de pe Bulevardul Magheru. Cred că, înainte de cel de-al 
treilea gong, ar trebui să ne gândim cu toții că, din dragoste pentru un actor 
sau pentru o piesă, într-o Românie zguduită la propriu, riscăm mult. Prea 
mult! Și noi, și ei! Mă despart cu greu de Nottara-ul iubit, refuzând toate 
invitațiile de a merge în acel spațiu, însă atitudinea mea cred că ar trebui să 
le dea de gândit și celor care, prin talentul său, invită publicul la piese bune 
și la pericole mari.  

  
*Doresc să menționez că punctul meu de vedere nu are legătură nici cu 
doamna Victoria Cociaș, nici cu domnul Radu Gabrea. Am postat acest 
articol pentru că acești doi oameni talentați au fost, destul de des, motivul 
prezenței mele la Nottara.    
  

  

„O poveste de dragoste, Lindenfeld” este, înainte de orice, unul dintre 
filmele mele preferate, o poveste de dragoste în jurul căreia timpul și 
spațiul dispar. Acțiunea filmului începe în Frankfurt-ul anului 2005. Ulrich 
Winkler (Victor Rebengiuc), președintele unei mari companii, vede la 
televizor un reportaj despre un vechi sat sasesc din Banat, sat care astăzi 
este abandonat – Lindenfeld, unde Ully se născuse și trăise până în anul 
1945. Ully retrăiește emoția libertății de a o iubi pe Helga (Victoria Cociaș), 
într-un flashback care trece rapid de la idilic – jocul celor doi îndrăgostiți, 
la grotesc – când ea dispare într-un camion, fiind deportată în lagărele 
sovietice… Dincolo de firul epic pe care spectatorii îl vor urmări cu sufletul 
la gură, iubirea protagoniștilor din Lindenfeld se arată a fi, cu adevărat, 
marea dragoste tocmai pentru că n-a fost consumată, rămânând un ideal al 
unor vieți irosite. Una, din prea mult curaj, alta, din prea puțin. „O poveste 



de dragoste, Lindenfeld” este un film semnat de regizorul Radu Gabrea. 
Scenariul filmului este semnat de dramaturgul și prozatorul Adrian Lustig, 
în colaborare cu regizorul-producător al filmului, după romanul 
„Lindenfeld” al lui Ioan T.Morar. În distribuție: Victoria Cociaș, Victor 
Rebengiuc, Mircea Diaconu, Ion Caramitru. Filmul, pe care l-am văzut 
deja de atâtea ori, a fost doar punctul de pornire pentru a afla, pe îndelete, 
povestea care îi leagă pe Victoria Cociaș și Radu Gabrea.  
  

 

RADU GABREA: „ÎN ÎNCHISOARE, BUCURIILE SE SCHIMBĂ, 
FERICIREA SE LIMITEAZĂ” 
  

EVELINE PĂUNA: E fascinant cum, în spatele unui film de dragoste, stă 
realitatea plină de emoție a unor oameni care se iubesc peste măsură. V-ați 
întâlnit în 1992 și, de atunci, nu v-ați mai despărțit vreodată. Cum a fost 
viața fiecăruia dintre dumneavoastră, înainte să vă întâlniți? Domnule 
Gabrea, v-ați născut în București și ați urmat Institutul de Construcții. 
Dacă aveați fire de artist, ce ați căutat acolo? 
 
RADU GABREA: Da, eu sunt inginer constructor, la bază. A fost un ocol, 
pentru că la 14 ani și jumătate am jucat într-o piesă de teatru, la Teatrul Foarte 
Mic, o piesă a lui Gogol, „Jucătorii de cărți”. Și am fost așa de bine în acest rol, 
încât un mare actor din sală, Jules Cazaban, a spus că trebuie să fac actorie, 
pentru că sunt foarte talentat. Dar aveam numai 14 ani. Imediat dupa aceea, 
datorită acestui mare succes, s-a hotărât ca spectacolul să se joace încă o dată, 
într-o lună. Dar, când trebuia să fie acest spectacol, a fost marele viscol din ’54, 
din București și a stat orașul închis în zăpadă, câteva zile. Nu s-a mai ales nimic 
de spectacol… Deci, pentru moment, visurile mele de actorie erau dispărute. 
După ceva timp, a venit un regizor tânăr, debutant, de la Teatrul Nottara, Val 
Săndulescu, care căuta un comsomolist pentru un rol într-o piesă sovietică, cu 
care el trebuia să debuteze. În piesa aceasta aveam patru replici. Din aceste patru 



replici, una era relativ comică și, la premieră, cu această replică am avut aplauze 
la scenă deschisă. Atunci a început, în mintea mea, nebunia cu actoria. Val 
Săndulescu, regizor de profesie și actor, deja profesor la Institutul de Teatru, mi-
a spus că nu pot să dau examen deoarece aveam vocea în formare – eu aveam 17 
ani și exista riscul ca, în câțiva ani, să se demonstreze că nu am voce de teatru și 
să rămân în stradă. Și mi-a spus să fac ceva, între timp. Atunci, pentru că toți 
colegii mei se duceau la Construcții, m-am dus și eu. În anul al doilea, în toamna 
lui 1956, din cauză că au fost evenimentele din Ungaria, din 1956, am ajuns în 
Piața Universității și, într-o săptămână, am fost arestat și trimis zece luni la 
închisoare. Din noiembrie până la finalul lunii mai. 
 
EVELINE PĂUNA:Ce ați simțit atunci? 
 
