
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Dosar de presă 
Premieră D-ale carnavalului, 15 octombrie 2017 

  



1. Avantaje.ro 
din data de 05 Septembrie 2017 
https://www.avantaje.ro/articol/d-ale-carnavalului-la-teatrul-nottara 
 

 
 

„D-ale carnavalului” la Teatrul Nottara, pe 10 septembrie 2017 

„D-ale carnavalului” la Teatrul Nottara, în regia lui Claudiu Goga, este 
una dintre cele mai așteptate premiere ale stagiunii 2017-2018. Distribuția 
este una de zile mari! 

 

D-ale carnavalului 

de I.L. CARAGIALE 

Teatrul Nottara, sala Horia Lovinescu 



Regia: Claudiu GOGA 
Distribuţia: 
Nae Girimea ………………………………………………VLAD 
ZAMFIRESCU 
Iancu Pampon……………………………………………GHEORGHE IFRIM 
Crăcănel……………………………………………………ALEXANDRU 
JITEA 
Un catindat………………………………………………..ANDI VASLUIANU 
Iordache…………………………………………………….SORIN COCIȘ 
Un ipistat…………………………………………………..MIHAI 
MĂRGINEANU 
Didina Mazu………………………………………………LUMINIȚA ERGA 
Mița Baston……………………………………………….CERASELA 
IOSIFESCU 
Un chelner…………………………………………………ALEXANDRU 
MIKE GHEORGHIU 
O Mască……………………………………………………MIRCEA 
TEODORESCU 
Muzica: Mihai Mărgineanu 
Decor: Ștefan Caragiu 
Costume: Liliana Cenean 
Durata: 2h 
Producție a Teatrului Nottara 

Fragment din interviul cu Andi Vasluianu 

În momentul în care înregistram interviul pentru ediția print din luna 
octombrie, eram cu ochii pe ceas: Andi Vasluianu avea repetiția la ora 14, la 
Teatrul Nottara. Firesc, l-am întrebat despre ce spectacol e vorba… 

Ce pregătești la Nottara? 

  „De-ale carnavalului”. Premiera, pe 10 septembrie. Este regizat de Claudiu 
Goga. E un pariu destul de greu care, dacă ne iese, Doamne-ajută! E o distribuție, 



după părerea mea, foarte bună. Sorin Cociș e Iordache; Alexandru Jitea e 
Crăcănel; Pampon e Gigi Ifrim; Vlad Zamfirescu e Nae Girimea; Cerasela 
Iosifescu e Mița; Didina e Luminița Erga; iar eu, Catindatul. Și Mihai Mărgineanu 
este ipistaul. Mike Gheorghiu e chelnerul, iar Mircea Teodorescu e o mască. Cu 
muzică de Mihai Mărgineanu. 

E foarte frumoasă distribuția, ne înțelegem al naibii de bine și ne și jucăm 
al naibii de mult. Acuma sper să și placă. E foarte greu să faci Caragiale în ziua 
de azi pentru că deja e proverbial și toți compară cu alte producții și-așa mai 
departe. 

…Shakespeare și Caragiale… 

Da… 

Și cum e pus în scenă? În maniera clasică? 

  Spre clasic. E atemporal, dar mai spre clasic. Și costumele sunt în zona asta. 
Ștefan Caragiu face scenografia iar Liliana Cenean, costumele care sunt absolut 
senzaționale, îmi plac de mor, mor după ele! 

Ce-i cu ele, de ce sunt așa speciale? 

  Pentru că-s frumoase! Pe lângă că-s ele frumoase, sunt în zona aia clasică 
frumoasă. Și mi se par foarte potrivite pentru treaba asta de-aici. 
Dar ce să mai vorbim? Vă așteptăm pe 10 septembrie la teatru! 

 
 

 
Sursa: Avantaje.ro  



2. Antena 3 
din data de 04 Septembrie 2017, ora 11:15 
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/premierele-toamnei-la-
nottara-431504.html 
 

 
 

Premierele toamnei la Nottara 

 

 
  Gata vacanța! La Teatrul Nottara a început stagiunea. Spectatorii vor avea 
parte de o toamnă a premierelor, 8 la număr! Prima piesă a stagiunii, programată 
mâine, 5 septembrie, este „CĂLĂTORIA”, un spectacol inedit care se joacă într-
un autobuz supraetajat, identic cu cele care circulă pe străzile Londrei. 
Reprezentaţia începe la Institutul Balassi, Institutul maghiar din București. 
 
  Tot în septembrie are loc premiera spectacolului "D-ale carnavalului", 
în montarea lui Claudiu Goga, care își invită actorii și spectatorii să recreeze, 
cu un suflu modern, deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne cu 
înțelesuri moderne. 



 
 
  “Totul e relativ”, spune pe 16 septembrie, britanicul Alan Ayckbourn, prin 
glasul “coral” al actorilor ”dirijaţi” de Felix Alexa. O comedie cu încurcături de 
situație, de limbaj, la finalul căreia câteva întrebări ne rămân agățate în minte: este 
dragostea sinceră, cât suntem dispuși să mințim într-un cuplu, cât este adevăr și 
cât este amăgire într-o iubire? 

 
  Pe 17 septembrie spectatorii sunt invitați la “Matrimoniale” , în regia Dianei 
Lupescu. O poveste despre cunoaştere, despre putere şi despre valorile care nu pot 
fi cumpărate. Lista completă a reprezentațiilor o găsiți pe www.nottara.ro 
 
  Noile premiere ale stagiunii Teatrului Nottara pregãtesc marea întâlnire 
internaţionalã, care este Festivalul Fest(in) pe Bulevard, ce se va desfãşura în 
perioada 7 -18 octombrie. Festivalul abordeazã cu curaj tema crizelor. De tot 
felul! Dar mai ales pe cea a insecuritãţii adolescentine. Detalii gãsiţi pe site-uI: 
festinpebulevard.ro 

 
 
 

Sursa; Antena 3  
  



3. LiterNet.ro   
din data de 11 Septembrie 2017 
http://agenda.liternet.ro/articol/22190/Mihai-Brezeanu/Coruptia-
prostia-superstitiile-ucid-D-ale-carnavalului.html 
 

 
 

Corupţia, prostia, superstiţiile ucid - D-ale carnavalului 
 

Problema cu montările foarte bune din Caragiale e că publicul râde prea 
mult şi prea des. Atât de mult şi atât de des, încât riscă să rateze mesajul sobru, 
dur, adesea tragic pe care regizorul încearcă să îl transmită cu ajutorul vehiculului 
comic. E şi cazul proaspetei premiere de la Nottara cu D-alecarnavalului, în care 
Claudiu Goga construieşte o comedie de top 5 bucureştean al momentului în care 
strecoară numeroase motive de nelinişte pe care mi-e teamă că prea puţini dintre 
spectatori le sesizează. 
 
  
  Oricât ar părea de neplăcută, concluzia conform căreia contemporanii noştri 
fie aprobă cele întâmplate în lumea caragialiană, fie s-au resemnat cu existenţa 
lor, fie le consideră prea departe de vieţile lor, mi-e teamă că se impune. Altfel 
poate că nu s-ar repezi să acopere cu aplauze ultra-frenetice(bine-meritate de 
excelenta distribuţie de la Nottara) momentul de final al spectacolului, gândit de 
Goga tocmai ca unul de cădere pe gânduri, pe întrebări şi auto-întrebări. 
 



  Defilarea situaţiilor dominate de corupţie, prostie, superstiţii, emoţii 
viscerale scăpate de orice control e, în adevăr, hohotitoare. "Delir" e cuvântul care 
defineşte cel mai bine un prim act în care forţa brută a lui Gheorghe Ifrim 
(acest dac-Pampon cu alură de Ilarion Ciobanu şi mimică de Dem Rădulescu), 
demenţiala poftă de joc a Ceraselei Iosifescu (o Miţă Baston interiorizată în cele 
mai mici amănunte, prin urmare, exteriorizată într-o multitudine de nuanţe, vezi, 
spre pildă, geniala mimică din secvenţele cu Iordache) şi haios-
deşteapta interpretare a lui Andi Vasluianu (Catindat cu ciucuri evreieşti, voce 
de contra-tenor şi privire ingenuu-tembelă) iau caimacul, fără a eclipsa justa 
prestaţie a lui Sorin Cociş (Iordache al lui e o cât se poate de convingătoare voce 
a raţiunii într-o cacofonie de manifestaţiuni profund anti-raţionale), talentul 
comic al lui Alexandru Jitea (Crăcănel contribuie semnificativ la nuanţa de absurd 
ce străbate prima parte a spectacolului) ori farmecul lui Vlad Zamfirescu (un Nae 
Girimea care mizează masiv pe zâmbet şi look). 
 
