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1. Credidam 
din data de 13 Decembrie 2017 
http://credidam.ro/wp/hamlet-in-sos-picant-la-nottara/ 
 

 
 

 
Hamlet în sos picant, la Nottara 

 
Teatrul Nottara vă invită sâmbătă 16 decembrie, la orele 19:30 la 
avanpremiera spectacolului „Hamlet în sos picant” de Aldo Nicolaj, în regia 
lui Alexandru Jitea, cu Izabela Neamţu şi Gabriel Răuţă în rolurile 
principale. 

O tragedie shakespeariană văzută… din bucătărie, prin ochii servitorilor şi 
ai bucătarilor. Cu Hamlet în sos picant al lui Aldo Nicolaj, bine-cunoscuta poveste 
despre răzbunare şi dreptate capătă valenţe noi, o încărcătură mai degrabă comică 
decât tragică. Personajele noi introduse de dramaturgul italian, Froggy, Cathy, 
Inge, Breck şi  Grunter, transformă dictonul „a fi sau a nu fi” în „a mânca sau a 
nu mânca”, făcând din gătit arta supremă: „Şi bucătăria e diplomaţie, armă de pace 
şi armă de război”.  Hamlet, Ofelia, Claudius şi ceilalţi eroi shakespearieni intră 
în plan secund, evoluând aproape caricatural, împinşi într-o zonă ce frizează 
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absurdul. Dar şi în bucătărie, unde se gătesc feluri luxuriante, pantagruelice, 
impresionante prin titulatura lor – găină faraonă à la Sfinx, ficat à la Prometeu, 
limbă à la Plutarh, sufleu de fasole à la trompeta judecăţii de apoi, biftec în sânge 
de fiord, foccaccia cu piper à la Medeea etc. –, personajele lui Aldo Nicolaj 
acţionează mânate de aceleaşi slăbiciuni şi defecte, de gelozie, arivism, nevoia de 
răzbunare. E ca şi cum personajele din umbră, ignorate până acum îşi iau, în 
sfârşit, revanşa şi se joacă demiurgic, dar tot în nota quiproquo-ului tipic 
dramaturgului englez, cu marii eroi shakespearieni, pe care îi lasă să se anihileze 
reciproc, în timp ce în bucătărie viaţa merge mai departe şi restul e… mâncare.   

 

 

 
de: R.N. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 4 

2. La teatru  
din data de 10 Ianuarie 2018 
https://lateatru.eu/hamlet-sos-picant/ 
 

 
 

Hamlet in sos picant – Teatrul NOTTARA 

 
Hamlet in sos picant de Ado Nicolaj 

Regia: Alexandru Jitea 
Distributia: 

Froggy – Gabriel Rauta 
Cathy – Isabela Neamtu 

Inge – Anca Dinicu / Oana Carmaciu 
Breck – Vlad Balan 

Hamlet – Bogdan Costea 
Regina – Luminita Erga 
Horatio – Răzvan Banica 
Laertes – Filip Ristovski 

Elios – Rares Andrici 
Polonius – Adrian Edu 

Ofelia – Corina Dragomir 
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Scenografia: Liliana Cenean 
Traducerea: Carmen Velcu 

Vazut la Teatrul Nottara din Capitala 

  

 

Hamlet in sos picant – Opinie LaTeatru.eu 

  
Parodiile, teatrale sau cinematografice, sunt niste proiecte indraznete, dar 

riscante. Fiecare se raporteaza diferit la parodii. Discutia despre ele este ampla, in 
cinematografie genul fiind mult mai raspandit decat in teatru. 

Din punctul meu de vedere, exista 4 tipuri de spectatori ai parodiilor 
(valabil si-n teatru, dar MAI ALES in film): 

1. Cei care au dispretuit productia parodiata, deci se vor bucura din suflet ca 
cineva o ironizeaza. 
 
2. Cei care apreciaza enorm productia ironizata, drept urmare vor dispretui din 
suflet parodia. 
 
3. Cei care nu apreciaza nicicum parodiile, care considera ca nu trebuie ironizata 
sub nicio forma munca unui cineasta/dramaturg. Sunt persoanele alea ultra-
pozitiviste, persoanele care vor sa vada pe facebook doar curcubee, doar cat de 
frumoasa este viata. Nu suporta niciun fel de gluma, niciun fel de ironie la adresa 
celorlalti. Merg pe principiul Eu nu sunt perfect, deci nu am voie sa rad de altii. 
 
4. Cei care apreciaza orice fel de parodie, nu conteaza ca apreciaza sau nu 
originalul. Cei care si-n viata de zi cu zi ironizeaza ori aplauda ironiile altora. As 
zice persoanele cu un simt al umorului destul de dezvoltat. 

Fara sa ma laud neaparat, tind sa cred ca ma aflu in categoria numarul 4. E 
drept, sunt unele productii, cinematografice in special, unde sufletul meu se 
bucura cand le vede ironizate. Ori s-ar bucura daca le-as vedea astfel. 
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Din pacate, insa, majoritatea publicului este formata din persoane din 
categoriile 2 si 3. In cazul teatrului, sunt persoane care au un respect vecin cu 
idolatria pentru clasici si care nu accepta, sub nicio forma, ca Shakespeare sa fie 
ironizat. Acestia vor cauta nod in papura, se vor ascunde in spatele unor exagerari, 
vor argumenta, corect pana la un punct, se vor impotrivi si vor arunca cu pietre in 
astfel de parodii. 

Hamlet in sos picant este, asa cum deja ati intuit, o parodie. Ca orice 
parodie, are momente in care glumele pot fi catalogate de multi drept exagerate. 
Culmea, cateva mi s-au parut si mie exagerate, asa cum pot recunoaste ca nu-mi 
place ideea de a repeta o gluma ori o replica de multe ori. O replica memorabila 
este o replica pe care o spui o singura data, intr-un moment cheie. Daca o repeti 
constant, ca pe un refren, devine obositoare. Chiar daca gluma initiala era buna, 
era de efect, repetitia ei o face sa devina pe alocuri enervanta. 

Hamlet in sos picant este un spectacol bine realizat. Obiectiv vorbind, 
daca putem privi obiectiv un astfel de spectacol, putini o fac, este un spectacol 
bine interpretat si bine regizat. Nu incercat sa va ganditi la alte Ofelii sau la alti 
Hamleti vazuti de-a lungul timpului. Incercati sa ganditi in logica interna a 
spectacolului. Fiecare productie, teatrala ori cinematografica, are o asa numita 
logica interna. Asa ca, pentru ce-si propusese acest spectacol, sunt niste personaje 
bine alese. 

Hamlet in sos picant se desfasoara, asa cum iarasi deja ati intuit, in 
bucatarie. Este o comedie plina de condimente, de bucate alese, de carnuri si 
bunataturi (nu stiu exact ce era acolo, dar estetic vorbind aratau genial). E drept, 
este la fel de violenta ca si originalul. Aici, de exemplu, unii vor fi nemultumiti, 
multi nu accepta ironizii legate de moarte, iar aici sunt des auzite. 

Apropo, v-ati gandit vreo secunda cum sunt vazute intrigile dintr-o casa 
regala ori sa zicem de la Casa Alba? Un mare eveniment, vazut din perspectiva 
angajatilor din bucatarie. Ideea, in sine, ar trebui exploatata si intr-un sens deloc 
parodic. Caci, daca stau sa ma gandesc, un Hamlet vazut #pebune din perspectiva 
angajatilor din bucatarie suna un pic mai interesant decat o parodie de Hamlet 
vazuta din perspectiva angajatilor din bucatarie. Deci, cumva, oricat de bun ar fi, 
in mod obiectiv, spectacolul, este, totusi, o mica sansa ratata. 