RADU GABREA: A sta la închisoare nouă luni jumătate e o întreagă poveste. 
Complicată! Acolo e o altă lume, bucuriile se schimbă, fericirea se limitează. 
Când ești în închisoare, visurile se schimbă, nu mai ai vis doar să fii liber, ai vis 
să ajungi acasă, ai vis să mănânci ceva anume. Orizontul tău de visuri se 
restrânge fundamental. Eu visam să scap cât mai repede. Când anchetatorul de 
securitate mi-a arătat dosarul în care eram eu implicat – ultimul pe lista celor 14 
oameni, articolul 327 din Codul Penal prevedea închisoare de la cinci la zece 
ani. Deci, îți dai seama că eu, atunci când am primit dosarul și l-am citit, 
așteptam să fiu închis între cinci și zece ani. N-a fost așa, am scăpat 
necondamnat pentru că a fost o conjunctură… în sensul că eu nu am chemat pe 
nimeni… Dacă eu chemam pe cineva la această manifestație aș fi fost, cumva, 
activ în organizarea ei și luam doi ani de închisoare, cel puțin. Dar eu, ducându-
mă acolo în ultimul moment, chemat de cineva și fiind fără legătură, ăia au zis 
„ăsta a venit ca prostul” și nu m-au mai ținut. Mi-au dat drumul. În anul următor, 
nu se mai punea problema să intru la Teatru, pentru că era facultate ideologica și 
pentru că eu fusesem închis. Am fost bucuros că am putut să termin 
Construcțiile. Apoi, deși aveam notă destul de mare, m-au chemat ultimul sau 
penultimul la repartiție și m-au trimis pe un mare șantier din țară, undeva lângă 
Târgu Mureș. Șantier pe care eu l-am deschis și care a funcționat impecabil! 
Apoi am venit la București și, când s-a deschis secția de regie de film, în 1963, 
am lăsat complet ingineria și m-am înscris la regie de film. Norocul meu a fost 
că familia a acceptat să mă țină cu bani încă o dată, cinci ani. Că puteau să mă 
trimită să muncesc. Am terminat IATC-ul și, în ultimul an, având notă foarte 
mare, am fost selecționat la Studioul Cinematografic București, la Buftea. 
Atunci s-a întâmplat o poveste foarte interesantă. Colegul și prietenul meu de 
vodkă – pentru că, în cinci ani de Institut am băut la vodkă și la palincă la 
celebra Ciresica… Prietenul acesta al meu a venit de la Caransebeș cu o nuvelă. 
Îl chema Horia Pătrașcu și nuvela se chema „Reconstituirea”. El a venit cu 
nuvela, mi-a citit-o noaptea, am plâns pe umărul lui și, pentru că eu știam că voi 
face filmul, am spus că vin la București și mă apuc. Am plecat să filmez filmul 



de diplomă la Brăila și, când m-am întors, m-am întalnit cu Horia care era palid, 
îi dăduse „Reconstituirea” lui Pintilie, la Studio. Atunci a trebuit să iau alt 
proiect. Și am primit, pentru ca Studioul voia să-mi dea film, un alt proiect după 
un scenariu al lui D. R. Popescu, care se chema „Prea mic pentru un război atât 
de mare”, care a fost un film pe care l-am făcut cu foarte mult drag și care a avut 
succes. Și filmul acesta a fost masacrat și oprit. A fost puțin schimbat, i s-au 
adăugat fraze patriotice. Dar a avut un succes foarte mare. A plecat la Locarno, 
am luat premiu acolo, apoi la Cannes, la „Quinzaine des Réalisateurs” și a avut 
un drum foarte important – a fost și la Avignon, la Mannheim, deci a fost un 
film care m-a scos. 

 

EVELINE PĂUNA: Aveați 32 de ani. Ați fost atât de bun și pentru că nu ați 
avut voie atâta timp să vă apropiați de universul acesta care vă plăcea atât 
de mult? De la 14 ani… practic totul părea ca e împotriva visului 
dumneavoastră. 
 
RADU GABREA: Da, eram destul de copt pe lângă ceilalți colegi ai mei, dar 
așa a fost. S-ar putea să fi fost din cauza asta. Să fi fost o îndârjire. Eu am lucrat 
cu un operator extraordinar, prieten cu mine, Dinu Tănase și am filmat cu 
bucurie. Apoi am făcut primul serial, „Urmărirea”, care a avut foarte mare 
succes și care a fost vândut și în străinătate, în Finlanda și în Suedia. Și, pe 
urmă, am plecat din țară șase luni, la Paris. Nu voiam să mă mai întorc. Am vrut 
să rămân la Paris. Erau filme foarte proaste, în tot Parisul. Și, în ultima zi, când 
îmi expira viza de șase luni, am văzut la un cinematograf de artă din Cartierul 
Latin un film al lui Tarkovski. Și m-a înnebunit atât de tare, încât am spus că 
trebuie să mă întorc în România, să dau lovitura și să vin cu filmul la Paris. Și 



m-am întors în țară. Am avut mare noroc cu directorul Casei de Filme, 
Alexandru Ivasiuc, căruia i-am spus că vreau să fac film după cartea lui Fănuș 
Neagu, „Îngerul a strigat”. Era o carte lansată cu mult zgomot și cu mult chin. Și 
eu am primit dreptul să fac acest film. Și am început să filmez „Dincolo de 
nisipuri”, în 1972. În 1973 am terminat filmările și trebuia să am premiera mare 
la cinematograful Patria, pentru că filmul se anunțase bine făcut. Și atunci s-a 
întâmplat o aventură care este unică: Ceaușescu a venit din Germania în sâmbăta 
dinaintea premierei. Fusese la Hamburg și cancelarul de atunci, Helmut 
Schmidt, a refuzat să îi dea licența la avioane. Și a venit foarte supărat. La 
aeroport, la primire, erau diferiți secretari de partid, printre care și Ștefan 
Andrei, soțul Violetei Andrei, care juca la mine în film. Și Violeta se întâlnea și 
cu tovarășul Popescu, era „Popescu- Dumnezeu”, de la Cultură. Și mi-a dat 
telefon și a spus „să știi că Popescu a spus că filmul îi place foarte mult și că o 
să îl susțină”. Dar au fost tot felul de complicații și a urmat un an de lupte ca să 
scot filmul. Iar premiera a fost când Ceaușescu nu era în țară. Filmul a avut niște 
cronici absolut extraordinare, a fost o nebunie, un delir. Și atunci am hotărât să 
plec la Cannes, hotărât fiind să nu mă mai întorc pentru că toată lumea mi-a spus 
că, după un asemenea succes, nu o să mai am proiecte aici. Știam că sunt pe lista 
neagră. Și, de la Cannes am plecat în Germania și nu m-am mai întors în 
România 24 de ani. Am revăzut acum filmul „Dincolo de nisipuri” și o să-l scot 
din nou. L-am curățat de cenzură și o să-l scot cu o premieră, într-o versiune 
originală. Am reușit să scot toate porcăriile comuniste și filmul arată 
senzațional. 
 