 
  Actul din foaierul carnavalului începe blând, pentru a creşte exponenţial şi 
a sfârşi cutremurător (la propriu!). E porţiunea de spectacol în care latura 
neliniştitoare a scenografiei lui Ştefan Caragiu (altfel, o infinită sursă de gaguri), 
e pusă cel mai bine în valoare. E porţiunea în care personajele privesc cel mai des 
spre tavanul unde un chepeng etern-închis accentuează senzaţia de claustrofobie 
desprinsă parcă dintr-un film nordic (uşile Ikea-like contribuie la senzaţie). De 
acolo, din tavan, vin firicele de praf / ciment care marchează răcnetele lui Pampon 
şi tot de acolo vine izbăvirea care pune capăt, cel puţin pentru moment, 
delirului cvasi-suveran. În bună tradiţie mioritică, singur cutremurul e capabil să 
blocheze foşgăială incontinentă şi acerebrală pe care ne-am obişnuit să o numim 
"viaţă de zi cu zi". 
 
 
  Partea finală e prefaţată de duelul celor două dame, cărora Cerasela 
Iosifescu şi Luminiţa Erga (o Didina Mazu ce creşte, în temperament şi prestanţa, 
pe măsură derulării intrigii) le împrumută accente horror care amintesc de 
faimosul duo Mariana Mihuţ - Tora Vasilescu din De ce trag clopotele, Mitică?, 
şi încheiată de cheful dominat de Ipistatul (Mihai Mărgineanu, discret, dar 
potrivit) cu apucături de "căpitan de judeţ". Comportamentul funcţionarului local 
corupt e amplu stimulat de cretinismul agresiv al duo-ului Pampon - Crăcănel 
(reunit sub basca scandărilor "Roooomania - Au, Au, Au", fugărind, multă 
vreme, spiţerul-duşman cu accent, desigur, maghiar), de autismul triunghiului 



amoros Nae - Miţa - Didina, exclusiv focalizat asupra amorurilor proprii, şi de 
neutra blazare a lui Iordache, singurul personaj care, la o adică, ar putea sancţiona, 
fie şi verbal, nebunia din jur. Victimă-colaterală devine Catindatul, acest Cetăţean 
Turmentat al carnavalului, a cărui onestitate cade răpusă de aburii de alcool şi de 
renunţarea la luciditate. 
 
 
  Ăştia suntem, aşa arătăm. Bine-merităm un hohot, deşi nu chiar de râs. 
Trăim într-o mlaştină care, de-atâta râs, s-ar putea să ne înghită. 
 
 
 

 
 

de: Mihai Brezeanu  
 
  



4. Revista Blogurilor   
din data de 11 Septembrie 2017 
http://revistablogurilor.ro/mihai-brezeanu-coruptia-prostia-
superstitiile-ucid-d-ale-carnavalului/ 
 

 
 

Corupţia, prostia, superstiţiile ucid - D-ale carnavalului 
 

Problema cu montările foarte bune din Caragiale e că publicul râde prea 
mult şi prea des. Atât de mult şi atât de des, încât riscă să rateze mesajul sobru, 
dur, adesea tragic pe care regizorul încearcă să îl transmită cu ajutorul vehiculului 
comic. E şi cazul proaspetei premiere de la Nottara cu D-alecarnavalului, în care 
Claudiu Goga construieşte o comedie de top 5 bucureştean al momentului în care 
strecoară numeroase motive de nelinişte pe care mi-e teamă că prea puţini dintre 
spectatori le sesizează. 
 
  
  Oricât ar părea de neplăcută, concluzia conform căreia contemporanii noştri 
fie aprobă cele întâmplate în lumea caragialiană, fie s-au resemnat cu existenţa 
lor, fie le consideră prea departe de vieţile lor, mi-e teamă că se impune. Altfel 
poate că nu s-ar repezi să acopere cu aplauze ultra-frenetice(bine-meritate de 
excelenta distribuţie de la Nottara) momentul de final al spectacolului, gândit de 
Goga tocmai ca unul de cădere pe gânduri, pe întrebări şi auto-întrebări. 
 



  Defilarea situaţiilor dominate de corupţie, prostie, superstiţii, emoţii 
viscerale scăpate de orice control e, în adevăr, hohotitoare. "Delir" e cuvântul care 
defineşte cel mai bine un prim act în care forţa brută a lui Gheorghe Ifrim 
(acest dac-Pampon cu alură de Ilarion Ciobanu şi mimică de Dem Rădulescu), 
demenţiala poftă de joc a Ceraselei Iosifescu (o Miţă Baston interiorizată în cele 
mai mici amănunte, prin urmare, exteriorizată într-o multitudine de nuanţe, vezi, 
spre pildă, geniala mimică din secvenţele cu Iordache) şi haios-
deşteapta interpretare a lui Andi Vasluianu (Catindat cu ciucuri evreieşti, voce 
de contra-tenor şi privire ingenuu-tembelă) iau caimacul, fără a eclipsa justa 
prestaţie a lui Sorin Cociş (Iordache al lui e o cât se poate de convingătoare voce 
a raţiunii într-o cacofonie de manifestaţiuni profund anti-raţionale), talentul 
comic al lui Alexandru Jitea (Crăcănel contribuie semnificativ la nuanţa de absurd 
ce străbate prima parte a spectacolului) ori farmecul lui Vlad Zamfirescu (un Nae 
Girimea care mizează masiv pe zâmbet şi look). 
 
 
  Actul din foaierul carnavalului începe blând, pentru a creşte exponenţial şi 
a sfârşi cutremurător (la propriu!). E porţiunea de spectacol în care latura 
neliniştitoare a scenografiei lui Ştefan Caragiu (altfel, o infinită sursă de gaguri), 
e pusă cel mai bine în valoare. E porţiunea în care personajele privesc cel mai des 
spre tavanul unde un chepeng etern-închis accentuează senzaţia de claustrofobie 
desprinsă parcă dintr-un film nordic (uşile Ikea-like contribuie la senzaţie). De 
acolo, din tavan, vin firicele de praf / ciment care marchează răcnetele lui Pampon 
şi tot de acolo vine izbăvirea care pune capăt, cel puţin pentru moment, 
delirului cvasi-suveran. În bună tradiţie mioritică, singur cutremurul e capabil să 
blocheze foşgăială incontinentă şi acerebrală pe care ne-am obişnuit să o numim 
"viaţă de zi cu zi". 
 
 
  Partea finală e prefaţată de duelul celor două dame, cărora Cerasela 
Iosifescu şi Luminiţa Erga (o Didina Mazu ce creşte, în temperament şi prestanţa, 
pe măsură derulării intrigii) le împrumută accente horror care amintesc de 
faimosul duo Mariana Mihuţ - Tora Vasilescu din De ce trag clopotele, Mitică?, 
şi încheiată de cheful dominat de Ipistatul (Mihai Mărgineanu, discret, dar 
potrivit) cu apucături de "căpitan de judeţ". Comportamentul funcţionarului local 
corupt e amplu stimulat de cretinismul agresiv al duo-ului Pampon - Crăcănel 
(reunit sub basca scandărilor "Roooomania - Au, Au, Au", fugărind, multă 
vreme, spiţerul-duşman cu accent, desigur, maghiar), de autismul triunghiului 



amoros Nae - Miţa - Didina, exclusiv focalizat asupra amorurilor proprii, şi de 
neutra blazare a lui Iordache, singurul personaj care, la o adică, ar putea sancţiona, 
fie şi verbal, nebunia din jur. Victimă-colaterală devine Catindatul, acest Cetăţean 
Turmentat al carnavalului, a cărui onestitate cade răpusă de aburii de alcool şi de 
renunţarea la luciditate. 
 
  Ăştia suntem, aşa arătăm. Bine-merităm un hohot, deşi nu chiar de râs. 
Trăim într-o mlaştină care, de-atâta râs, s-ar putea să ne înghită. 
 