Mergeti sa vedeti Hamlet in sos picant daca apreciati parodiile, daca nu 
tineti atat de mult la Shakespeare incat sa-l idolatrizati, daca va place teatrul de 
calitate si, mai ales, daca va place sa vedeti un spectacol altfel. Caci orice ati zice 
despre el, original sigur este. Iar originalitatea este o pasare rara in zilele noastre. 

de: Emil Călinescu 
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3. Radio România Actualităţi 
din data de 18 Decembrie 2017 
http://bucurestifm.ro/2017/12/18/cele-mai-interesante-evenimente-
din-bucuresti-de-astazi-18-decembrie/ 
 

 
 

Cele mai interesante evenimente din Bucureşti de astăzi, 18 decembrie 

 
* La sala George Constantin a Teatrului Nottara, de la ora 19:30 
începe o reprezentaţie cu „Hamlet în sos picant” de Aldo Nicolaj în regia 
lui Alexandru Jitea cu: Gabriel Răuţă, Isabela Neamţu, Anca Dinicu / 
Oana Cârmaciu, Vlad Bălan, Bogdan Costea, Luminiţa Erga, Răzvan 
Bănică, Filip Ristovski, Rareş Andrici. 

 
 
 
 
 

de: Cătălin Duţă 
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4. Yorick 
din data de 18 Ianuarie 2018 
https://yorick.ro/hamlet-in-sos-picant-are-premiera-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

„Hamlet în sos picant” are premiera la Teatrul Nottara 
 

Pe 28 ianuarie și 1 februarie, la orele 19:30, Sala George Constantin de la 
Teatrul Nottara va găzdui primele două reprezentații oficiale ale spectacolului 
„Hamlet în sos picant” de Aldo Nicolaj, în regia lui Alexandru Jitea. Evenimentul 
va fi urmat de o întâlnire cu echipa spectacolului, în cafeneau CafeNott. 

Distribuția este una în care publicul are bucuria să regăsească nume 
conssacrate ale scenei românești și actori tineri: Gabriel Răuţă, Isabela Neamțu, 
Anca Dinicu, Oana Carmaciu, Vlad Bălan, Bogdan Costea, Luminiţa Erga, 
Răzvan Bănică, Filip Ristovski, Rareș Andrici, Adrian Edu, Corina Dragomir. 

Spectacolul face parte din programul „Actor și regizor”. Astfel, publicul îl 
poate regăsi pe Alexandru Jitea în postura regizorului, care pune în scenă inedita 
interpretare a tragediei shakespeariene, scrisă de Aldo Nicolaj. Bine-cunoscuta 
poveste despre răzbunare și dreptate capătă valențe noi, o încărcătură mai degrabă 
comică decât tragică. Personajele lui Aldo Nicolaj acționează mânate de aceleași 
slăbiciuni și defecte, de gelozie, arivism, și nevoia de răzbunare, anunță Teatrul 
Nottara. 
 
 

Sursa: Yorick.ro 
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5. DC NEWS 
din data de 29 Ianuarie 2018 
https://www.dcnews.ro/hamlet-in-sos-picant-o-deli-
catesa_577350.html 
 

 
 

Hamlet în sos picant - o delicatesă 

 

 
Foto Maria Ștefănescu 

 
Hamlet în sos picant este o comedie foarte reușită, scrisă de dramaturgul 
italian Aldo Nicolaj (1920-2004) care se joacă în sala „George Constantin" a 
teatrului Nottara. 

Prestația actorilor este la mare înălțime, într-o piesă de Shakespeare, cunoscută 
dintr-o cu totul altă perspectivă. Dar ce se întâmplă în bucătărie atunci când istoria se 
desfășoară în viteză și în castel se țes intrigi și se derulează drame? Dacă ar fi să privim 
opera psihologic, în ansamblul său, am putea spune că „Hamlet în sos picant" 
surprinde o viziune gestaltistă a poveștii atât de cunoscută nouă. Adică ne arată și o 
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altă perspectivă pentru a putea înțelege întregul. Gestaltul pune părțile împreună 
pentru a înțelege întregul sau le separă, cu același scop. Bucătăria este deci un element 
cheie, care ține atât de partea hedonistă, cât și existențială a vieții, locul din care pleacă 
toate și care se reînnoiește mereu, ca spațiu al gustului și al creativității. 

Marinela Țepuș, directorul teatrului Nottara, care s-a aflat în sală la 
reprezentația din 28 ianuarie, oferă detalii suplimentare despre istoria acestei piese: 
„Acum șase ani, când am preluat conducerea teatrului, printre programele pe care le-
am propus, în proiectul de management, era și „Actor și regizor". Am gândit un astfel 
de program pentru că am văzut, în timp, cum actori talentați, cu vădite reușite, tânjesc 
să se joace (și) de-a...regia. (...) Un astfel de spectacol, realizat cu migală și talent de 
către actorul Alexandru Jitea și zidit în deplină înțelegere cu echipa pe care ți-a ales-
o, este „Hamlet în sos picant". Însă, pentru a vă fi satisfacția deplină, va trebui să 
cunoașteți (fie și superficial) drama prințului Hamlet al Danemarcei, așa cum a gândit-
o Shakespeare. Pentru că producția noastră e o parodie excepțională după...Hamlet. 

SINOPSIS 
„O tragedie shakespeariană văzută... din bucătărie, prin ochii servitorilor și ai 
bucătarilor. Cu Hamlet în sos picant al lui Aldo Nicolaj, bine-cunoscuta poveste 
despre răzbunare și dreptate capătă valențe noi, o încărcătură mai degrabă comică 
decât tragică. Personajele noi introduse de dramaturgul italian, Froggy, Cathy, Inge, 
Breck și Grunter, transformă dictonul „a fi sau a nu fi" în „a mânca sau a nu mânca", 
făcând din gătit arta supremă: „Și bucătăria e diplomație, armă de pace și armă de 
război". Hamlet, Ofelia, Claudius și ceilalți eroi shakespearieni intră în plan secund, 
evoluând aproape caricatural, împinși într-o zonă ce frizează absurdul. Dar și în 
bucătărie, unde se gătesc feluri luxuriante, pantagruelice, impresionante prin titulatura 
lor – găină faraonă à la Sfinx, ficat à la Prometeu, limbă à la Plutarh, sufleu de fasole 
à la trompeta judecăţii de apoi, biftec în sânge de fiord, foccaccia cu piper à la Medeea 
etc. –, personajele lui Aldo Nicolaj acționează mânate de aceleași slăbiciuni și defecte, 
de gelozie, arivism, nevoia de răzbunare. E ca și cum personajele din umbră, ignorate 
până acum, își iau, în sfârșit, revanșa și se joacă demiurgic, dar tot în nota quiproquo-
ului tipic dramaturgului englez, cu marii eroi shakespearieni, pe care îi lasă să se 
anihileze reciproc, în timp ce în bucătărie viața merge mai departe și restul e... 
mâncare." 

ARGUMENTUL REGIZORULUI 
„În 1998, eram asistent la Mircea Albulescu și el a venit cu acest text, care mia plăcut 
foarte mult. Nu am reușit să îl montăm atunci la Studioul Cassandra, dar mi-a rămas 
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gândul la el. Când i-am spus Marinelei Țepuș, mi-a zis că și ea știa de mulți ani textul, 
îl văzuse montat de o trupă din Italia, astfel că l-am inclus în programul Teatrului 
Nottara „Actor și regizor". M-a atras ideea acestei piese, întoarcerea totală a poveștii, 
mutată în bucătăria castelului Elsinore, ceea ce conferă o notă comică." 