EVELINE PĂUNA: De partea cealaltă, dumneavoastră obișnuiți să spuneți 
„m-am născut la Brăila, am fost crescută la Galați, m-am măritat la Brașov 
și prima repartiție după terminarea facultății de la București a fost la 
Botoșani”. Cum de nu v-ați găsit locul? Ce șanse erau pentru o fată născută 
la Brăila să ajungă actriță? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Șansele erau foarte mici în perioada aceea, pentru că în 
Institut intrau mai puține fete decât băieți. Eram șase fete și doisprezece băieți. 
Eu am avut marea șansă de a intra din prima, imediat după liceu. Nu aveam nici 
20 de ani când am intrat, în 1976. Am vrut să fac Teatru, de mică. Atunci când 
am intrat la IATC, deja aveam niște premii, jucam în teatrele de amatori, 
făcusem Școala Populară de Artă în paralel cu liceul, lucram la Casa de Cultură 
a Studenților… 
 
EVELINE PĂUNA: Prima căsnicie, de la Brașov, v-a adus o minune, l-a 
adus pe fiul dumneavoastră, pe Tudor. Spuneți adesea că v-ați fi dorit ca, în 
primii lui ani de viață, să petreceți mai mult timp alături de el. 
 



VICTORIA COCIAȘ: Asta e adevărat, da. Tudor s-a născut în perioada în care 
eu eram studentă. În vacanța dintre anul trei și anul patru. 
EVELINE PĂUNA: Și ați locuit într-o cabină de la teatru? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Pe Tudor l-am crescut în căminul studențesc, în primele 
lui luni de viață. L-am născut la Galați, între anul trei și patru, că m-am dus la 
părinți să-l nasc, ca să am un sprijin moral. Și, după aceea, pentru că alăptam 
copilul, o colegă de-a mea de la secția germană, care avea și ea o fetiță mi-a spus 
că nu se poate să las copilul acasă și să vin la facultate și să nu alăptez. Aveam 
21 de ani… eram un copil cu copil. Stăteam în camera de cămin studențesc. Nu 
ne primea nimeni în gazdă, cu copiii. Copilul, în primele luni de viață, a stat în 
cămin, cu mine, cu Harriet, cu fetița ei și cu soțul ei. Soțul meu deja lucra la 
Brașov, el fusese repartizat deja acolo. Și a fost greu. I-am alăptat împreună pe 
copii, ei sunt „frați de lapte”. Când mergeam eu la repetiții îi alăpta ea, și invers. 
A fost, totuși, o perioadă frumoasă. Apoi am fost repartizată la Botoșani și l-am 
luat cu mine. Am stat cu el in cabină, e adevărat. Și când nu aveam cu cine să îl 
las, îl lăsam cu colegii, la secretariatul direcției, la contabilitate. 
 

 

  

EVELINE PĂUNA: Și revenirea la București? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Revenirea la București a fost mult mai târziu. Am fost 
actriță și la Brașov, șapte ani. Am jucat foarte mult acolo, a fost o experiență 
extraordinară pentru mine. Drumul a fost așa: Botoșani, Brașov, București. Între 
1986 și 1987 am făcut naveta București-Brașov. Jucam la Brașov și aveam 
repetiții în București. 
  

RADU GABREA: „EA REPREZINTĂ VICTORIA MEA!” 
 
EVELINE PĂUNA: În 1992 aveați să vă întâlniți. Parcă destinul a făcut să 
vă plimbați în toată lumea, respectiv în toată țara și să reveniți în București, 
pentru a vă îndrăgosti. 



  
RADU GABREA: Da, în 1992 am venit în România ca să filmez jumătate din 
„Rosenemil”, ultimul film făcut în Germania. 
 
EVELINE PĂUNA: Ba eu cred că ați venit ca să o întâlniți pe doamna! 
 
RADU GABREA: Da, în timp s-a dovedit că așa a fost. Și așa cred că a trebuit 
să fie! Să-ți mai spun ceva… la șase zile după ce am ieșit eu din pușcărie s-a 
născut Victoria. 
 
VICTORIA COCIAȘ: Asta, pentru el, e un simbol. 
 
EVELINE PĂUNA: Eu am ieșit pe 29 mai și ea s-a născut pe 6 iunie, în același 
an. 
 
EVELINE PĂUNA: Și mai poartă și numele „Victoria” 
. 
RADU GABREA: Târziu mi-am dat seama de chestia asta. Că ea reprezintă 
victoria mea! 
 
EVELINE PĂUNA: Cum v-ați întâlnit? 
 
VICTORIA COCIAȘ: La filmări. El făcea interioarele pentru „Rosenemil”, o 
mare producție germană. Și avea nevoie de actori, în figurație, în România, 
pentru scenele mari. Pentru Balul de la Casa Armatei… atunci foarte mulți 
actori și actrițe s-au dus la filmări… 
 
RADU GABREA: Mai ales pentru că, fiind un film străin, se plătea și mai bine. 
 
VICTORIA COCIAȘ: Da, în 1992, pentru noi… să primim niște dolari era 
ceva… o sută-două de dolari, nu mai știu exact. Țin minte că eram mulți actori. 
Plus că erau costume foarte frumoase, făcute de Uta Freiwald. Eram toate 
îmbrăcate minunat și chiar la filmare l-am vazut eu prima dată pe Radu. Se filma 
la Cercul Militar, la Casa Armatei – cum se numea, în sala de marmură. O sală 
superbă! Iar noi eram într-un film de epocă al anilor ’20, cu rochii splendide. 
Noi ne-am cunoscut chiar în secvența de bal. E filmată! 
 
RADU GABREA: Dar nu am avut marile sentimente, pe ea o mutam de colo-
colo, cu toți actorii. Însa evident că am remarcat cât de frumoasă era! 
 
VICTORIA COCIAȘ: La final, ne-am luat rămas bun. Eram împreună cu 
Cezara Dafinescu și cu alte colege de-ale mele, de la Național. Femei frumoase! 
 