 
 

 
 

de: Mihai Brezeanu  
  



5. B-critic    
din data de 13 Septembrie 2017 
http://www.b-critic.ro/spectacol/d-ale-carnavalului-interviu-cu-
regizorul-claudiu-goga/ 
 

 
 

D-ale carnavalului”. Interviu cu regizorul Claudiu Goga 

Cu prilejul recentei montări a piesei D-ale carnavalului de I.L. 
Caragiale la Teatrul Nottara, regizorul Claudiu Goga ne-a împărtășit câteva 
gânduri despre spectacol și despre actualitatea lui Caragiale. 

Mai este actual Caragiale în 2017? 

Actualitatea lui Caragiale a devenit un şablon în societatea românească, 
deşi, dacă ar fi să-l argumenteze, majoritatea celor care-l folosesc nu ar putea-o 
face într-un mod rezonabil. Asta pe de o parte, pentru că orice român care ştie să 
citească jură că îl cunoaşte pe Caragiale, dar de fapt foarte puţini l-au citit cu 
adevărat, iar pe de altă parte, pentru că puţină lume înţelege realitatea românească. 

Cu toate astea, DA, Caragiale este extrem de actual. Dar eu cred că este 
actual, în primul rând, prin publicistică şi prin corespondenţă sa, şi mai puţin prin 
piesele sale. Ele pot deveni actuale numai în măsura în care regizorii şi actorii îşi 
propun şi reuşesc acest lucru (în general, îşi propun şi nu reuşesc). 



Actualizarea lui Caragiale nu înseamnă că Jupân Dumitrache şi Ipingescu 
citesc ziarul de pe iPad şi nici că Pampon trebuie să poarte blugi. Eu cred că a 
actualiza un text clasic nu înseamnă a-l introduce într-un timp istoric, ci a-l scoate 
din timpul în care a fost scris, prin felul cum construieşti situaţiile teatrale şi prin 
stilul de joc şi de gândire al actorilor, fără a adapta, tăia, violenta textul. 

Actualizarea lui Caragiale este cu atât mai dificilă pentru că textul original 
este scris în română şi spectacolele sunt tot în română. E aceeaşi problemă pe care 
o au englezii cu Shakespeare sau francezii cu Racine. E mai uşor întotdeauna să 
actualizezi un text clasic scris în altă limba decât în cea în care se joacă, pentru că 
poţi beneficia de o traducere actualizată. Ce contemporan de-al nostru mai 
foloseşte cuvinte că „tibişir”, „santimuri” sau „alişveriş”? E dificil pentru publicul 
român de azi să înţeleagă astfel de cuvinte. În altă limbă, ar fi uşor de tradus 
folosind termeni din limba de astăzi. 

Geniul lui Caragiale constă, pe de o parte, în stilistica fiecărui gen abordat 
în opera sa şi, pe de altă parte, în faptul că a reuşit să surprindă extraordinar o 
matrice a existenţei şi a comportamentului românesc din epoca sa. Faptul că, după 
două războaie mondiale, aproape o jumătate de secol de comunism şi douăzeci şi 
şapte de ani de postcomunism, această matrice nu s-a schimbat este drama 
poporului român. Nu cred că Caragiale a crezut asta. Şi sigur nu şi-a dorit-o. 
Istoria însă l-a făcut actual. O ironie tipic caragialiană, dacă stăm să ne gândim că 
autorul, la vremea sa, a fost prea puţin înţeles şi mai mult blamat decât iubit. 
(Apropos de formă şi stil, faceţi un exerciţiu de imaginaţie şi gândiţi-vă cum ar fi 
scris astăzi teatru Caragiale, cum ar fi astăzi povestea din O scrisoare pierdută şi 
ce limbaj ar fi folosit!) 

  

Ai în vedere montările anterioare? Cum te raportezi la ele? 

Am avut norocul să-i am profesori la Facultatea de Teatru pe Valeriu 
Moisescu şi pe Mircea Cornişteanu, doi regizori care l-au iubit şi montat mult pe 
Caragiale şi care mi-au insuflat probabil şi mie această dragoste. 

Am debutat cu Conul Leonida faţă cu reacţiunea, spectacol care mi-a adus 
şi mie, şi actorilor care jucau în el foarte multe premii. M-am întors astăzi la 
Caragiale pentru că am simţit că la Nottara am actorii cu care s-o pot face, dincolo 
de calităţile lor unindu-ne respectul, dragostea şi frica pentru o astfel de 
întreprindere. O abordare matură din punct de vedere profesional a oricărei piese 
a lui Caragiale e delicată astăzi când – nu?! – toată lumea ştie cum se pune şi cum 
trebuie jucat Caragiale şi mai ales că „este actual”. 



Spectacolul lui Liviu Ciulei cu O scrisoare pierdută şi spectacolul lui 
Lucian Pintilie cu D-ale carnavalului, amândouă excepţionale, au marcat 
definitiv memoria colectivă atât a publicului, cât şi a făcătorilor de teatru şi, de 
atunci, toată lumea „ştie” cum e Caragiale, actorii „ştiu cum să-l joace”, iar 
regizorii se întrec să-l „actualizeze”. Dar, de cele mai multe ori (din câte 
spectacole am văzut eu), actorii nu-şi construiesc rolurile pornind de la ceea ce a 
scris Caragiale, ci de la cum erau interpretate acele roluri în cele două spectacole 
menţionate, iar regizorilor le e dificil să desfacă situaţia teatrală din text, ci doar 
o adaptează cu mai mult sau mai puţin talent şi umor pe cea din spectacolele lui 
Ciulei sau Pintilie. Aşa s-a născut o muzică/ stil în interpretarea lui Caragiale şi, 
de cele mai multe ori, Mița sau Veta, Caţavencu sau Pampon jucată/ jucat la teatrul 
X este jucată/ jucat la fel la teatrul Y, cu aceleași tonuri şi nuanţe, cu mai mult sau 
mai puţin talent, în alte decoruri şi alte costume, mai clasice sau mai 
contemporane. 

Nu vreau să se înţeleagă din asta că de la spectacolele lui Liviu Ciulei şi 
Lucian Pintilie nu s-au mai făcut spectacole bune pe textele lui Caragiale în 
România, ci că respectul pe care făcătorii de teatru şi-l atribuie față de Caragiale 
este de multe ori, inconştient, respectul pentru concepţiile regizorale ale celor doi 
mari regizori. 

În acest sens, eu, aici, la Nottara, am încercat să-l respect pe Caragiale, cel 
care a scris, nu cel care a fost montat. Desigur, au existat şi montări în care 
regizorii au încercat s-o rupă brutal cu tradiţia, rezultatul născând controverse 
între oamenii de teatru şi refuzul publicului larg. Firesc, publicul larg înghite mai 
uşor un spectacol cu un Caragiale pe care îl ştie el, decât un spectacol cu un 
Caragiale pe care nu-l ştie. 

Întrebarea este de ce publicul a acceptat uşor Caragialele lui Ciulei şi 
Pintilie? Răspunsul meu la această întrebare este că teatrul lui Caragiale, la fel ca 
acela al lui Cehov şi spre deosebire de cel al lui Shakespeare, este un teatru închis, 
adică cu limită în posibilităţile de interpretare. 

Acum, după aceste precizări, pot să-ţi răspund simplu la întrebare: mă 
raportez cu respect faţă de Caragiale, cu admiraţie faţă de domnii Ciulei şi Pintilie 
şi cu recunoştinţă faţă de profesorii mei de teatru. 

NOTĂ (pentru cunoscători): Finalul acestui spectacol este un modest 
omagiu adus memoriei lui Valeriu Moisescu. 

 
de: Claudiu Sfirschi-Lăudat  



6. evensi   
din data de 10 Septembrie 2017 
https://www.evensi.com/d-ale-carnavalului-teatrul-nottara/224707922 
 

 
 

 

       
  Un bilet amoros rătăcit, amenințări cu sinuciderea, gesturi extreme, dictate 
de pasiuni la fel de extreme, o sticluță cu „vitrion englezesc”, toate acestea 
învălmășindu-se pe scenă, într-un ritm alert, care ne poartă pașii prin mahalaua de 
altădată. Un carnaval al umorilor și al caracterelor, care rămâne la fel de colorat 
și de zgomotos chiar și în zilele noastre. 