REGIZORUL Alexandru Jitea (n. 1970) a absolvit Academia de Teatru şi Film, 
specializarea Arta actorului, la clasa profesorilor Mircea Albulescu şi Cătălin Naum, 
promoţia 1995. A continuat studiile de masterat şi de doctorat în cadrul aceleiaşi 
instituţii. Este el însuşi profesor în cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi 
Cinematografică I.L. Caragiale, la Facultatea de Teatru, specializarea Arta actorului: 
„Învăţământul artistic de azi este ca societatea: alert, contra cronometru, vrea să obţină 
mult, în cel mai scurt timp posibil şi cu minim de efort. Este un învăţământ care 
aleargă, ca şi lumea noastră", declară Alexandru Jitea. 
 
La Teatrul Nottara joacă încă din 1995, în spectacole precum Aşteptându-l pe Godot 
de Samuel Beckett (regia: Dominic Dembinski), Doi tineri din Verona de William 
Shakespeare (regia: Cătălin Naum), Lungul drum al zilei către noapte de Eugene 
O'Neill (regia: Alexandru Dabija), Îngeri în America de Tony Kushner (regia: 
Theodor-Cristian Popescu), Leonce şi Lena de Georg Büchner (regia: Felix Alexa), 
Război şi pace, după Lev Tolstoi (regia: Petre Bokor). Dintre cele mai recente 
producții ale Teatrului Nottara în care a jucat se numără Trei nopți cu Madox de Matei 
Vișniec, în regia lui Mihai Lungeanu (2015), și D-ale carnavalului de I.L. Caragiale, 
în regia lui Claudiu Goga (2017). 

În 2017, a făcut parte din distribuția spectacolului-lectură Diseară mâncăm la Iocasta 
de Akis Dimou, în regia lui Yannis Paraskevopoulos, care a avut loc în cadrul 
proiectului „Spectacolul începe cu o lectură" (14-16 iunie, Teatrul Nottara). Pe lângă 
activitatea sa impresionantă de actor, Alexandru Jitea s-a remarcat și ca regizor, prin 
spectacole precum La ginecolog, Teatrul Roșu, Facebook, The Artist Studio, Tăiat de 
Lyle Victor Albert, Teatrul Luni de la Green Hours, Artă de Yasmina Reza, Godot 
Café Teatru, A fi sau ce va fi de Lyle Victor Albert, Teatrul Metropolis, Sylvia de 
A.R. Gurney, Centrul Cultura pentru UNESCO Nicolae Bălcescu. 

Regia: Alexandru Jitea 
Distribuția: 
Froggy - Gabriel Răuţă 
Cathy - Isabela Neamțu 
Inge - Anca Dinicu / Oana Carmaciu 
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Breck - Vlad Bălan 
Hamlet - Bogdan Costea 
Regina - Luminiţa Erga 
Horatio - Răzvan Bănică 
Laertes - Filip Ristovski 
Elios - Rareș Andrici 
Polonius - Adrian Edu 
Ofelia - Corina Dragomir 

Scenografia: Liliana Cenean 
Traducerea: Carmen Velcu 
Durata: 1 h 45 fără pauză 

 

 

de: Flaviu Predescu 
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6. Blog Spectator – Ileana Lucaciu 
din data de 06 Februarie 2018 
http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2018/02/hamlet-in-sos-picant-teatrul-
nottara.html 
 

 
 
“HAMLET ÎN SOS PICANT” – TEATRUL “NOTTARA” / Sala “George 

Constantin” 
 

BĂȘCĂLIE RUȘINUOASĂ! 

 
 
         Teatrul “Nottara” practică un proiect la modă– “Actor și regizor”, motivat 
de dorința de a descoperi regizori printre actori în criza regiei actuale care 
afectează viața teatrală. În cadrul acestui proiect, actorul, regizorul și dascălul de 
la UNATC, Alexandru Jitea optează pentru “Hamlet în sos picant” de Aldo 
Nicolaj. Alegerea textului s-a făcut cu entuziasm, atât din partea lui Alexandru 
Jitea, cât și a directorului manager al teatrului, Marinela Țepuș. Motivul pare a fi 
că textul este o “parodie excepțională” după … Hamlet” și își are loc în repertoriul 
unui teatru de pe bulevardul Magheru, cum precizează managerul în programul 
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de sală. Textul este însă, o rușinoasă bășcălie la adresa piesei “Hamlet” de 
Shakespeare și a iscat la vremea lansării în urmă cu multe decenii, criticile de 
rigoare. 
        

 
 

   Dramaturgul italian, Aldo Nicolaj (1920 – 2004) are în palmares numeroase 
piese și în special monologuri, multe demne de interes, dar în încercarea de 
parodiere a unei piese de referință datorată lui Shakespeare, eșuează în penibil, 
terfelind “Hamlet”, o scriere a patrimoniului cultural. Aldo Nicolaj mută acțiunea 
lui Shakespeare în bucătăria castelului Elsinore, personaje principale sunt 
bucătarul cu studii în Franța, Froggy și anturajul său – soția Cathy, alături de Inge 
și Breck. Aceștia gătesc pentru mesele gurmandei familii regale și bârfesc ca la 
mahala, pe fiecare membru. Intervin în acțiune și regina Gertrude, o bețivă care 
confundă în bucătărie sticla de alcool cu cea pentru otrava de șoareci și din această 
cauză moare, Hamlet un copilandru năzuros care preferă dulciurile, Ofelia 
gravidă, nu se știe bine cu cine, Horațio și Laertes, iar în figurație Polonius. 
Dramaturgul strecoară la bășcălie și câteva replici celebre din piesa lui 
Shakespeare cu pretextul penibil de așa zisă parodie. Înscrierea în repertoriul unui 
teatru de mare prestigiu cândva, a unui astfel de text, dovedește lipsă de pricepere 
în management, mai ales în zilele noastre, la noi, când educația culturală a tinerei 
generații se află în totală degringoladă. Să oferi spectatorilor tineri dornici de 
comedie, un astfel de text, arată lipsă de cunoaștere a menirii teatrului ca bastion 
cultural și educativ. Când teatru este “oglina” realității, nu ar trebui însă, să ne 
mire această alegere repertorială pentru că actualitatea de la noi mustește a prostie, 
vulgaritate și bârfă. 
          

Actorul Alexandru Jitea are meritul ca regizor, de a estompa pe cât a fost 
posibil vulgaritatea textului, de a nu îl exploata teatral trivial; s-a căznit să 
construiască gaguri pentru efecte comice. Reprezentația beneficiază de 
scenografia Lilianei Cenean, lucrată migălos pentru a da atmosferă acțiunii. 
Decorul bucătăriei e structurat scenic realist, iar costumele poartă amprenta 
epocii. 
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Distribuția beneficiază de actori, mai mult sau mai puțin cunoscuți și toți 
încearcă să creioneze conform textului, caricatural personajele atribuite. De pildă, 
Corina Dragomir propune cu măsură în expresie caricatura unei Ofeli ochelariste 
care mânâncă iaurt degresat, tot cu măsură desenează caricatural și un Hamlet 
sărac cu duhul, Bogdan Costea. Nurlie este Inge din familia bucătarilor, reușit 
creionată de Oana Cârmaciu. Un slujitor nătâng din bucătărie, Breck, e interpretat 
fără exagerări de tânărul actor, Vlad Bălan. Se ferește de exagerări și Răzvan 
Bănică pentru a îl prezenta pe Horațio cel îndrăgostit de Inge. Dovedesc știința 
duelului, plasat însă într-o bucătărie, Filip Ristovski în Laertes, ca și Bogdan 
Costea în Hamlet. 
         