RADU GABREA: Și erau și mulți actori buni – Mircea Albulescu avea un mic 
rol, Mitică Popescu de asemenea… pentru că distribuția era majoritar germană. 
O altă chestiune de destin. Ea era la Teatrul Nottara. Iar eu eram legat de Teatrul 
Nottara, pentru că era teatrul în care am debutat. Pentru că vorbim de destin, eu 
sunt legat de acest teatru din 1954. Acolo am debutat, iar acum merg la fiecare 
spectacol al Victoriei. Sala de la Nottara e, pentru mine, chiar o sală simbolică! 
 
VICTORIA COCIAȘ: Iar atunci, la film, în sala de bal, ne-am luat la revedere 
și… a fost un sărut. Toată lumea l-a sărutat pe obraz și pe mine el m-a sărutat pe 
gură. De fapt, acela a fost momentul care a declanșat ceva în suflet. Era prima 
întâlnire, eu îl văzusem prima dată… 
 
EVELINE PĂUNA: Ceea ce pentru dumneavoastră este destin – un om 
fascinant, o Victorie în viața dumneavoastră, pentru mulți putea părea 
atunci o incompatibilitate, prin diferența de vârstă. V-ați gândit vreo 
secundă la asta? 
 
RADU GABREA: Eu nu. Iar eu arătam mai tânăr decât eram. Eu nu-mi arătam 
vârsta, ea arăta excepțional, niciodată nu m-am gândit la asta. 
 
VICTORIA COCIAȘ: Nici eu. Între noi a fost un alt tip de compatibilitate. 
Apoi ne-am mai întâlnit, pe parcurs. Între noi a fost o comunicare emoțională, 
fizică… a fost chimie. Nu pot să spun că a fost coup de foudre, că nu se punea 
problema așa. 
 
RADU GABREA: Nu eram noi genul de coup de foudre… 
 
VICTORIA COCIAȘ: La vârsta noastră… și eu deja trecusem printr-o 
căsnicie, aveam copil. 
 
EVELINE PĂUNA: Cum a înțeles Tudor relația dintre dumneavoastră? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Tudor era destul de mic. În orice caz, relația noastră a 
fost de nivel platonic și de cunoaștere… că a durat încă doi-trei ani. Abia mai 
târziu am rămas împreună. Radu stătea mai mult în Germania… iar eu ieșisem 
din căsnicie de câtva timp și stăteam numai cu Tudor și cu mama mea. Deci nu a 
fost o problemă, Tudor l-a cunoscut treptat. Totul a fost firesc. Nu am stat 
împreună până prin 1995. 
 
EVELINE PĂUNA: Unul pentru celălalt sunteți marea dragoste? 
 
RADU GABREA: Eu zic că da! 
VICTORIA COCIAȘ: Da. Între noi a fost o Mare Întalnire, pe toate planurile. 



EVELINE PĂUNA: Cum a mers, de-a lungul timpului, colaborarea dintre 
dumneavoastră, pe plan profesional? 
 
RADU GABREA: Ea era actriță foarte mare. Eu știam asta. Colegii ei îmi 
povestiseră despre ea. 
 
VICTORIA COCIAȘ: Foarte mult timp a lucrat fiecare, separat. Adică el și-a 
făcut filmele, eu am lucrat pe partea mea, în teatru. Târziu am început să lucrăm 
împreună, la proiecte comune. Dar ne sfătuiam absolut întotdeauna! 
 
RADU GABREA: Absolut întotdeauna! Dar am facut și proiecte mari 
împreună, de exemplu piesa „Maria Callas”, pe care am pus-o în 1997 și care a 
avut mare succes, fiind o producție extrem de premiată. Nu că sunt soțul ei, dar 
trebuie să spun asta: pentru ea, spectacolul de teatru e cea mai mare realizare. 
După fiecare spectacol vine absolut fericită și nu mai are niciun fel de probleme. 
Orice fel de necaz dispare. Ea trăiește pentru teatru. Nu cred că am mai întâlnit 
pe cineva care să trăiască pentru teatru, ca ea. A avut niște momente când n-a 
jucat – vreo doi ani de zile nu era distribuită și era distrusă. 
 
EVELINE PĂUNA: La avanpremiera filmului „O poveste de dragoste, 
Lindenfeld” am observat că, atunci când vorbiți despre soția 
dumneavoastră, vă adresați cu „Doamna Cociaș, o actriță extraordinară”. 
Reușiți să alunecați atât de brusc de la… „marea dragoste”? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Este respectul fiecăruia pentru profesia celuilalt. Există 
o admirație profesională reciprocă. 
RADU GABREA: Acesta este secretul. Cred că asta ne ține foarte tare 
împreună – faptul că nu există nicio imixțiune brutală în viața celuilalt, în 
domeniul artistic. Acum îmi dau seama – cred că asta explică povestea noastră. 
De exemplu, niciodată nu mi-a cerut să o distribui în vreun rol. Niciodată! 
VICTORIA COCIAȘ: Și chiar la filmul „O poveste de dragoste, Lindenfeld” 
am avut probleme de distribuție. N-am vrut să joc. Eu am fost foarte uimită de 
propunere, pentru că nu mă potriveam ca vârstă cu personajul. Până acum am 
mai lucrat și la alte filme împreună, când mă potriveam pe rol. 
RADU GABREA: Nu a fost niciodată în rol principal. Lumea poate spune 
despre mine că „își promovează nevasta”. Nu. Iar pentru filmul acesta m-am 
gândit la personaj. I se potrivea foarte bine ei, dar era, într-adevăr, riscul de 
vârstă. Dar știam că poate să-l facă! I-am propus și mi-a spus că nu joacă decât 
dacă vom reuși maturizarea și prin machiaj. Și eu aveam o machioză foarte 
pricepută în Germania, cu care am facut filmul „Ein Mann wie Eva”, unde a 
trebuit să fac o mască de bărbat pe o femeie. Și m-am gândit să o aduc. Dar mi-a 
spus că e la pensie și că nu mai lucrează și mi-a dat-o pe asistenta ei. Am facut o 
probă filmată. Iar Victoria, după ce a vazut probele, a spus „Joc!”. Povestea este 



credibilă pentru ca Ully arată cum arată – Victor Rebengiuc, și ea, Helga, în 
ciuda vârstei, are tinerețe, totuși. Și asta e toată chestia, asta îmi trebuia mie! 
 