  După spectacolele „Romeo şi Jeanette” de Jean Anouilh (2002), „Variaţiuni 
enigmatice” (2003) și „Vizitatorul” de Éric-Emmanuel Schmitt (2005), 
„Antigona” de Jean Anouilh (2008) şi „Zeul măcelului” de Yasmina Reza (2012), 
puse în scenă la Teatrul Nottara în urmă cu câțiva ani, regizorul Claudiu Goga 
revine asupra unei piese clasice, semnate de I.L. Caragiale, pentru a o reinterpreta 
și a-i pune în evidență actualitatea, cu o distribuție de excepție: Vlad Zamfirescu, 



Andi Vasluianu, Luminita Erga, Cerasela Iosifescu, Ifrim Gheorghe, Mihai 
Margineanu, Alexandru Jitea, Sorin Cocis, Alexandru Mike Gheorghiu și Mircea 
Teodorescu. 

  Piesa lui I.L. Caragiale, „D-ale carnavalului”, fluierată la premiera sa din 
aprilie 1885, din cauza unei cabale organizate de cronicarul dramatic D.D. 
Racoviță-Sphinx, a devenit în timp un text clasic, pe care orice regizor este tentat 
să-l aducă pe scenă, în încercarea de a obține cel mai spectaculos umor și de a 
scoate la lumină sensuri noi, potrivite vremurilor actuale. Într-un decor 
surprinzător, imaginat de Ștefan Caragiu, și în costumele concepute de Liliana 
Cenean, Claudiu Goga își invită actorii să recreeze, cu un suflu modern, 
deopotrivă, vremurile lui Caragiale, vorbindu-ne astfel cu înțelesuri moderne. 

Regia artistică: Claudiu Goga 
Muzica: Mihai Mărgineanu 
Decor: Ștefan Caragiu 
Costume: Liliana Cenean 

DISTRIBUŢIA: 
Nae Girimea....................VLAD ZAMFIRESCU 
Iancu Pampon.................GHEORGHE IFRIM 
Crăcănel.........................ALEXANDRU JITEA 
Un catindat.....................ANDI VASLUIANU 
Iordache.........................SORIN COCIȘ 
Un ipistat........................MIHAI MĂRGINEANU 
Didina Mazu....................LUMINIȚA ERGA 
Mița Baston.....................CERASELA IOSIFESCU 
Un chelner.......................ALEXANDRU MIKE GHEORGHIU 
O Mască..........................MIRCEA TEODORESCU 

bilete pe: www.nottara.ro 

 
 
 
 

Sursa: evensi  
  



7. unbtc.ro 
din data de 10 Septembrie 2017 
http://unbtc.ro/coruptia-prostia-superstitiile-ucid/ 
 

 
 

Coruptia, prostia, superstitiile ucid 

Problema cu montarile foarte bune din Caragiale e ca publicul rade prea 
mult si prea des. Atat de mult si atat de des, incat risca sa rateze mesajul sobru, 
dur, adesea tragic pe care regizorul incearca sa il transmita cu ajutorul vehiculului 
comic. E si cazul proaspetei premiere de la Nottara cu „D’ale carnavalului”, in 
care Claudiu Goga construieste o comedie de top 5 bucurestean al momentului in 
care strecoara numeroase motive de neliniste pe care mi-e teama ca prea putini 
dintre spectatori le sesizeaza. 

 
Oricat ar parea de neplacuta, concluzia conform careia contemporanii nostri 

fie aproba cele intamplate in lumea caragialiana, fie s-au resemnat cu existenta 
lor, fie le considera prea departe de vietile lor, se cam impune. Altfel poate ca nu 
s-ar repezi sa acopere cu aplauze ultra-frenetice (bine-meritate de excelenta 
distributie de la Nottara) momentul de final al spectacolului, gandit de Goga 
tocmai ca unul de cadere pe ganduri, pe intrebari si auto-intrebari. 

Defilarea situatiilor dominate de coruptie, prostie, superstitii, emotii 
viscerale scapate de orice control e, in adevar, hohotitoare. „Delir” e cuvantul care 
defineste cel mai bine un prim act in care forta bruta a lui Gheorghe Ifrim (acest 
dac-Pampon cu alura de Ilarion Ciobanu si mimica de Dem Radulescu), 



dementiala pofta de joc a Ceraselei Iosefiescu (o Mita Baston interiorizata in cele 
mai mici amanunte, prin urmare, exteriorizata intr-o multitudine de nuante, vezi, 
spre pilda, geniala mimica din secventele cu Iordache) si haios-desteapta 
interpretare a lui Andi Vasluianu (Catindat cu ciucuri evreiesti, voce de contra-
tenor si privire ingenuu-tembela) iau caimacul, fara a eclipsa justa prestatie a lui 
Sorin Cocis (Iordache al lui e o cat se poate de convingatoare voce a ratiunii intr-
o cacofonie de manifestatiuni profund anti-rationale), talentul comic al lui 
Alexandru Jitea (Cracanel contribuie semnificativ la nuanta de absurd ce strabate 
prima parte a spectacolului) ori farmecul lui Vlad Zamfirescu (un Nae Girimea ce 
mizeaza masiv pe zambet si look). 

Actul din foaierul carnavalului incepe bland, pentru a creste exponential si 
a sfarsi cutremurator (la propriu!). E portiunea de spectacol in care latura 
nelinistitoare a scenografiei lui Stefan Caragiu (altfel, e infinita sursa de gaguri), 
e pusa cel mai bine in valoare. E portiunea in care personajele privesc cel mai des 
spre tavanul unde un chepeng etern-inchis accentueaza senzatia de claustrofobie 
desprinsa parca dintr-un film nordic (usile Ikea-like contribuie la senzatie). De 
acolo, din tavan, vin firicele de praf / ciment care marcheaza racnetele lui Pampon 
si tot de acolo vine izbavirea care pune capat, cel putin pentru moment, delirului 
cvasi-suveran. In buna traditie mioritica, singur cutremurul e capabil sa blocheze 
fosgaiala incontinenta si acerebrala pe care ne-am obisnuit sa o numim „viata de 
zi cu zi”. 

Partea finala e prefatata de duelul celor doua dame, carora Cerasela 
Iosifescu si Luminita Erga (o Didina Mazu ce creste, in temperament si prestanta, 
pe masura derularii intrigii) le imprumuta accente horror care amintesc de 
faimosul duo Mariana Mihut – Tora Vasilescu din „De ce trag clopotele, Mitica?”, 
si incheiata de cheful dominat de Ipistatul (Mihai Margineanu, discret, dar 
potrivit) cu apucaturi de „capitan de judet”. Comportamentul functionarului local 
corupt e amplu stimulat de cretinismul agresiv al duo-ului Pampon – Cracanel 
(reunit sub basca scandarilor „Roooomania – Au, Au, Au!”, fugarind, multa 
vreme, spiterul-dusman cu accent, desigur, maghiar), de autismul triunghiului 
amoros Nae – Mita – Didina, exclusiv focalizat asupra amorurilor proprii, si de 
neutra blazare a lui Iordache, singurul personaj care, la o adica, ar putea sanctiona, 
fie si verbal, nebunia din jur. Victima-colaterala devine Catindatul, acest Cetatean 
turmentat al carnavalului, a carui onestitate cade rapusa de aburii de alcool si de 
renuntarea la luciditate. 

 
Astia suntem, asa aratam. Bine-meritam un hohot, desi nu chiar de ras. 

Traim intr-o mlastina care, de-atata ras, s-ar putea sa ne inghita. 

Nottara – Sala Horia Lovinescu 
„D’ale carnavalului” 
Text: I.L. Caragiale 



Regie: Claudiu Goga 
Decor: Stefan Caragiu 
Muzica: Mihai Margineanu 
Costume: Liliana Cenean 
Actori: Gheorghe Ifrim, Cerasela Iosifescu, Andi Vasluianu, 
Sorin Cocis, Alexandru Jitea, Luminita Erga, 
Vlad Zamfirescu, Mihai Margineanu 
Alexandru Mike Gheorghiu, Mircea Teodorescu 
 

 

Cerasela Iosifescu, Gheorghe Ifrim si fantele de la contzina 
 
Foto: Ciprian Nicolae Duica 
 
Sursa foto: Pagina de FB a Nottara 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Liternet  
  



8. Life 
din data de 18 Septembrie 2017 
http://www.life.ro/cultura/film/andi-vasluianu-despre-cel-mai-nou-rol-
al-sau-sa-joci-cu-marcel-iures-si-victor-rebengiuc-este-important-in-
cariera-oricarui-actor-din-lumea-asta-
17210990?utm_source=profit.ro&utm_medium=article_box&utm_ca
mpaign=Box_Content_Promo 
 

 
 
Andi Vasluianu, despre cel mai nou rol al său: „Să joci cu Marcel Iureş şi 
Victor Rebengiuc este important în cariera oricărui actor din lumea asta” 

 

 
 

În ultimii ani, tânărul actor a câştigat tot mai mult teren în faţa publicului 
din România. Rolurile sale n-au făcut decât să-i întărească popularitatea. 