 
 

Greul în acest ghiveci fără sare și piper, dar cu pretenții de parodie și umor, 
revine actorilor Gabriel Răuță (Froggy), Isabela Neamțu (Cathy) și Luminița Erga 
(Regina). În bucătarul Froggy, cu pretenții de studii gastronomice în Franța, 
Gabriel Răuță este onorabil în sugerarea profilului personajului, ca și Isabela 
Neamțu în temperamentala Cathy. Un rol trimis în penibil de dramaturg e regina 
Gertrude, iar Luminița Erga luptă să nu alunece excesiv în interpretarea femeii 
bețive. Toți actorii au căzut în capcana unui spectacol pe un text cu pretenții de 
parodie care nu este decât o jalnică bășcălie la adresa lui “Hamlet” și au încercat 
să evite ridicolul. 

 
         “Hamlet în sos picant” rămâne o mostră neculturală de spectacol. Dacă Aldo 
Nicolaj a vrut să își bată joc de Shakespeare, nu înseamnă că textul său merită 
integrat în repertoriul unui teatru cunoscut aflat pe bulevard. 
 

P.S. În 1974, în aceiași sală pe atunci Studio a Teatrului “Nottara”, purtând 
acum numele marelui actor George Constantin, se juca “Hamlet” de Shakespeare 
în regia lui Dinu Cernescu, având în rolul titular pe Ștefan Iordache, un spectacol 
remarcabil rămas în arhiva valorilor teatrului nostru. 
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 În urmă cu câteva zle, la Teatrul Național “I.L.Caragiale” s-a marcat 

comemorarea a zece ani de la dispariția lui Ștefan Iordache care ar fi împlinit 
acum 77 de ani, cu prilejul lansării celei de a treia reeditări a cărții dedicate 
actorului, “Regele scamator” de Ludmila Pantajoglu. O inițiativă apreciabilă de 
prețuire a uneia din valorile actoricești dispărute, numai că … mulți din cei care 
“au luat cuvântul” cu tristețe aminteau prin presupusele laude aduse lui Ștefan 
Iordache de versuri din “Scrisoarea I"  de Eminescu  … “Iar deasupra tuturora va 
vorbi un mititel / Nu slăvindu-te pe tine … lustruindu-se pe el”. 
 
Aceasta e realitatea pe care o trăim …  “în sos picant”! 
 

 
de: Ileana Lucaciu 
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7. Observatorul Cultural 
din data de 16 Februarie 2018 
https://www.observatorcultural.ro/articol/nora-si-hamlet-pe-gaura-
cheii/ 
 

 

Nora și Hamlet (pe gaura cheii) 

 
Înainte de ’89, am petrecut destule nopți „de gardă“ la institutul la care 

lucram. A fi „de gardă“ însemna, de fapt, a-ți petrece noaptea stînd de vorbă cu 
portarul, răspunzînd – rar – la telefon și făcînd cîte un tur de control în instituție. 
Mă amuza grozav să aflu cum se văd oamenii din institut – șefii, mai ales, și 
relațiile dintre ei – din cușca portarului. Am avut, nu o dată, surprize. 
 

Cam așa ceva propune piesa lui Aldo Nicolaj, Hamlet în sos picant: 
povestea lui Hamlet văzută nu din cușca portarului, ci pe gaura cheii, din bucătăria 
castelului. E mai mult decît o demitizare, e aproape o vulgarizare – dar nu în sens 
rău: povestea ar putea fi și așa, frustă, lipsită de nuanțe prea complicate, de toată 
încărcătura filozofică, iscată doar de prea lumești patimi. Regele Hamlet ar putea 
foarte bine să fi fost un mîncău care renunțase de mult la alte plăceri virile, de 
unde frustrările reginei, înecate în alcool în timpul unor ședințe de psihoterapie cu 
bucătăreasa; regele ar fi putut foarte bine să moară de apoplexie în urma unui 
prînz mult prea copios; prințul Hamlet ar putea să fie, într-adevăr, o beizadea 
prostuță și răsfățată care-o lasă grea pe înceata Ofelia; se prea poate ca bucătarul 
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să vrea să probeze și el o dată armura fostului rege și, fără să vrea, să-l sperie cu 
ea pe plăpîndul Hamlet, dîndu-se apoi drept fantomă și inventînd tot soiul de 
blestemății ca să nu fie pedepsit; actorii ar putea fi niște nemîncați care sting tot 
ce găsesc în cale; iar moartea din final ar putea surveni ca urmare a unei greșeli a 
reginei, care confundă mult îndrăgita sticlă de rachiu cu cea de otravă de șoareci, 
aici dînd o mînă de ajutor și neglijenta de bucătăreasă, care nu e în stare să țină în 
ordine bucătăria. Da, lucrurile ar putea sta așa, problemele existențiale ale 
aristocraților trecînd în planul al doilea și făcîndu-le loc celor, cam de același fel, 
pînă la urmă, ale oamenilor de rînd reprezentați de familia bucătarului și de 
ajutorul lui, pentru care lucrul cel mai important e să meargă cuptorul, indiferent 
dacă se gătește pentru Hamlet sau Fortimbras. 
 

 
Teatrul Nottara, București Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj Traducere de 

Carmen Velcu. Regia: Alexandru Jitea. Scenografia: Liliana Cenean, Cu: 
Gabriel Răuţă, Isabela Neamţu, Oana Cârmaciu, Vlad Bălan, Bogdan Costea, 

Răzvan Bănică, Filip Ristovski, Luminiţa Erga, Rareș Andrici, Corina 
Dragomir, Adrian Edu 

 
Rezultatul e o comedie spumoasă la care se rîde cu mare plăcere, aproape 

neîntrerupt. Textul, bine scris, a fost montat la Nottara de Alexandru Jitea, care i-
a mai adăugat poante con- și intertextuale, în general de foarte bună calitate. 
Alexandru Jitea, un minunat actor, se dovedește a fi un regizor care se ignoră (și 
bine-ar face să se ia mult mai în serios). Sîntem foarte departe de obișnuitele, 
platele regii „de actor“ – poate și datorită îndelungii sale experiențe de lucru, la 
clasă, cu studenții. E drept că a și avut cu cine să lucreze. În decorul Lilianei 
Cenean (o bucătărie bine mobilată cu toate cele de trebu-ință, realist concepută, 
dar nu naturalist), evoluează cu o evidentă plăcere o foarte bună trupă de actori 
tineri și încă tineri, îmbrăcați realist și cu mult bun-gust, tot de Liliana Cenean. 
Ritmul spectacolului e excelent – comicul de limbaj și cel de situație care abundă 
nu pot funcționa fără respectarea unui timing foarte bine reglat – nu există timpi 
morți, nu există ruperi (totuși, unele repetiții ar putea fi eliminate). În prim-plan, 
aproape tot timpul pe scenă, în continuă mișcare, Gabriel Răuță și Isabela Neamțu 
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au umor, energie, vervă și găsesc mereu nuanța corectă, evitînd stridențele și 
căderea în vulgar. Luminița Erga e irezistibilă ca „regină beată“, Corina Dragomir 
joacă o Ofelie visător-abulică de un haz nebun, Bogdan Costea e un Hamlet tîmpit 
și răzgîiat, Filip Ristovski, un Laertes vînjos și prost, Oana Cârmaciu, fiica 
bucătarului, e un fel de subretă drăgălașă care înfierbîntă mințile tinerilor din 
zonă, a lui Horatio (Răzvan Bănică) și a mereu adormitului ajutor de bucătar (Vlad 
Bălan), deopotrivă. Foarte important, de asemenea, e că personajele care rostesc 
mai multe replici din original, anume Hamlet și Ofelia, adoptă o cu totul altă 
manieră de joc – nerealist, declamatoriu; regizorul a construit astfel  o foarte 
bogată sursă de umor, mai ales în interacțiunea cu bucătarii care interpretează totul 
literal. 