EVELINE PĂUNA: Ce v-a placut cel mai mult la acest personaj? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Seninătatea și păstrarea inocenței, în ciuda tuturor 
experiențelor îngrozitoare pe care le-a avut. Pentru că nu oricine poate să își 
conserve inocența. Inocența se pierde foarte repede. Poți să o pierzi foarte 
devreme în viață. Și asta îmbătrânește, de fapt. 
 
EVELINE PĂUNA: Cu ce imagine ați rămas dumneavoastră, revăzând 
filmul de atâtea ori? 
 
RADU GABREA: Am rămas cu imaginea ei, când Ully este în pat și spune „A 
fost odată o fată frumoasă pe care am uitat-o”. Și expresia ei de acolo este 
extraordinară. Nu că actrița e soția mea, dar și acum mă întreb cum i-a reușit 
expresia aceea care este absolut uluitoare. Și toată lumea spune că e cea mai 
bună scenă din film. Mie mi-a rămas imaginea aceea. 
 
EVELINE PĂUNA: De la film poți să rămâi cu frica de timp și cu 
întrebarile despre ce va fi. Vă e frică? Timpul pare dușmanul celor doi din 
film… Cum e în realitate? Vă e frica de ce vor aduce anii care vor veni? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Da, sigur că da. 
 
EVELINE PĂUNA: Timpul ucide marile iubiri? 
 
RADU GABREA: Mai face reumatism… 
VICTORIA COCIAȘ: Există curiozitatea de a vedea ce se întâmplă cu timpul, 
deci dacă îți rămâne curiozitatea… Părerea mea este că tocmai curiozitatea 
înseamnă și inocență, înseamnă energie, înseamnă dorința de viață. Și, dacă-mi 
doresc ceva în timpul pe care-l mai am, este să nu-mi pierd curiozitatea. 
RADU GABREA: Ceea ce te păstrează este o activitate intensa la care să ții și 
care să te bucure. În momentul în care eu aș ști că nu aș mai putea să fac film 
deloc, atunci timpul ar deveni un adversar. Dar așa, câtă vreme eu pot să 
transform toate gândurile în realitate, timpul e de partea mea. Și în starea mea de 
acum, când mă apuc de ceva… Să spunem că am un scenariu care nu-mi place. 
Și-mi bat capul cu gânduri. Dar, în secunda în care încep să-mi vină idei, ca 
niște decorațiuni de dantelă, în secunda aia să știi că sunt și mai sănătos: mă 
doare capul mai puțin, nu mai am niciun defect, mi-e mai bine. Poți să spui că e 
o nebunie, dar nu e. Eu trăiesc pentru film și ea trăiește pentru teatru! 
 



EVELINE PĂUNA: Este adevărat ca locuiți la 20 de kilometri de 
București? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Da. Am plecat din București cam în 1999-2000. Atunci 
ne-am mutat. Stăm în afara Bucureștiului, în spațiu, în natură. Stăm într-un sat, 
Petrechioaia se numește. Are multă verdeață, acolo sunt țărani… 
 
EVELINE PĂUNA: Cei de acolo știu cine sunteți? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Stiu, au aflat între timp. Unii dintre ei au început să vină 
pe la spectacole. Se bucură că suntem acolo. 
 
RADU GABREA: Primarul a venit și el la spectacol. Pentru mine este un loc 
fabulos. 
VICTORIA COCIAȘ: De fapt, Radu a insistat să mergem acolo. Eu sunt un 
copil de bloc. Am crescut pe balcon, cu cheia de gât. Radu, cât a stat în 
Germania, nu a stat în metropolă, a stat în afara orașului, că așa se poartă în 
Occident. 
RADU GABREA: Ne-am tot plimbat prin apartamente de bloc. Și, unde mă 
duceam, nu încăpeam. M-am dus într-un celebru bloc superb la Floreasca – când 
am intrat în bucătărie m-am dat cu capul de dulap, am mers la alte blocuri 
celebre de la Gara de Est – m-am enervat îngrozitor. Și, într-o dimineață, a venit 
Victoria cu un ziar și mi-a arătat un anunț despre o casă la țară, de vânzare. 
1.200 de metri erau la un preț foarte convenabil. Și i-am spus să mergem până 
acolo. Ea era sigură ca eu vreau doar să văd. Noi aveam un Jaguar atunci și 
drumul spre comuna respectivă acum e asfaltat, dar atunci… 
 
EVELINE PĂUNA: E cam ce s-a întâmplat cu BMW-ul din film? 
 
VICTORIA COCIAS: Da, cam așa ceva. Adică a trebuit să lăsăm mașina 
undeva la șosea. Și, pentru că era primăvară și noroi pe jos, am intrat pe ulița 
respectivă și ne-am umplut de noroi. 
RADU GABREA: Când am văzut casa… era un liliac splendid la poartă, care și 
acum e fabulos. Și am zis că luăm casa. Locul acela este absolut miraculos. 
 
EVELINE PĂUNA: Cum e acasă? 
 
RADU GABREA: Ne uităm la „Suleyman Magnificul”. 
VICTORIA COCIAȘ: Am trei câini, mai joc fotbal cu nepotul. Fotbalul e cel 
mai obositor! De la Radu am trei nepoți. 
RADU GABREA: Eu am o fiică și trei nepoți. 
 



EVELINE PĂUNA: Faptul că nu aveți un copil împreună e o problemă? V-
ar fi legat mai mult? V-ar fi desăvârșit povestea? 
 
VICTORIA COCIAS: Nu știu ce s-ar fi întâmplat… Nu ne-am gândit. Dacă n-
a fost să fie… Plus că foarte repede au apărut nepoții… Iar copiii noștri se 
înțeleg foarte bine – Magdalena, fiica lui Radu, este nașa de cununie a lui Tudor. 
 
EVELINE PĂUNA: Revenind la film, pare a fi una dintre cele mai 
frumoase declarații de dragoste din toate timpurile… Știu că ați avut și 
obstacole. De exemplu, floarea soarelui din cadrele de început… 
 
RADU GABREA: Nu mai era… Toată zona aceea de început trebuia să fie 
galbenă. Am fost din timp, am găsit locul și, după două săptămâni, cand am 
ajuns acolo, se terminase tot. Toată floarea soarelui. Și toată floarea soarelui din 
film, de la început, e pusă de noi, cu mâna. Fiecare floare. 
 