Acum, Andi Vasluianu joacă alături de Marcel Iureş şi Victor Rebengiuc în 
filmul „Octav“. Actorul îl interpretează pe Marcel, fiul lui Spiridon (Victor 
Rebengiuc), prietenul din copilărie a lui Octav (Marcel Iureş), rolul său punând 
în valoare prietenia veche a personajelor interpretate de cei doi grei ai 
cinematografiei româneşti. 
Andi Vasluianu ne-a povestit câteva detalii de culise ale celui mai nou proiect al 
său: pelicula „Octav“. 
 
Ce ne poţi spune despre rolul din filmul ”Octav”? 
 

Rolul meu nu are o greutate ridicată în economia filmului, dar esenţa lui 
se vede clar în scena cu Marcel Iureş. Marcel, personajul meu, are o problemă 
cu Octav, personajul principal interpretat de Marcel Iureş şi cumva acolo se află 
problema lui. Cu această ocazie şi Iureş află câteva lucruri pe care nu le ştia 
despre tatăl meu, Spiridon, interpretat de Victor Rebengiuc. Pe Marcel îl 
identifici în scena aceasta şi înţelegi toată problema din spate.    

Ce îti place la acest personaj? Şi ce te-a făcut să-l accepţi? 
 

În primul rând mi-a plăcut să joc cu Marcel Iureş şi Victor Rebengiuc. E 
adevărat că Marcel are candoare, dar personajul meu avea din scriitură 
candoarea. E adevărat că e o calitate pe care eu încerc să o induc personajelor pe 
care le fac. Candoarea are un farmec al ei ce te apropie de ceea ce este mai 
adevărat în tine. 

Serge m-a determinat să accept acest rol. Mi-a plăcut foarte mult de el. E 
un om cu care aş vrea sa mai lucrez şi să lucrez pe un rol important, să dezbatem 
lucrurile mai în profunzime. Serge este un om foarte blând şi mie îmi plac al 
dracului de mult oamenii aceştia. E un om care se uită la tine un se uită pe lângă 
tine. Asta îmi place la el. E un om, cum puţini sunt pe lume, mai ales în 
business.   

 
Cum e să fii fiul lui Victor Rebenciuc? 
 



Nu ştiu. Vroiam să-l întreb cum e, dar n-am apucat! Să joci cu Marcel 
Iureş şi Victor Rebengiuc este important în cariera oricărui actor din lumea asta. 
Referitor la întrebarea ta mă gândesc la un singur lucru că e minunat să stai lângă 
Victor Rebengiuc. E un privilegiu imens pentru mine. Sunt al dracului de 
norocos din punctul acesta de vedere. Atâta îţi trebuie. Să stai într-un colţ şi să 
te uiţi să vezi cum funcţionează lucrurile din jur şi să-ţi dai seama că un mare 
actor cum este el, cum este Marcel Iureş, este timid şi ia toate lucrurile ca la 
început. Din acest motiv este mare. Şi pentru chestia asta îl ador. 

De ce să meargă lumea să vadă ”Octav„? 
 

”Octav” aminteşte de balanţa vieţii şi cum vezi tu ceea ce ai trăit. ”Octav” 
este nostalgic. Mie îmi plac foarte mult filmele nostalgice care vorbesc despre 
trecut unde există un om care îşi revede viaţă, care îşi pune în balanţă toată viaţa, 
tot ceea ce a acumulat, tot ceea ce a trăit. Îţi pui sincer întrebarea: ”Ce am făcut 
eu? Cu ce am rămas eu din viaţa mea?”. Cred că despre asta este filmul ”Octav” 
şi este foarte frumos să fie despre căutarea noastră. Dacă eu care sunt nostalgic, 
şi poate nu ar trebui să fiu în prezent, mă întorc la copilărie şi îmi amintesc cum 
era şi ce anume m-a făcut pe mine să fiu azi. Ce întâlnire, care momente din 
viaţa mea? Cumva despre asta este ”Octav” şi asta este chestia misto până la 
urmă. Noi accesăm memoria tot dintr-o nevoie şi genul acesta de filme te apropie 
de tine, te introduc într-o introspecţie.   

De ce sunt filme bune? De ce sunt spectacolele de teatru bune ? Tocmai 
din acest motiv. Din introspecţie! Omul se întreabă sincer când vede un film sau 
un spectacol: ”Oare aşa fac şi eu, oare aşa mă comport şi eu, oare aşa mi se 
întâmplă şi mie?”. Te gândeşti la tine şi compari. Aşa păţesc şi cu filmul 
”Moromeţii”. E un proces frumos dacă stai să te gândeşti. Rememorezi ce te-a 
mişcat în trecut ce te-a pus pe drumul care eşti şi retrăieşti acel trecut prin prisma 
a ceea ce ai acumulat pe parcurs, cum ai evoluat. Din acest motiv sunt îndrăgostit 
de filmele lui Fellini. Cred că publicul are toate motivele să se ducă să vadă 
filmul Octav care intră în cinematografe din 6 octombrie. 

 
Eşti un actor foarte activ. Ce alte proiecte mai ai în pregătire? 
 

În primul rând, filmul ”Moromeţii”! Eu încep în 23 octombrie. Mai am 
clar două scurt-metraje, unul cu Iulia Rugină cu care am făcut Breaking News 



ce urmează să intre în cinematografe din 29 septembrie şi unul cu Bogdan Ilieşiu 
cu care am mai făcut ”Farul”. Tot vorbind despre proiecte noi, în ceea ce 
priveşte teatrul, vă aştept la spectacolului ”D-ale carnavalului” la Teatrul 
Nottara, în regia lui Claudiu Goga.     

 
 
 

de: Nicoleta Nicolae 
  



9. Adevărul 
din data de 26 Octombrie 2017 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/claudiu-goga-fata-il-caragiale-          
1_59eda5df5ab6550cb866b59c/index.html 
 

 
 

Claudiu Goga faţă cu I.L. Caragiale 
 
A pune în scenă un titlu clasic a devenit un pariu teatral ispititor pentru orice 

regizor care vrea să-şi încerce puterile creative şi o probă aproape obligatorie, 
provocatoare pentru orice creator ajuns într-un punct de maturitate a carierei.  

 
În linii generale, schematizând puţin, două sunt modalităţile principale de 

abordare creatoare: actualizarea acţiunii şi a personajelor, prin transpoziţia 
temporală în zilele noastre; cititul printre rânduri sau pe sub ele, în încercarea de 
a descoperi noi sensuri de relevat scenic. Când sunt însoţite de inspiraţie şi 
imaginaţie, strategiile acestea reinterpretative dau rezultate minunate, spre 
încântarea publicului amator de spectacole pe texte ale unor autori canonizaţi. 
Claudiu Goga a optat pentru a doua modalitate de plasare regizorală în raport cu 
D'ale carnavalului de Ion Luca Caragiale, titlu pe care l-a înscris recent pe afişul 
Teatrului Nottara. Şi pe care l-am văzut în Fest(in) pe bulevard, festivalul 
organizat de instituţia de pe Magheru, 7-18 octombrie, ediţia a V-a, în secţiunea 
Premiere.  

 
Regizor de tip neoclasic, Claudiu Goga a recitit scenic piesa pe care o ştim 

cu toţii din şcoală, subliniind o suită din inepuizabilele ei deschideri semantice, 



bazându-se pe o distribuţie cu actori de top, cunoscuţi, unii chiar dintr-un sitcom 
de mare audienţă, garantând şi astfel atractivitatea spectacolului pentru public. Un 
„truc“ benefic pentru producător, echipă în ansamblu şi proiect, care vor avea 
astfel noi doritori să îl vizioneze. Chiar dacă artiştii respectivi nu s-au ridicat la 
nivelul celorlalţi, aducând la rampă nu doar celebritatea indusă de micul ecran, ci 
şi nişte automatisme caracteriale aşezate de îndelungata întruchipare a unor 
personaje facile, în scenarii al căror scop este stârnirea râsului cu orice preţ. 