Spectacolul acesta răspunde unei nevoi reale a publicului de comedie de 
calitate, simplă, sănătoasă, bine construită și bine jucată. E, neîndoielnic, o reușită 
a Teatrului Nottara. 

 

 

de: Liviu Ornea 
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8. Opinia online  
din data de 22 Februarie 2018 
http://opiniaonline.ro/2018/02/22/o-tragedie-shakespeariana-vazuta-
din-bucatarie/ 
 

 
 

O tragedie shakespeariană văzută… din bucătărie 
 

 
 

Teatrul Nottara vă așteaptă duminică, 25 februarie, ora 19.20, Sala George 
Constantin,  la o tragedie shakespeariană văzută… din bucătărie, prin ochii 
servitorilor și ai bucătarilor. Cu ”Hamlet în sos picant” al lui Aldo Nicolaj, 
cunoscuta poveste despre răzbunare și dreptate capătă valențe noi, o încărcătură 
mai degrabă comică decât tragică. Personajele noi introduse de dramaturgul 
italian, Froggy, Cathy, Inge și Breck, transformă dictonul „a fi sau a nu fi” în „a 
mânca sau a nu mânca”, făcând din gătit arta supremă: „Și bucătăria e diplomație, 
armă de pace și armă de război”. 
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Hamlet, Ofelia, Claudius și ceilalți eroi shakespearieni intră în plan secund, 
evoluând aproape caricatural, împinși într-o zonă ce frizează absurdul. Dar și în 
bucătărie, unde se gătesc feluri luxuriante, pantagruelice, impresionante prin 
titulatura lor – găină faraonă à la Sfinx, ficat à la Prometeu, limbă à laPlutarh, 
sufleu de fasole à la trompeta judecăţii de apoi, biftec în sânge de fiord, foccaccia 
cu piper à la Medeea etc. –, personajele lui Aldo Nicolaj acționează mânate de 
aceleași slăbiciuni și defecte, de gelozie, arivism, nevoia de răzbunare. 
 

E ca și cum personajele din umbră, ignorate până acum, își iau, în sfârșit, 
revanșa și se joacă demiurgic, dar tot în nota quiproquo-ului tipic dramaturgului 
englez, cu marii eroi shakespearieni, pe care îi lasă să se anihileze reciproc, în 
timp ce în bucătărie viața merge mai departe și restul e… mâncare. 

 
 

 
 

Sursa: opiniaonline.ro 
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9. Ziarul Metropolis 
din data de 31 Martie 2018 
https://www.ziarulmetropolis.ro/program_teatru/hamlet-in-sos-pi-
cant/ 
 

 
 

HAMLET ÎN SOS PICANT 
duminicã, 01 aprilie, ora 19:30 la Teatrul Nottara 

 

 
 

O tragedie shakespeariană văzută… din bucătărie, prin ochii servitorilor și ai 
bucătarilor. (…) E ca și cum personajele din umbră, ignorate până acum, își iau, 
în sfârșit, revanșa și se joacă demiurgic, dar tot în nota quiproquo-ului tipic 
dramaturgului englez, cu marii eroi shakespearieni, pe care îi lasă să se anihileze 
reciproc, în timp ce în bucătărie viața merge mai departe și restul e… mâncare. 
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HAMLET ÎN SOS PICANT 
de Aldo Nicolaj 
Regia: Alexandru Jitea 
Distribuția: Gabriel Răuţă, Isabela Neamțu si altii 
Durată: 2h (fără pauză)  

 
 
 
 

Sursa: Ziarul Metropolis 
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10. Happy TV 
din data de 26 Martie 2018 
http://tvhappy.ro/poveticool/hamlet-in-sos-picant-tragedia-lui-
shakespeare-vazuta-din-bucatarie-id304978.html 
 

 
 

”Hamlet în sos picant”, tragedia lui Shakespeare văzută din... bucătărie 

 
 

”PoveștiCOOL” vă invită la teatru. La un altfel de Hamlet. Este vorba despre 
o tragedie shakespeariană văzută... din bucătărie, prin ochii servitorilor și ai 
bucătarilor. În ”Hamlet în sos picant” a lui Aldo Nicolaj, povestea lui W. 
Shakespeare despre răzbunare și dreptate capătă valențe noi. Dramarturgul italian 
introduce o serie de personaje noi: Froggy, Cathy, Inge și Breck. În piesă, celebrul 
dictonul „a fi sau a nu fi” se transformă în „a mânca sau a nu mânca”, făcând din 
gătit arta supremă. Hamlet, Ofelia, Claudius și ceilalți eroi shakespearieni intră în 



 25 

plan secund, evoluând aproape caricatural, împinși într-o zonă ce frizează 
absurdul. 

Hamlet în sos picant, de Aldo Nicolaj 

Regia: Alexandru Jitea 

Distribuția: Froggy - Gabriel Răuţă, Cathy - Isabela Neamțu, Inge - Anca Dinicu 
/ Oana Carmaciu, Breck - Vlad Bălan, Hamlet - Bogdan Costea, Regina - 
Luminiţa Erga, Horatio - Răzvan Bănică, Laertes - Filip Ristovski, Elios - Rareș 
Andrici, Polonius - Adrian Edu, Ofelia - Corina Dragomir. 

Despre acest spectacol, echipa ”PoveștiCOOL”, emisiune difuzată de postul 
Happy Channel sâmbătă și duminică, de la 15.30, a vorbit chiar cu regizorul 
Alexandru Jitea, dar și cu Isabela Neamțu și Răzvan Bănică. Mai multe 
despre acest spectacol aflați chiar de la protaginiști, din interviurile de mai 
jos. 

 
 
 

Sursa: tvhappy.ro 
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11. Happy TV 
din data de 28 Iulie 2018 
http://tvhappy.ro/video/happy-channel/povesti-cool/hamlet-in-sos-
picant-la-teatrul-nottara-ce-spun-actorii-despre-cea-mai-reuita-
comedie-id339697.html 
 

 
 
„Hamlet in sos picant ”, la Teatrul Nottara. Ce spun actorii despre cea 
mai reușită comedie 
 

 
 
 
 

 
 

Sursa: tvhappy.ro 
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 12. Viața medicală 
din data de 14 Septembrie 2018 
http://www.viata-medicala.ro/*articleID_14988-dArt.html 
 

 
 

Deschidere de stagiune 
    Teatrul Nottara deschide stagiunea în toamna anului 2018 cu piesa „Hamlet în 
bucătărie” („Amleto in salsa picante”), de Aldo Nicolai. În mod normal, așa cum 
prevede legea, ar fi trebuit ca piesa să aparțină unui autor român. Dar oare ce 
teatru stipendiat din fondurile primăriei și tutelat de Ministerul Culturii mai ține 
cont de acest deziderat?  
 