EVELINE PĂUNA: Se poate spune că i-ați oferit doamnei dumneavoastră 
un câmp de floarea soarelui? Că ați reușit ce nu a reușit natura? 
 
RADU GABREA: Da. 
VICTORIA COCIAȘ: O declarație de dragoste a fost însuși faptul că el a avut 
încredere să îmi dea mie acest rol. Citind scenariul, mie mi-a plăcut foarte mult 
personajul, dar nu m-am gândit vreo clipă că l-aș putea interpreta eu. Mă 
gândeam cine ar putea să-l faca… Eu m-am gândit la Victor Rebengiuc pentru 
rolul Ully. Scena despre care spuneți cu toții că e specială a ieșit așa datorită 
relației mele cu Victor Rebengiuc, pentru că a fost extraordinar. În viața de zi cu 
zi fiecare dintre noi suntem așa cum suntem, uneori ne lipsește răbdarea, dar în 
momentul n care începeam să jucăm… Îmi inchipui că ar fi extraordinar să joc 
cu Victor și în teatru, pentru că este un partener fantastic. Toate expresiile pe 
care le-am avut, le-am avut din relația cu el. Numai atingerea mâinii… a fost în 
momentul când Ully vrea să o oprească pe Helga. A fost o stare de grație… și 
bine că a fost camera care să o surprindă. 
RADU GABREA: Bine, am avut și un operator foarte bun, George Dăscălescu, 
ne-a ajutat enorm. 
 
EVELINE PĂUNA: Credeți că generația tânără înțelege filmul așa cum l-
ați simțit dumneavoastră? 
 
RADU GABREA: Am făcut o avanpremiera la Berlin, exact în paralel cu 
Berlinala. Și la noi a fost arhiplin, iar peste jumătate dintre cei prezenți acolo 
erau tineri. Și au plâns tot filmul! Eu am fost uluit. 



VICTORIA COCIAȘ: Și pe mine m-au interesat mult reacțiile, pentru că 
filmul are un anumit ritm, cu care nu mai suntem obișnuiți. Televizorul și filmul 
american ne-au obișnuit cu un anumit ritm… 
 
EVELINE PĂUNA: Ritm de pop corn. 
 
VICTORIA COCIAȘ: Da, cu filmele fast-food. Ce oferim noi aici este ceea ce 
se cheamă „slow-food”. Adică stai să simți timpul… 
 
EVELINE PĂUNA: Dacă ar mai fi întârziat genericul cu cinci minute, ce s-
ar fi întâmplat? 
 
RADU GABREA: Erau mai complicate versiunile. În primul rând, finalul pe 
care l-ai văzut s-a stabilit… singur, la montaj. Nu a fost prevăzut. Aici 
operatorul a avut un mare merit. Noi nu mai aveam floarea-soarelui aici. Și 
operatorul fusese în concediu. Și trecuse prin Bulgaria. Și văzuse la granița cu 
România, la Ruse, imense câmpuri de floarea-soarelui. Când s-a întors din 
concediu ne-a spus că merge să filmeze în Bulgaria. Dar mi-a zis că ia și 
costumul personajului cu el. Și, în fuga din finalul filmului… e el. Când am 
montat filmul, fuga aia s-a cerut a fi finalul. 
 
EVELINE PĂUNA: S-a tras cu acel pistol? Sau Alzheimerul a mers până în 
ultima clipă. 
 
RADU GABREA: Aveam de gând să tragă cu pistolul. 
VICTORIA COCIAȘ: Eu cred că Alzheimerul e mai dur decât pistolul. 
 
EVELINE PĂUNA: Deci cum s-ar fi terminat, dacă am întarzia genericul 
cu câteva minute? 
 
RADU GABREA: Nu știu… 
VICTORIA COCIAȘ: Din fericire, personajul lui Victor a știut să termine 
filmul, la timp. Adică momentul lui de luciditate cu plecarea… plecarea din 
viață… 
 
EVELINE PĂUNA: Și personajul dumneavoastră a pierdut, din nou? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Nu, nu a pierdut. Nici nu a câștigat, nici nu a pierdut. 
 
EVELINE PĂUNA: Ce a înțeles Helga din viață? La 16 ani a plecat în 
lagăr… apoi a trăit singură… 
 



VICTORIA COCIAȘ: Singură și-a dus viața iubind copiii – a fost învățătoare, 
dupa ce a trecut prin toate experiențele. Ea cântă în filmul acesta – deci a rămas 
la 16 ani, când a plecat în Lagăr. Cântecul este cel pe care îl cântau femeile 
germane deportate în Siberia. Versurile sunt dintr-o poezie a lui Herman Hesse, 
poezie care apare în romanul Hertei Müller. Deci Helga… a rezistat în lagăr 
culcându-se în stânga și-n dreapta, fiind violată, a lucrat la bucătarie. Tinerețea a 
ținut-o în viață. Ea a fost la unul dintre cele mai dure lagăre. De fapt, și spune în 
film că de acolo nu s-au mai întors… Cred că experiența de acolo i-a marcat 
toată viața. 
 
EVELINE PĂUNA: Și, de fapt, curajul și inconștiența celor 16 ani au 
aruncat-o în lăgar. 
 
VICTORIA COCIAȘ: Da, i-a luat apărarea tatălui. Ea s-a dus de bunăvoie. 
Naivitatea aceasta a aruncat-o în această experiență. Eu cred că și-a asumat tot 
ce a avut să vină – a primit totul, ca pe ceva normal. 
 
EVELINE PĂUNA: Așa a primit și deznodământul filmului? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Da, așa a primit și deznodământul filmului. Ca pe ceva 
ce trebuie să vină. 
RADU GABREA: Filmul este transformarea romanului lui Ioan T. Morar, care 
avea puțin alte accente. Și, studiind romanul și filmul, mi-am dat seama că 
accentele din film sunt mai puternice. În roman moare el, dar acolo e invers. Ea 
e bolnavă de Alzheimer. Și el moare… În roman se face o construcție imensă ca 
să-l primească pe el… 
 
EVELINE PĂUNA: E mai trist romanul sau e mai trist filmul? 
 