 
 Trei sunt modalităţile principale prin care Claudiu Goga a realizat un 

Caragiale interesant: căutatul printre pliurile pline de semnificaţii ale textului şi 
evidenţierea unor noi ipostaze valide din situaţiile dramatice şi personaje; ritmul; 
şi distribuţia, calibrul şi originalitatea interpretării actoriceşti.  

 
Claudiu Goga a lăsat timpii teatrali ai lui Caragiale acolo unde i-a aşezat 

dramaturgul, într-un trecut de acum un secol şi ceva. Preferând să nu bage în ochii 
spectatorului evidenţa că pe plaiurile româneşti lucrurile nu se prea schimbă, din 
păcate, iar tipologiile şi situaţiile încondeiate le (re)vedem în jur, a lăsat să se 
subînţeleagă legăturile cu azi-ul nostru, activând discret, inteligent constatările 
spectatorilor. M-am simţit bine la spectacol, mai ales în prima lui jumătate, pentru 
că a început aşezat, într-un tempo de la care m-aş fi aşteptat să crească şi să se 
tureze, culminând cu noaptea carnavalului. Senzaţia iniţială de prezentare pe 
îndelete e alimentată de fiecare nouă apariţie, de remodelarea bine cumpănită a 
personajelor, fără trădări auctoriale, în parteneriat creativ regizor - cei ce le animă 
scenic. Am un mic top personal. Andi Vasluianu e savuros în Catindatul. Mai 
întâi, până-l identifici în spatele unei bucăţi albe de pânză care-i înfăşoară aproape 
complet faţa şi al unei voci piţigăiate pe care o foloseşte pentru a sugera durerea 
dar şi fragilitatea, trec câteva minute bune. Abia când îşi îndepărtează bandajul 
protector realizezi că e el, că Goga a portretizat personajul ca evreu, cu 
inconfundabilele pălărie, barbă şi perciuni ondulaţi. Puternic se decupează şi Miţa 
Baston-Cerasela Iosifescu, aparent calmă, în străfunduri un vulcan ce stă să erupă, 
lăsând să se întrevadă din timp în timp clocotul furiei de femeie tradusă-n amor.  

 
Meritoriu e că regizorul a reuşit să adauge noi straturi de umor acelora 

caragialiene care provin, o ştim cu toţii tot de la şcoală, din situaţii, personaje şi 
limbaj. Suplimentul regizoral provine din utilizarea unor mijloace tipice filmului 
mut, comediei cu gaguri, pe care Goga le-a inserat cu naturaleţe în desfăşurarea 
scenică. Unul dintre aceste mijloace este jocul cu uşile, care ascund, deschid, 
închid, separă, participând activ la jocul actorilor, oferindu-le un suport preţios de 
valorificat scenic. Un cleşte supradimensionat, şepcile pe care, ne amintim din 
manualele de istorie, le purtau Vlad Ţepeş şi Mihai Viteazul, se află acum pe 
capetele Didinei şi Miţei în seara de carnaval, devin obiecte cu potenţial comic. 
„Revoluţia“ Miţei e o partidă mimată de sex, prepararea unei cafele ne face şi ea 
să râdem prin câteva poante gestual-atitudinale, toate elementele acestea devenind 



un extratext ce îmbogăţeşte scriitura regizorală, dezvoltând-o organic pe a lui I.L. 
Caragiale. Astfel, deşi urmăreşti o lucrare dramatică notorie, descoperi, pe măsură 
ce spectacolului se derulează, că realizatorii te pot încă uimi cu surprize plăcute. 
Nu lipsesc micii, nu lipseşte berea, muzica lui Mihai Mărgineanu e potrivită 
stilistic, nejustificate estetic sunt câteva replici rostite de Iordache în maghiară, la 
început, şi de Iancu Pampon în bulgară, înspre final.  

 
Spectacolul are lipici, te captivează, te ţine atent până la final, chiar dacă, 

atunci când cavalcada farselor, a qui pro quo-urilor ar fi trebuit să crească în 
acceleraţie, se naşte o „burtă“, lungită şi mai mult de antract. Poate voit, ca să ne 
pună anduranţa receptivă la încercare, dar pentru spectatorul secolului XXI, 
grăbit, tracasat de fatalitatea urgenţei sub care se află continuu, ar fi fost mai bine 
să se joace fără pauză, iar durata să se concentreze în jurul a maximum două ore. 
Dar, cum ziceam, Claudiu Goga, e un neoclasic!  

 
Teatrul Nottara Bucureşti 

D'ale carnavalului de I.L. Caragiale 
 

Nae Girimea - VLAD ZAMFIRESCU 
Iancu Pampon - GHEORGHE IFRIM 

Crăcănel - ALEXANDRU JITEA 
Catindatul - ANDI VASLUIANU 

Iordache - SORIN COCIŞ 
Ipistatatul - MIHAI MĂRGINEANU 
Didina Mazu - LUMINIŢA ERGA 

Miţa Baston - CERASELA IOSIFESCU 
Chelnerul - ALEXANDRU MIKE GHEORGHIU 

O Mască - MIRCEA TEODORESCU 
 

Regia: Claudiu Goga 
Muzica: Mihai Mărgineanu 

Decor: Ştefan Caragiu 
Costume: Liliana Cenean 

 
 
 

de: Oltiţa Cîntec 
 
 
 
 
 
 



10. Blog Spectator – Ileana Lucaciu  
din data de 04 Ianuarie 2017 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2018/01/dale-carnavalului-teatrul-
nottara-sala.html 
 

 
 

“D’ALE CARNAVALULUI” – TEATRUL “NOTTARA” / Sala “HORIA 
LOVINESCU” 

DRAMĂ CU SCĂLĂMBĂIELI ȘI … ACTORI STIMAȚI 
 
         Este greu de înțeles cum actori stimați pentru realizarea a numeroase roluri, 

sunt de nerecunoscut în scălămbăielile propuse de regizorul Claudiu Goga în 
“D’ale carnavalului”. Piesa lui Caragiale se transformă într-o circotecă jalnică, 
finalizată … tragic! 

         Regizorul Claudiu Goga își expune într-un interviu următorul punct de 
vedere asupra operei lui Caragiale – “Cred că este actual, în primul rând, prin 
publicistică și prin corespondența sa, și mai puțin prin piesele sale. Ele pot deveni 
actuale numai în măsura în care regizorii și actorii își propun și reușesc acest lucru 
(în general își propun și nu reușesc).” Întra-adevăr nu reușesc, o dovedește și 
spectacolul regizat de Claudiu Goga! Mai crede regizorul “că a actualiza un text 
clasic nu înseamnă a-l introduce într-un timp istoric, ci a-l scoate din timpul în 
care a fost scris, prin felul cum construiești situațiile teatrale, și prin stilul de joc 
și de gândire al actorilor, fără a adapta, tăia, violenta textul”. 

         



 
 

În “D’ale carnavalului”, regizorul încearcă să scoată piesa din timpul în care a 
fost scrisă prin decor și costume, prin muzica lui Mihai Mărgineanu care este însă 
o prelucrare a motivelor unor cântece din epoca mahalalei din trecut, dar … 
intervine fără sens în text. Apar aiurea scandări ca la meciurile de fotbal – 
“Roooomânia …!”, în final se aclamă – “Să trăiască domn’ Nae că ne-a scos de 
la pârnaie!”, etc. Una declară regizorul și alta înfăptuiește în spectacol! 

         Piesa lui Caragiale este pentru publicul mileniului trei, ca “un libret” 
arhicunoscut. Spectatorii așteaptă cu interes rostirea unor replici devenite celebre 
prin interpretările anterioare memorabile, cărora abia li se înțeleg sensurile acum 
în rostirea unor actorilor, iar introducerea unor cuvinte și replici noi, devine o 
impietate față de Caragiale. 

         

 
 

 Decorul propus de Ștefan Caragiu are la bază construcția frizeriei lui Nae 
Girimea, transformabilă apoi cu ușurință,  într-un spațiu unde sunt WC-urile sălii 
de bal. Scenograful propune un decor marcat printr-un tavan din scânduri din care 
curge praf, când răcnesc unele personaje și cu multe uși strict necesare regizorului 
pentru a construi așa zise gaguri. Sunt ușile intrării în frizerie și cea laterală, a 
camerei unde se refugiază Mița și apoi ușile WC-urilor pentru domni și doamne 
din antreul sălii de bal, unde personajele încurcă mereu destinațiile. Și cu ajutorul 
acestor uși, regizorul Claudiu Goga “împrumută” inspirație pentru gaguri din 
filme mute celebre, numai că acolo construcția lor era senzațională, cu umor, dar 
nu vulgară.  