    Aldo Nicolai, dramaturg prolific jucat în mai toate marile orașe europene, a 
scris nenumărate piese și monologuri, care au fost puse în scenă de teatrele din 
orașele lumii, implicit din România. „Soldatul Piccico” și „Emilia în timp de pace 
și război”, poate cele mai cunoscute piese al dramaturgului italian, au ținut afișul 
multor teatre din țară. Împreună cu Iarina Demian, am înregistrat pentru 
televiziune piesa „Plaja” (Belvedere). 
 
    Versatilul și prolificul dramaturg a zugrăvit în piesele sale evoluția istorică și 
socială a celei de-a doua jumătăți a secolului XX, observând realitatea cu ironie 
subtilă și pesimism moderat, în cheie uneori neorealistă, alteori mergând de la un 
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surrealism intim la teatru al cruzimii, chiar absurd, perfect adaptat la diferitele 
tendințe care s-au manifestat în lumea teatrală.  
 
    Zeci de piese și de monologuri. Un maestru al monologurilor. În ultima dintre 
ele, n-a scăpat de demistificare nici Hamlet. S-a întâmplat ceea de ce se temeau 
marii comentatori ai lui Shakespeare. Tragedia lui Hamlet, unul dintre marile 
semne de întrebare puse omenirii, n-a scăpat de parodiere. În bucătăria castelului 
Elsinore, în timp ce se prepară găina faraonă à la Sfinx, ficat à la prometeu, limbă 
à la Plutarch, în sos verde, momițe de taur à la bellavista, sufleu de fasole à la 
trompeta judecății de apoi, biftec în sânge de fiord foccacia cu piper à la Medeea, 
se perindă cu treabă sau fără, cu motiv sau doar ca să ilustreze o scenă sau o 
replică, mai toate personajele dramei shakesperiene: Hamlet și Horațiu, Ofelia și 
Regina, Laertes și Polonius, stafia tatălui și chiar un tânăr actor travestit (Elios) 
care interpretează rolul reginei în scena cu actori. 
 
    Spectacolul realizat de actorul Alexandru Jitea în cadrul programului „Actor și 
regizor” încearcă să pună în pagină corect nebunaticul și incomodul text al 
dramaturgului italian plin de atâtea asperități de limbaj și de o privire insolită a 
textului shakesperian. În timp ce echipa de bucătari (Gabriel Răuță, Isabela 
Neamțu, Anca Dinicu sau Oana Cârmaciu, Vlad Bălan) se străduiește să fie cât 
mai autentică, trebăluind asiduu cu vasele, oalele, tingirile, tăvile, linguroaiele, 
sosurile și mirodeniile specifice, recitând din când în când, în timp ce pregătesc 
savuroasele și apetisantele bucate destinate familiei regale, câteva din replicile 
celebre ale piesei asezonate îndeletnicirilor bucătărești: „–Neapărat ghimbir și 
piper, restul e tăcere!; – A fi sau a nu fi un sos savuros dacă îi pui neapărat muștar!; 
– Mamă, mamă, ce friptură de purcel vom prepara! – Hamlet, taci, altfel nu pot 
termina rântașul!; – Încetați, m-ați făcut să mă privesc în suflet și n-o să mai termin 
niciodată sufleul ăsta nenorocit!”. 
 
    Gabriel Răuță (Froggy, bucătarul-șef) e un actor redutabil, reușind în ultima 
vreme la Teatrul Nottara multe roluri de forță, iar Isabela Neamțu (Cathy, 
asistenta bucătarului) este deja o vedetă care joacă în spectacolul din aer liber 
„Vlaicu Vodă”, de Alexandru Davila, din Piața Constituției, rolul doamnei Clara. 
Despre Oana Cârmaciu și Vlad Bălan, marele public al rețelelor de socializare a 
aflat că sunt actori tineri cu un viitor deschis. Dacă Dan Costea a ales opțiunea că 
Hamlet e un băiat capricios, năzuros, cu care se luptă din răsputeri să arate că a 
înțeles ceva din fabulosul personaj, Luminița Erga a ales formula că regina 
Gertrude e un rol mai complex, deși autorul o arată ca pe o alcoolică înveterată, 
încercând sporadic să ne arate totuși ceva din complexitatea rolului, dar neputând 
mai mult, pentru că, orice ar face, ea joacă într-o parodie. Mai trece prin bucătărie 
cu totul accidental Filip Ristovski (Laertes), care are greaua sarcină de a arăta că 
știe cât de cât să dueleze, și Corina Dragomir (Ofelia), care și ea se străduiește să 
arate câte ceva din tragicul destin al personajului. Gabriel Răuță în rolul fantomei 
caută să fie cât mai vizibil și mai audibil, cheltuind în acest scop multă energie. 
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    Costumele sunt vesele și utile, iar unicul decor al reprezentației, bucătăria 
castelului Elsinore, pare destul de meschin, semănând mai mult cu a unor ciobani 
mai înstăriți decât regatul Danemarcei. De fapt, alegerea repertorială a fost 
amendată de la bun început (premiera a avut loc stagiunea trecută) de o parte din 
critica teatrală, catalogată pe drept vulgară și fără suport dramatic. Asta pe bună 
dreptate. Sala în care am vizionat spectacolul era plină cu tineri școlari și mă întreb 
dacă în memoria lor vor rămâne scene din spectacolul respectiv, cum se vor 
despărți ulterior de ele pentru că înscrierea în repertoriul unui teatru de prestigiu 
cândva, a unui astfel de text, dovedește nu numai lipsă de comprehensiune pentru 
faptul artistic, dar și un management defectuos în zilele noastre, când educația 
culturală a tinerei generații se află în totală degringoladă. Să oferi spectatorilor 
tineri un astfel de text arată lipsă de cunoaștere a menirii teatrului, ca un avanpost 
cultural și educativ. 
 
    De reținut că în 1974, tot în acea sală, pe atunci Studio, a Teatrului „Nottara”, 
care poartă acum numele marelui actor George Constantin, s-a jucat „Hamlet”, de 
Shakespeare, în regia lui Dinu Cernescu, având în rolul titular pe Ștefan Iordache 
(Alexandru Repan – Claudius, Gertrude – Gilda Marinescu, Polonius – Ștefan 
Radof), un spectacol remarcabil rămas în arhiva unor valori ale teatrului nostru și 
în amintirea multor spectatori care actualmente au o vârstă înaintată. 
 
 
 

de: Candid Stoica 
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 13. Vocea Brăilei  
din data de 22 Septembrie 2018 
http://obiectivbr.ro/content/cade-cortina-peste-nopţile-de-teatru-de-la-
brăila 
 

 
 

 
Cade cortina peste nopțile de teatru de la Brăila 

 
 

De la ora 20.00, la Sala Studio, “Hamlet în sos picant”, de Aldo Nicolaj în regia 
lui Alexandru Jitea, un spectacol realizat de Teatrul “Nottara” din Bucureşti. 
Traducerea - Carmen Velcu; regia şi ilustraţia muzicală - Alexandru Jitea; 
scenografia - Liliana Cenean. 
 
 
 
Distribuţia: 
Froggy – Gabriel Răuţă 
Cathy – Isabela Neamţu 
Inge – Oana Cârmaciu 
Breck – Vlad Bălan 
Hamlet – Bogdan Costea 
Regina – Luminiţa Erga 
Horatio – Răzvan Bănică 
Laertes – Filip Ristovski 
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Elios – Rareş Andrici 
Polonius – Gheorghe Săbărel 
Ofelia – Corina Dragomir. 