RADU GABREA: Romanul avea chiar și o cheie comică importantă, pe care eu 
am pierdut-o, însă pe mine m-a uluit satul. Mi s-a părut că, orice aș face, să 
inventez un sat de carton ca să fie frumos în film… n-avea sens. Or acele ruine 
mi s-au părut atât de expresive. 
 
EVELINE PĂUNA: Deci satul există… 
 
RADU GABREA: Există așa cum îl vezi. Și eu am construit filmul în jurul 
satului. La un bolnav de Alzheimer copilăria e cea mai puternică… 
VICTORIA COCIAȘ: Eu am văzut prima Lindenfeldul, dintre toți din echipă. 
Am fost într-un turneu la Reșița. Radu începuse pregătirea pentru film, dar eu 
habar nu aveam că o să fac rolul. M-am oferit să merg să văd Lindenfeldul. Am 
căutat de-am înnebunit. Puțină lume mai știe unde e satul acesta. Am lăsat 
mașina pe drum și am găsit un tractor. Și cu tractorul am mers două ore până am 



ajuns. În afară de ruinele care se vad în film, cineva încearca să-și construiască o 
casă… 
 
EVELINE PĂUNA: Nu m-aș mira să apară o vilă. Să încurajați turismul, 
infrastructura… cu filmul acesta… 
 
VICTORIA COCIAȘ: Pe cuvântul meu! E un viloi, e un buncăr! În rest, ruine! 
Și, la un moment dat, am văzut cimitirul, tractoristul ne-a mai spus ce a mai 
știut. Și, dintr-o dată, a apărut o bătrână, parcă de nicăieri. Îmbrăcată în negru, 
foarte slabă, cu părul alb și foarte senină. Și a început să vorbească cu 
tractoristul. Și asa am aflat că bătrâna aceasta este singurul locuitor al satului. 
Stă singură în creierii munților, într-o Românie paralelă. 
 
EVELINE PĂUNA: V-ați gândit să o chemați la premiera filmului? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Nu știm cum să o găsim. Cand ne-am dus cu filmările 
nu a mai apărut, nu mai era acolo. Eu am facut prospecțiile cu un an-doi, 
înainte… 
 
EVELINE PĂUNA: Care este lecția de viață pe care ne-o lasă filmul? 
 
VICTORIA COCIAȘ: Eu consider că trebuie să fim foarte împăcați și fericiți 
cu ceea ce ni se întâmplă, în fiecare moment. Trebuie să luăm lucrurile, bune sau 
rele, ca fiind experiența din viețile noastre. Ceva ce trebuie să ne facă fericiți 
pentru că este vorba de viața noastră. Daca ne iubim pe noi înșine, orice 
experiență vine, orice hotărâre luăm, orice ni se întâmpla… Asta este filozofia 
acestui film. Să fim împăcați cu ceea ce facem. 
****** 

Revenind la Teatrul Nottara, acum câțiva ani notam, pentru Jurnalul 
Național: 
În unele seri, în care îl străbat pe jos de la Național la Nottara, îmi imaginez 
că Bulevardul Magheru este Broadway. În realitate, este ruda de la țară, 
fără străluciri amețitoare, cu hoteluri de prea puține stele, cazinouri 
kitschoase, mai mulți cerșetori decât trecători și proaspăt montate lumini 
de Crăciun, care tronează stins, în prag de alegeri prezidențiale, într-un 
București dornic să renască. Dar la un pas, un singur pas de trotuarul 
neasfaltat al bulevardului, magia începe, o altă lume ni se așterne! 



 

Teatrul Nottara nu e bogat, dar împarte puținul său cu spectatorii. Cred că 
este singurul teatru din București ale cărui intrări nu sunt închise până la ora la 
care este așteptat publicul. El ne primește oricând, chiar și cu mult timp înaintea 
începerii reprezentației. Foyerul e mic, încălzit în felul acela special în care 
parcă aștepți să auzi lemnele trosnind în sobă. Bodyguarzii nu sunt flegmatici și 
nu te țin departe, ba chiar te primesc cu respectul pe care-l ai pentru un om care-
și cumpără bilet, iar doamnele plasatoare te așază calm, la locul tău din sală, deși 
tu singur știi să citești biletul. Teatrul Nottara nu e bogat și nu și-a permis o 
renovare completă, dar are în repertoriu titluri care te poartă dincolo de concret! 
“Maria Callas – La Divina”, e unul dintre ele. 

Premiera absolută a piesei a avut loc în 1997, tot la Nottara, având-o în 
rolul principal tot pe Victoria Cociaș. Spectacolul s-a bucurat de succes încă de 
pe atunci, fiind prezentat în turneu la Canberra, Sydney, Melbourne și New 
York și Washington DC. În 2012, la 15 ani de la prima reprezentație, “Maria 
Callas – La Divina” a văzut din nou luminile rampei. 

Mai sunt câteva minute până la ora începerii. Suntem invitați să luăm loc 
în sală. Pe scenă, într-un colț – o pianină. De cealaltă parte – o masă de studiu și 
niște partituri răsfirate, iar în centrul scenei – o intrare grandioasă. Piesa aceasta 
are nevoie de un public avizat, întrucât spectacolul nu… povestește, ci certifică. 
Terrence McNally și-a intitulat piesa “Master-class” și, de fapt, asta și este, un 
master-class pentru spectatori, nu un rezumat de cultură muzicală și 
interpretativă, pentru cei care nu o au. Concret, spectatorii sunt invitați la un 
master-class de canto, susținut de Maria Callas însăși (Victoria Cociaș). Fiecare 
dintre cei din sală este inclus în poveste! Suntem surpinși când, brusc, Maria 
Callas își face apariția pe scenă, de dinocolo de ușile grandioase. Apoi ne 
vorbește privindu-ne în ochi, încât timpul și istoria se comprimă și ai senzația că 
Divina s-a întors pentru un cântec de lebădă. Callas se acomodează cu sala de 
curs, și cu noi, publicul-interactiv, care ne rușinăm ca niște școlari care nu și-au 
făcut tema atunci când ne întreabă “cine începe?”. Așteptând să-i… întrebe pe 
alții, m-am făcut mică în fotoliul din rândul întâi și-mi pare că Victoria Cociaș 
nu este cea pe care o știam, fumând în birou, sau vorbind despre filmul 
“Lindenfeld-O poveste de dragoste” (o minune de film, despre care o să vă 
povestesc cu altă ocazie), ci este Callas. Nu, nu este nici scundă, nici plinuță și 
nici brunetă – însă privirile ei au strâns întreaga strălucire a Divei, întreg 



dramatismul ei. Și, poate, trăsăturile Victoriei Cociaș compensează și dorința 
sopranei de a fi fost mai înaltă, mai suplă… Maria Callas a murit la 54 de ani. 
Victoria Cociaș parcă i-a oferit nemurire, prelungind cu viața ei, povestea 
legendei. (Mă trece un gând că Maria Callas a murit în 1977, când Bucureștiul a 
fost îngenunchiat de cutremur, iar acum o altă Callas, într-un imobil aproape… 
îmbulinat pe Magheru… Dar să revenim la piesă!). 