         

 
 

Actul întâi al piesei este tratat scenic, dezlânat, lipsit de ritm, cu intenția de a 
atenționa că urmează o dramă. În final, după circoteca balului, se dovedește că 



este vorba chiar de o … dramă, când după ce se strigă “Să trăiască domn’ Nae că 
ne-a scos de la pârnaie”, Ipistatul – polițist îl împușcă pe Catindat! Spectacolul 
durează aproximativ trei ore, durata fiind amplificată din cauza numeroaselor 
pauze pentru “gândirea” dramatică a replicii. 

         

 
 

Regretabil e că în acest spectacol, actori prețuiți se adaptează circotecii viziunii 
regizorale, se scălămbăie nemotivat, iar personajele par niște clauni lipsiți de haz. 
Regizorul acordă o atenție deosebită personajului Catindatul, interpretat de Andi 
Vasluianu, prețuit actor de teatru și film. Catindatul, un funcționar chinuit de o 
durere de măsea vine în frizerie cu tot capul bandajat de parcă ar fi suferit un grav 
accident, iar când își scoate bandajele se dovedește că poartă perciuni lungi ca 
niște ciucuri, imagine specifică evreilor habotnici! Andi Vasluianu rostește 
replicile cu o voce total transformată, în tonuri înalte, ca un contra-tenor de operă 
și abia se mai înțeleg cuvintele. Actorul depune eforturi pentru a face din 
Catindatul împușcat în final de regizor, un claun cu o privire imbecilă. În Iancu 
Pampon apare Gheorghe Ifrim, apreciat actor în comedie, cât și în dramă. Se 
căznește și acest actor să caricaturizeze fără umor personajul ca un bărbat vașnic, 
purtător de … sabie. În Mița Baston este de nerecunoscut prețuita actriță Cerasela 
Iosifescu, deținătoare a unor roluri remarcabil interpretate, de pildă Medeea sau 
Zoe din “O scrisoare pierdută”. Mița devine o “revoluționară” isterică, se tăvălește 
pe scenă în crize sau păruieli, se dezbracă din dragoste pentru Nae, țipă sau 
șoptește replica amenințător, pare o nebună scăpată de la balamuc. În Didina, 
Luminița Erga încearcă să completeaze cu discreție  intențiile regizorului de 
caricaturizare a personajelor. Crăcănel apare ca un domn cu o gentuță de doctor 
de care nu se desparte și arată o caricatură forțată de personaj în interpretarea 
apreciatului actor Alexandru Jitea. 

        

 
 

  Costumele dețin un rol important în piesă și sunt create de Liliana Cenean 
pentru a servi intențiile regiei; par atemporale, la bal toată lumea poartă un fel de 
halate și măști albe amintind capul de mort, și scenografa încearcă diferențieri 



prin accesorii speciale purtate pe cap. Nae Girimea intră în frizeria sa într-un 
costum mai elegant, în pantaloni albi, personajul fiind interpretat de Vlad 
Zamfirescu. Actorul se ferește pe cât este posibil de exagerări în încercarea de a 
îl prezenta totuși pe Nae ca un fante de mahala și nu o caricatură. Un rezoner al 
balamucului din jur, devine Iordache în interpretarea lui Sorin Cociș. În rolul 
Ipistatului – polițist apare cunoscutul muzician devenit actor în reușitul serial “Las 
Fierbinți”, Mihai Mărgineanu. Ipistatul ar vrea să stabilească ordinea publică și 
cum am mai menționat îl împușcă pe Catindat, poate din greșeală. Imaginea 
Catindatului cu costumul plin de sânge, alături de celelalte personaje care înfulecă 
și petrec cântânt, constituie finalul reprezentației. Distribuția se completează cu 
Alexandru Mike Gheorghiu în rolul unui chelner cherchelit. 

         

 
 

Evident că o parte din public se amuză privind circoteca din scenă și întâlnirea 
cu actori cunoscuți, unii din apreciatul serial “Las Fierbinți”. Se amuză în special 
elevii aduși de părinți să “citească” piesa lui Caragiale care se învață la școală. Nu 
înțeleg nimic din acțiune, râd însă când personajele încurcă ușile de la WC. E 
drept, la pauză au rămas locuri goale în sală, părăsite de spectatorii care nu erau 
însoțiți de copii la această reprezentație … “culturală”.  

         “D’ale carnavalului” de laTeatrului “Nottara”, rămâne un exemplu grotesc 
de spectacol în care Caragiale este ignorat, iar actori de valoare improvizează fără 
har roluri de clauni. 

 
 
P.S. Spectacolul avea anunțată premiera în 10 septembrie, dar a fost prezentat ca 

eveniment la secțiunea “Premiere” în Festivalul – “FEST(in) pe Bulevard” (7 - 18 
octombrie). 
 

 
 
 
 

de: Ileana Lucaciu  
 
 
 



11. Nataşa Alina Culea 
din data de 23 Ianuarie 2017 
https://natasaalinaculea.com/2018/01/23/te-invit-la-teatru-d-ale-carnavalului-
nottara/ 
 

 
 

TE INVIT LA TEATRU! D-ALE CARNAVALULUI (NOTTARA) 
 
Încă o trecută sâmbătă, încă o piesă de teatru. Am ales o reinterpretare a 
cunoscutei comedii efervescente „D-ale carnavalului”. Surpriza serii? Mihai 
Mărgineanu! Nu mă așteptam să dau de el la teatrul Nottara, pe scenă, mai ales că 
înainte să plec de acasă ascultasem o piesă de-a lui, ceva hard core – așa cum ne-
a obișnuit :)))) 
 
Tare m-am bucurat să o revăd pe Cerasela Iosifescu – una dintre actrițele mele 

preferate – mai ales într-o piesă de teatru, cum o numesc eu: exaltată  
Deși aceasta nu este o cronică (nu-mi permite timpul, vă cer iertare), articolul vine 
cu recomandarea mea caldă. 
 
Pentru că am luat un taxi până la teatru și pentru că sunt genul de persoană care 
vorbește cu toată lumea (îmi plac poveștile), șoferul mi-a spus că nu a mai fost la 
o piesă de când era mic. Nici nu știu de ce-mi părea rău mai tare, pentru el, pentru 
sălile care ar trebui să fie mereu arhipline; chiar mi-e greu să-mi imaginez viața 
fără această plăcere, dar l-am încurajat energic ca data viitoare să prefere o piesă 
de teatru unui film oarecare. Una peste alta, a fost un drum amuzant, nu m-a 



deranjat că șoferul nu știa drumul, nu m-a deranjat nici că a fumat în mașină… 

hmm… poate că răbdarea mea s-ar fi oprit doar la vreo manea. Sau nici acolo   
Revenind… 
D-ale carnavalului 
de I.L. Caragiale 
Regia: Claudiu Goga 
Muzica: Mihai Mărgineanu 
Distribuția:  
Nae Girimea – Vlad Zamfirescu 
Iancu Pampon – Gheorghe Ifrim 
Crăcănel – Alexandru Jitea 
Catindatul – Andi Vasluianu 
Iordache – Sorin Cociş 
Didina Mazu – Luminiţa Erga 
Mița Baston – Cerasela Iosifescu 
Ipistatul – Mihai Mărgineanu 
Chelnerul 1 & Chelnerul 2 –Alexandru Mike Gheorghiu 
O mască – Mircea Teodorescu 

Replici de neuitat  
MIȚA: …mi-a arătat biletul meu, și eu i-am declarat că omul cu traducerea este 
acela care mă traduce și pe mine, amantul meu, fidelul meu amant, căruia eu i-am 
fost întotdeauna fidea. 
CATINDATUL: Aș! aia a fost cerneală violentă, am cunoscut-o după miros; m-a 
stropit și-n gură; îi cunosc gustul: cerneală violentă… Știi, la noi la percepție, când 
pic cerneală pe concept, … o dată cu limba! o șterg… Da’ închipuiește-ți d-ta, 
domnule, să afle nenea Iancu că m-a dus la poliție!… 
MIȚA: La amantul d-tale?… Amantul d-tale… a fost… era… este… amantul 
meu! D-ta, ca o infamă, mi l-ai răpit! Una din noi două trebuie să moară! 
PAMPON: Nu mai plânge, nu șade frumos, un volintir ca d-ta… 
CRĂCĂNEL: Dacă nu pot să mă stăpânesc! mi-e naturelul simțitor… 

 

O ciudățenie – îmi place să rămân ultima în sală și să contemplu asta: 

 



Nottara, sala Horia Lovinescu 

  

Foto credit: arhiva teatrului Nottara 

Dragii mei, vă invit la teatru! 