 
 
 

de: Tudorița Tarniță 
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 14. LiterNet.ro 
din data de 25 Septembrie 2018 
https://agenda.liternet.ro/articol/23014/Bogdan-Burileanu/Umbra-
Boss-ului-La-Braila-Hamlet-in-sos-picant-la-Zile-si-nopti-de-teatru-
la-Braila-2018.html 
 

 
 

Umbra Boss-ului. La Brăila - Hamlet în sos picant la Zile şi nopţi 
de teatru la Brăila, 2018 

 
 

Fără a fi chiar a XII-a, (ci numai a VIII-a) noapte de teatru (23 septembrie 
2018), ea s-a încheiat - ca, de altfel, întregul festival - cu o altă trimitere la 
Shakespeare: Hamlet în sos picant de Aldo Nicolaj a venit, gata preparat în 
bucătăria şi prin catering-ul teatrului Nottara, "bucătarul şef" fiind actorul şi 
regizorul Alexandru Jitea. 
 
 
  Chiar dacă unele persoane au nasurile subţiri, parcă într-adins pentru a 
strâmba din ele, aşa cum şade frumos oricărui purtător serios de belferism critic 
(sintagma favorită şi oripilată a regretatului profesor Florian Potra), mărturisesc 
că eu, unul, nu am "achiesat" la această formă de snobism cultural. 
Dimpotrivă: mi-am permis să mă minunez, să mă amuz şi să râd cu poftă 
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(dimpreună cu toată sala). Ba, încă, am şi aplaudat blasfemic la sfârşitul celor 
două ore de comedie deşteaptă, sprinţară, obraznică... cum vreţi să-i spuneţi; dar 
numai după ce o vedeţi! 
 
 
  Sigur că, pentru a-i priza farmecul inteligent, impertinent, independent 
(apud Caragiale al nostru - şi el, un pic de Shakespeare, pe axa Stratford - 
Haimanale - via Mizil), orice spectator e musai a fi măcar informat cine a fost 
Hamlet ăsta... cum şi pe ce bază a funcţionat el în cultura universală, până să 
ajungă a fi tratat, de un italian zglobiu şi tupeist, cu ingredientele picanteriei sos-
istice.Dar, aşa cum Rică Venturiano se descurca, încă de acum 150 de ani, cu 
"mersi / bonsoar / orvoar", să avem toată încrederea în romglezii noştri că o 
cârmesc, ca la ei acasă, pe "tu-bi-or-not-tu-bi, dragă iuby". Şi să ne încumetăm să-
l înghiţim pe junele Hamlet privit prin gaura cheii, decodificat cu polonicul şi 
făcut în foi de viţă de către slugile cele kitchen-eşti din cuhnia castelului Elsinor 
(Danemarca, Europa). 
 
 
  În fond, dacă alde Gutuie, Fundulea şi restul meşteşugarilor din Visul unei 
nopţi de vară intrau vârtos cu tesla, canciocul şi rindeaua în teatrul marelui Will, 
de ce să nu acceptăm că - după câteva sute de ani - le urmează gloriosul exemplu 
şi personajele la fel de "uvriere", cu origine sănătoasă, ale macaronarului Aldo 
Nicolaj? Aşa se face că bucătăria îşi revarsă sosurile, miresmele şi mâncărurile 
peste dilemele unui Hamlet năzuros, cu mama lui regală Gertrude alcoolică, bine 
dusă după sex appeal-ul cumnatului asasin, şi care se sinucide din greşeală, 
înghiţind (în loc de trăscăul obişnuit) ditai otrava de şobolani. Că suava Ofelie 
pare cam abulică, dar oferă surpriza unei sarcini bine camuflate şi neaşteptate, în 
drum spre mânăstirea de destinaţie (A fi sau a nu fi... Horatio tatăl progeniturii 
pusă la cale înainte de a se îneca, prin pierderea echilibrului când s-aaplecat spre 
râu să recupereze pătrunjelul bucătăresei?) 
 
 
  La urma urmei, trăim o epocă a demitizărilor multilateral dezvoltate; cum 
era să scape tocmai unul ca Hamlet? În fond, dileme are toată lumea: cu borş sau 
sare de lămâie? Cu mai mult leuştean, sau numai cu tarhon? Şi, uite-aşa, într-
un vârtej nostim de motive, de ironii şi de multe alte accente de proastă creştere 
literară, piesa prinde viteză, o ia la vale şi se duce... în legea ei. Să fim acum (doar 
puţin) serioşi: sunt, pe lumea asta, păcate mai mari decât să te amuzi pe o pură 
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(dar, vai, neserioasă!) speculaţie. Ba, încă, plină de haz. Cu ce erau mai decente 
scriituri precum Simfonia patetică, cu care Baranga a inaugurat Naţionalul cel 
nou? Sau Podul soarelui al marii speranţe slobozian-ialomiţene Şerban Codrin, 
despre epopeea podului de la Giurgeni-VadulOii? Ce-i drept, giurgeni era satul 
lui Terente, aşa că, dragă doamnelor... nu vă mai mironosiţi aşa, chipurile în 
compensaţie. 
 
  Spectacolul celor de la Nottara nu este numai obraznic, în sensul bun al 
cuvântului. E plin de vervă, antrenant, spumos. Curtea de din dos (Gabriel Răuţă, 
Isabela Neamţu, Oana Cârmaciu) colcăie de toate mirosurile, aburii şi 
condimentele, în timp ce curtea Regală (aia din spatele bucătăriei) se căzneşte, 
caraghios şi năuc, să-şi ţină rangul (Bogdan Costea, Luminiţa Erga, Răzvan 
Bănică, Filip Ristovski, Adrian Edu, Corina Dragomir)... cu ifosele nobiliare la 
purtător dar cu setea şi foamea-n burtă. O remarcă specială asupra rolului 
funcţional al scenografiei semnate Liliana Cenean, de parcă un tel foarte inspirat 
ar amaesteca, până la perfecta omogenizare, cele două distinse bresle: regală şi 
bucătăroasă. 
 
  Câteva consideraţii de final asupra evenimentului festivalier scot în 
evidenţă valoarea selecţiei, bazată pe flerul celor ce şi-au asumat-o, dar şi pe 
calitatea (indiscutabil, ridicată) a ofertei. O cuprindere largă a adus la Brăila teatre 
de pe tot cuprinsul ţării (Oradea, Piatra Neamţ, Galaţi şi unele dintre cele mai 
importante din Capitală), ceea ce nu e deloc uşor de convins şi armonizat într-
un mini-repertoriu de ţinută, care să fie şi suficient de atractiv spre a umple, timp 
de 16 spectacole, cele două săli ale splendidului edificiu care este Teatrul Maria 
Filotti. 
 
  Peste toate, dincolo de umbra tatălui lui Hamlet, a plutit şi a rodit umbra 
Organului. Organul local; cel care e-n toate... în cele ce sunt... şi-n cele ce mâine 
vor râde la soare. Prezent în prima seară la faţa locului, într-o vestimentaţie de o 
perfectă eleganţă (costum bleumarin, cămaşă albă, cravată roşie, pantofi negri) 
primarul Brăilei, distinsul domn Viorel Marian Dragomir a promis, nu before 
breakfast, but dinner, susţinerea sa necondiţionată şi pe viitor a manifestării care 
înnobilează prestigiul oraşului, mutând accentul, în mod fericit, de la celebra Tanti 
Elvira, la faimoşii Eugene O'Neill, Anton Pavlovici Cehov sau Mihail Sebastian. 
Promisiune care, "mai ales în nişte împrejurări politice ca acelea prin care trece 
patria noastră, împrejurări de natură a hotărî o mişcare generală, un om politic 
este dator" să se ţină de cuvânt. Să ne îndoim că ar putea fi aşa? Nimeni nu ne-
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ar da dreptul şi nu ne-ar ierta aşa ceva. Deci... la muncă, tovarăşi! Ediţia a XIII-
abate deja la uşă. Muzicaaa!!! 
 