Cea care își face curaj să urce pe scenă prima este Sophie de Palma 
(Andreea Măcelaru Șofron). Iar pentru ca totul să pară realitate, se ridică din al 
patrulea rând din sală. Andreea Șofron interpretează cu atâta pricepere rolul, 
încât abia după câteva minute ne dăm seama că e “de-a lor”, de-a artiștilor și nu 
“de-a noastră”, adică de-a publicului. (Că-i aproape ilegal de frumoasă știam, că 
dansează balet pe pointe știam, de asemenea, că are doi copii minunați acasă – și 
asta știam dar că are și voce de soprană! – asta am fost mai mult decât surprinsă 
să aflu!!!). La pian, pentru corepetiție, este Manny Weinstock (Alexandru 
Petrovisch). Și lecția începe. Dincolo de indicațiile profesorale se ascund 
mărturisiri de nuanță despre neliniștea Mariei Callas de a găsi în fiecare partitură 
mai mult decât un exercițiu de tehnică. Când severă, când pradă unor 
răscolitoare aduceri aminte, Maria Callas ne face să înțelegem luptele interioare 
pe care un artist le are de înfruntat, în pregătirea unui rol. În momentele de 
aducere-aminte, în care sala este inundată de vocea Mariei Callas, lumina cade, 
lăsând un spot pe chipul-icoană al Victoriei Cociaș. Zguduitor este monologul în 
care Maria Callas (sau Victoria Cociaș, că nici nu mai știu cum să mă raportez la 
realitate!) povestește despre relația pe care a avut-o cu Aristotel Onassis, despre 
dragostea pe care i-a purtat-o, în ciuda umilinței la care o supunea magnatul. 
Traducerea piesei este de excepție și poartă semnătura Antoanetei Ralian. Nu 
știu dacă vă dați seama, fără să vedeți piesa, cât de importantă este traducerea 
textului, în acest titlu! După ce ne poartă (prin decor) pe scena Scalei din 
Milano, Maria Callas ne îngăduie o pauză. 

Partea a doua a spectacolului aduce pe scenă alți doi ucenici – Tony 
Candolino (Lucian Corchiș) și Sharon Graham (Ruxandra Urdăreanu, care 
interpretează Lady. McBeth- știți legenda numelui care NU se pronunță în 
teatru, pentru că aduce nenorociri. Uf… cutremur, Magheru, bulină!) și alte 
mărturisiri despre frământările pe care Maria Callas le trăia în raport cu sine-
însăși. Despre o copilărie nefericită, în care era mereu în competiție cu o soră 
preafrumoasă și o mamă lipsită de suflet, prezențe pe care și le imagina mereu în 
sală, alături de rivalele de scenă care o așteptau la un eșec distanță… despre fata 
frumoasă care i-a luat rolul visat la început de carieră, iar ea a fost nevoită să 
joace rolul unei măicuțe, din cauza fizicului deloc atractiv, despre ochelarii 
groși, despre dorința de a slăbi și a fi frumoasă, despre aplauze, spectacole, 
detalii de partitură. Și, mai presus de toate, despre EL. Despre Ari – Aristotel 
Onassis, marea dragoste și, totodată, colivia care a închis “canarul”. Despre o 



iubire în numele căreia și-a jertfit cariera și a renunțat la copilul din pântece, 
pentru că el i-a cerut să cânte, din nou. Iar un copil… ar fi incomodat. Doar că 
vocea… a lăsat-o, condamnând-o la o ultimă arie în fața lojei directorului de la 
Scala, care a concediat-o. Maria Callas devenea legendă! 

Victoria Cociaș face un rol excepțional, identificându-se atât de bine cu 
personajul, încât ai impresia că Maria Callas și-ar fi dorit să-și scrie povestea 
după ce ar fi văzut-o jucând pe Victoria Cociaș, de vreme ce actrița îi oferă 
acestui destin rafinamentul și distincția unei Dive. Rolul e greu, Victoria Cociaș 
susținând fiecare secundă a jocului scenic, fără putința de a ieși măcar vreo clipă 
din personaj pentru că se joacă cu respirația noastră, îngenunchiată toată piesa 
de un nod în gât și de lacrimi ascunse. Jocul Victoriei Cociaș te doare, de parcă 
îți ține în mâini propia-ți inimă. Și da, arta, este ceea ce se întâmplă între un 
Început și un Sfârșit… 

Am lăsat la final omul căruia îi datorăm acest spectacol – regizorul Radu 
Gabrea. Spectacolul ne doare și pentru că viziunea sa regizorală avansează cu 
atâta firesc, încât tu, ca spectator, ești mereu în poveste: și atunci când se 
vorbește despre muzică, dar mai ales în momentele de mărturisiri, în care Maria 
Callas, Diva, Divina… este cea vulnerabilă. Că Radu Gabrea este un regizor 
excepțional – o știți! V-au spus-o de atâtea ori criticii și v-au demonstrat-o 
spectacolele. Îl văd mereu la spectacolele soției sale cu flori. Și cu emoții. 
Privirile lui o divinizează. L-am păstrat pe Radu Gabrea pentru finalul 
articolului pentru că am vrut să închei spunându-vă că, din motive cu totul 
diferite, pentru mine și pentru domnia sa, Victoria Cociaș a fost La Divina! 

 
 
 
 

 
 

de: Eveline Păuna 
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