 

 

de: Nataşa Alina Culea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Viaţa medicală 
din data de 26 Ianuarie 2017 
http://www.viata-medicala.ro/Carnaval-la-Nottara.html*articleID_14255-
articles_details.html 
 

 
 

Carnaval la Nottara 
 
     Teatrul caragialian a devenit, pentru noua generație de regizori, o imensă 
tentație și o zonă încă neexplorată, unde este încă loc de a adăuga, de a completa, 
chiar de a improviza anumite situații, pe care marele dramaturg le lăsase destul de 
adumbrite. Se părea că spectacolul lui Lucian Pintilie din anul 1962 de la Teatrul 
Bulandra, și ulterior filmul realizat tot de el și dat pe piață după evenimentele din 
decembrie ̓ 89, cu titlul „De ce trag clopotele, Mitică?” să fi epuizat tot ce se putea 
arăta, inventa, despre personajele din ultima piesă a lui nenea Iancu. Asta a fost o 
iluzie.  A venit ca un buzdugan spectacolul lui Dragoș Galgoțiu, de la Teatrul Mic, 
de acum câțiva ani, în care locul acțiunii nu mai era o frizerie ci o măcelărie, iar 
în final Crăcănel, alias Mache Răzărescu, îi împușca pe toți ceilalți participanți. 
Ce se mai poate realiza, improviza peste această variantă? Poate mai nimic. Poate 
doar ca locul acțiunii să fie, eventual, o pușcărie sau pe Marte. 
 
     Spectacolul teatrului Nottara, D-ale Carnavalului, realizat anul trecut, se vrea 
să fie însă undeva la mijloc, adică nici prea inovator, dar nici prea didactic și 
plictisitor, pentru că foarte multe din replicile piesei sunt știute pe dinafară și au 
ajuns astăzi să fie cunoscute de mai toată lumea, multe dintre ele intrând în 



folclorul de toate zilele al românului obișnuit, generând alte asemenea construcții 
mai actuale: „Ce căuta neamțul în Bulgaria?; Sfârșitul sfârșitului; I-a făcut un 
moral bun, din porc, din măgar nu l-a scos, i-a tras palme și l-a dat pe ușă afară; 
Nae mă traduce; Pesemne nu știu cum devine, că în interval de conversație 
măseaua de frică, trece; Fidelul meu amant căruia i-am fost întotdeauna fidea; Ai 
uitat că sunt fiică din popor și sunt violentă...și am să-ți torn o revoluție să mă 
pomenești; Știi s-o scoți? Scoate-mi-o; Magnetizează-te strașnic cu Jamaică; A 
murit francul; Cu dinții am să-l rup, cu dinții; Eu am plâns și am iertat-o. Nu de 
multe ori dar cam des...așa de vreo cinci șase ori”. Și multe, multe alte replici 
savuroase. 
 
     Claudiu Goga, secondat de scenograful Ștefan Caragiu, de Liliana Cenan 
(creatoarea costumelor), de Mihai Mărgineanu (muzica), precum și de o nouă 
generație de actori, au căutat cu tot dinadinsul să creeze un cadru cât mai realist 
al întâmplărilor oarecum senzaționale, ieșite din comun, complet dispărute astăzi. 
Tentația de a arăta „mots à mots” toată intriga piesei este mare atât pentru regizor, 
cât și pentru echipa de actori, care a căutat de multe ori locurile mai  umbroase 
ale piesei, adesea dezvoltându-le pe unele în bine, pe altele inutil. Adăugirile nu 
sunt la nivelul originalului și nu satisfac pe toată lumea. Ileana Lucaciu critică 
amarnic spectacolul, numindu-l: „o scălâmbăială!”. 
 
     Fără a avea aerul de a o contrazice pe toate planurile, mie mi se pare că intenția 
realizatorilor este onorabilă și că în spectacol sunt multe lucruri care pot fi atașate 
piesei atât în ambianță, cât și în jocul actorilor. Dacă Gh. Ifrim nu e o namilă 
corpolentă, fioroasă, cum am fost obișnuiți până acum de Alex Giugaru sau Toma 
Caragiu, el e un gelos, abil, feroce amant, știindu-se bine că, de multe ori, succesul 
într-o bătălie constă și din iuțeala și spontaneitatea loviturilor de care actorul se 
folosește din plin. Într-adevăr, poate imaginea dată de Andi Vasluianu 
„Catindatului”, un funcționar amărât, care nu este stipendiat, dar ce-i drept, nici 
rețineri nu i se fac (asta ar mai lipsi!), chinuit de o durere de măsea, care vine în 
frizerie cu tot capul bandajat, de parcă ar fi suferit un grav accident, pare undeva 
exagerată. Traseul personajului a suscitat fantezia multor regizori. Primul care a 
fructificat-o a fost regretatul regizor Valeriu Moisescu într-un spectacol al unui 
teatru leninigrădean. Mie, prestația scenică a lui Andi Vasluianu, unul dintre 
talentele noilor generații de actori, mi se pare de bună calitate. Chiar dacă rostește 
replicile cu o voce total transformată, în tonuri înalte, ca un contratenor de operă, 
actorul face din Catindatul un personaj tragic, așa cum și l-a dorit regizorul. 
 
     În Mița Baston, Cerasela Iosifescu, deținătoare a unor roluri remarcabil 
interpretate, de pildă Medeea sau Zoe din „O scrisoare pierdută”, are un 
comportament care poate părea exagerat, dar care nu e departe de datele primare 
ale rolului: o mahalagioaică „revoluționară”, care uneori se tăvălește pe scenă în 



crize sau păruieli, iar, câteodată, pare aparent nebună, scăpată de la balamuc. Dar 
pe cine oare dragostea autentică și neîmpărtășită nu l-a înnebunit? 
     În Didina, Luminița Erga e mai cumpătată, încercând să completeze cu 
discreție intențiile regizorului și ferindu-se de ușoara caricaturizare a personajelor, 
lucru care îi reușește pe deplin. Cu Crăcănel (Alexandru Jitea) lucrurile sunt mai 
complicate, fiind în ultimă instanță un personaj comic, adică până la urmă, un 
caraghios, pe care scoțându-l din tipologia lui îl aruncăm în dramă, omorându-l 
ca personaj. Și Marin Moraru și alții l-au tratat de caraghios. Poate singurul care 
l-a scos din tipicul de ridicol dându-i o înfățișare mai umană a fost G. Ivașcu într-
un spectacol al Teatrului de Comedie, semnat de Mihai Manolescu din 1994.   
      
     Despre Vlad Zamfirescu (Nae Girimea) și Sorin Cocis nu se poate spune decât 
că ei corespund tipologic personajelor caragialești, aducându-și din când în când, 
pe ici, pe colo, inerent, contribuția personală, fără a distona. O dezvoltare cu totul 
aparte dă regizorul ajutat de actorul Alexandru Mike Gheorghiu unui rol care a 
trecut până acum neobservat, fiind considerat în mai toate montările un rol de 
serviciu: chelnerul din actul doi al piesei (cel cu balul). Alex Mike Gheorghiu în 
acest rol este de neegalat, de neimitat, absolut savuros, demonstrând încă o dată, 
dacă mai era nevoie, ce poate face în teatru inventivitatea și fantezia, când sunt 
folosite cu temei. 
 
     Decorul lui Ștefan Caragiu este o construcție destul de îndrăzneață, atât a 
frizeriei, cât și a sălii de bal, folosind elemente din prima în cea de a doua, precum 
tavanul din bârne masive sau ușile transformate în intrările la toaletele pentru 
domni și doamne, cu ajutorul căruia regizorul construiește gaguri, unele reușite, 
alte mai puțin, și din al cărui tavan curge din când în când praf, când unele 
personaje strigă.  Fără a ceda unor exigențe, în final spectacolul poate arăta și așa. 
E o variantă. Totul este ca până la urmă să nu sărim, cum se spune, calul sau, și 
mai rău, să fim mai catolici decât Papa. 

 
 

 
 

de: Candid Stoica  
 

 

 
 