 
 

 
 

de: Bogdan Burileanu  
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 15. Yorick.ro 
din data de 03 Octombrie 2018 
https://yorick.ro/actorul-regizor-fata-in-fata-cu-parodia/ 
 

 
 
 

Actorul-regizor față în față cu parodia 
 

Hamlet în sos picant, un text în care doar câteva dintre personajele celei 
mai cunoscute tragedii shakespeariene se amestecă cu altele care se îndeletnicesc 
cu arta culinară, datează din anii ’70 ai secolului trecut. Vreme în care scrierile 
autorului său, Aldo Nicolaj, un manufacturier, un autor industrios, specializat 
îndeosebi pe monologuri dramatice, nimic mai mult decât atât, erau la mare cinste 
în repertoriile Teatrelor din România. Motivul? Nicolaj scria comedii simple, fără 
prea mari pretenții, așa numite „piese de public” (nu voi glosa acum pe tema 
posibilei existențe a pieselor care ar fi scrise spre a fi jucate fără public), piese ce 
puteau fi rapid montate în spectacole nici prea-prea, nici foarte-foarte, dar care 
aduceau noian de spectatori la casa de bilete a instituției ce le punea în scenă. Aldo 
Nicolaj mai avea și imensa calitate de a fi fost printre apropiații Partidului 
Comunist Italian. Dar care intelectual italian, cât de cât de soi, nu a cochetat la un 
moment dat cu comunismul? 

Sigur, Hamlet în sos picant nu e mai mult decât o comedioară de bulevard, 
o piesuță, poate nițel prea piperată, iar scandalul pe care l-a provocat atunci când 
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unii critici mai scorțoși au strigat Blasfemie! Cum de îndrăznește cineva să ia în 
răspăr capodopera lui Shakespeare, să îl parodieze pe tristul prinț al Danemarcei 
și să aducă pe scenă o Gertrudă în avansată stare de ebrietate? pare astăzi un 
fleac, o bagatelă, un perfect exemplu de aflare a comentatorilor în treabă. Acum, 
că tot la fel stau lucrurile cu repertoriul și buna sau proasta reputație a unui Teatru 
dacă joacă sau nu înfăptuirea dramaturgică a lui Nicolaj e cu totul altă poveste. 

După părerea mea, mult mai în serios trebuie luată chestiunea, din câte se 
pare în spațiul românesc eternă, dacă actorii trebuie sau nu să fie încurajați să facă 
regie. Și dacă este înțelept ca stimularea actorilor să regizeze chiar este indicat să 
devină un punct forte al unui program managerial, așa cum înțeleg că stau lucrurile 
în Teatrul de pe Bulevardul Magheru. Regretatul Valentin Silvestru se angajase 
la un moment dat întră-o veritabilă cruciadă în vederea descurajării fenomenului, 
publica și republica, ori de câte ori avea ocazia, un text al lui Victor Ion Popa care 
se chema De ce nu poate fi actorul regizor. Argumentele aduse de Victor Ion Popa 
mi se păreau și atunci și mi se par și acum dintre cele mai solide. 

 

Iată însă că și astăzi, când numai de lipsă de regizori nu ne putem plânge, 
actorii se îndeletnicesc cu punerile în scenă. Aștept cu interes momentul în care 
se vor ocupa cu asta secretarii literari că tot sunt ei pe cale de dispariție, 
responsabilii PR și, de ce nu?, neamurile și prietenii apropiați ai acestora. Că tot 
– ca să citez o replică din piesă – „în ziua de azi e normal să nu fii normal”. 

Însă lăsând la o parte problemele  de principiu și cele teoretice, chestiunea 
arzătoare la ordinea zilei este cum s-a descurcat actorul Alexandru Jitea în calitate 
de regizor al spectacolului de la Teatrul Nottara. 

Acțiunea din Hamlet în sos picant se petrece în locurile în care se pregătește 
mâncare pentru cei aflați între zidurile Palatului Elsinore. Interesant e că, sub 
condeiul lui Aldo Nicolaj, nu prea mai e de actualitate îndemnul Economii, 
Horatio, economii!. Froggy care pretinde a avea studii în Franța și nevasta lui pe 
nume Cathy, au mult, tare mult de lucru, drept care au nevoie și de două ajutoare 
care se cheamă Inge, altminteri tare generoasă din punct de vedere erotic, și Breck 
foarte zen. Asta însă nu îi împiedică să își bârfească copios stăpânii, îndeosebi pe 
veșnicul nepriceput Hamlet (adică Hami), ce dă semne a fi mai atras de Laertes, 
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și pe regina Gertruda, care se dovedește extrem de bună prietenă cu alcoolul. De 
aici și decesul cetățenei respective, căci ea încurcă sticlele și o duce la gură pe cea 
care conține otravă. 

 

În ipostaza de regizor, Alexandru Jitea  a avut misiunea de a face astfel încât 
toată povestea asta să nu eșueze în penibil, mizerie și ridicol. Izbutește grație 
bunului simț scenic de care dau dovadă actorii cei mai expuși pericolului. Gabriel 
Răuță (Froggy), Isabela Neamțu (Cathy), Bogdan Costea (Hamlet), Corina 
Dragomir (o Ofelie însărcinată, incestuoasă și cu ochelari) și Luminița Erga 
(Gertrude). De bun gust și de simțul măsurii fac dovadă și ceilalți componenți ai 
distribuției. Adică Răzvan Bănică (un Horatio mereu doritor de aventuri sexuale), 
Oana Cârmaciu (Inge), Vlad Bălan (Breck), Filip Ristovski (un veșnic înfuriat 
Laertes) și Rareș Andrici (Elios). Odată primejdia înlăturată, Alexandru Jitea a 
avut inspirația de a-i lăsa pe actori să joace cât pot ei mai bine. Și să se realizeze 
spiritul de echipă. Mult? Puțin? Poate că se putea mai bine. Mai scapă și ocheade, 
și cioace, că, deh, așa e pe Bulevard. 

Liliana Cenean elaborează o scenografie onorabilă care respectă epoca în 
care se petrec faptele prezentate mai întâi de Shakespeare și repovestite mai apoi 
în cheie parodică de Aldo Nicolaj. 

Teatrul Nottara din București 

HAMLET ÎN SOS PICANT de Aldo Nicolaj 

Traducerea: Carmen Velcu 

Regia și ilustrația muzicală: Alexandru Jitea 

Scenografia: Liliana Cenean 

Cu: Gabriel Răuță (Froggy), Isabela Neamțu (Cathy), Oana Cârmaciu (Inge), 
Vlad Bălan (Breck), Bogdan Costea (Hamlet), Luminița Erga (Regina), Răzvan 
Bănică (Horatio), Filip Ristovski (Laertes), Rareș Andrici (Elios), Corina 
Dragomir (Ofelia) 
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Data reprezentației: 23 septembrie 2018 

 
de: Mircea Morariu 


