
 1 

 
 
 
 
 
 

Dosar de presă 
Premieră În cădere liberă, 5 octombrie 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

1. AGERPRES 
din data de 02 Octombrie 2018 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/10/02/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--185672 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
În cădere liberă, în premieră, la Teatrul Nottara 

 
 
  Teatrul Nottara anunţă premiera spectacolului "În cădere liberă" de Oleg 
Bogaev, montare semnată de Alexandru Maftei. Reprezentaţia va avea loc vineri, 
5 octombrie, de la ora 19.30, la Sala George Constantin. Din distribuţie fac parte: 
Lucian Pavel, Vali Pena, Arcadie Rusu, Ciprian Chiricheş / Cristian Ioniţă, Adrian 
Văncică / Liviu Cheloiu, Bogdan Dumitrescu, Sorin Cociş, Ioana Calotă / Teodora 
Calagiu, Laura Anghel, Dana Voicu. Decorul este semnat de Andrada Chiriac, 
costumele aparţin Brânduşei Ioan, iar mişcarea scenică a fost coordonată de 
Arcadie Rusu. 
 
 
  Un necunoscut este lovit de o maşină, în pustiu. Cei vinovaţi îl lasă acolo. 
Pleacă mai departe, sperând că nu vor fi prinşi vreodată. Alţii îl descoperă pe 
necunoscutul rănit, dar nici ei nu îi oferă ajutor. Această poveste se repetă în fel 
şi chip, cu diverse personaje care, din diferite motive, trec peste sau pe lângă 
necunoscut fără să-l ajute. La un moment dat, identitatea necunoscutului ne este 
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destăinuită. El nu este un om oarecare. Şi cu toate astea, nimeni dintre cei ce trec 
pe lângă el nu îl ajută. Acesta este pe scurt discursul dramaturgului Oleg Bogaev 
în piesa sa "Dawn way" ("În cădere liberă"). 
 
 
  "Trăim într-o lume din ce în ce mai indiferentă faţă de suferinţa aproapelui. 
Lipsa noastră de compasiune ne face să ratăm ocazia de a deveni mai buni. Ne 
trăim vieţile în fugă, neatenţi la cei din jurul nostru. Drumul metaforic pe care 
personajele piesei lui Oleg Bogaev se grăbesc spre o destinaţie măruntă este şi al 
nostru, cel de toate zilele. Întâlnirea acestor personaje cu un necunoscut enigmatic 
pare să declanşeze reacţii din cele mai diverse. Aceştia ajung să îşi vadă mai clar 
propriile probleme, neîmpliniri şi nemulţumiri sau, dimpotrivă, le ignoră în 
continuare, orbiţi parcă de propriul ego. Situaţiile comice îşi găsesc până la urmă 
înţelesul profund, iar cele care debutează dramatic au şi umor discret - o 
combinaţie pe care am împrumutat-o chiar din viaţa reală. Cine este necunoscutul 
şi care sunt poveştile tuturor celor care îl întâlnesc veţi afla într-un spectacol plin 
de poezie, susţinut de partituri actoriceşti remarcabile." Alexandru Maftei 
 
  Oleg Bogaev s-a născut în 1970, în oraşul Sverdlovsk, actualul 
Ekaterinburg, din Rusia. A crescut într-o perioadă în care Războiul Rece lăsa loc 
Perestroikăi, în timpul trecerii de la decăderea unui imperiu la naşterea unei noi 
societăţi. Bogaev a început să scrie în adolescenţă, sub impulsul a două tragedii, 
cum spune el: prima iubire şi moartea tatălui său. Iniţial a scris poezii şi povestiri. 
A lucrat în teatru ca scenograf şi a început să scrie piese după ce a descoperit 
universul operei lui Harold Pinter. 
 
 
  Bogaev a scris peste 30 de piese, cea mai cunoscută fiind "Poşta naţională 
din Rusia", pentru care a câştigat, în 1997, Premiul Anti/Booker, precum şi 
Premiul pentru Cea mai bună piesă la Festivalul Masca de Aur. Piesa a fost 
prezentată, în premieră, printr-un spectacol-lectură în 1997, la Festivalul 
Lyubimovka al Tinerilor Dramaturgi. 
 
 
  Bogaev spune că tumultul social din ultimele decenii este stimulator pe plan 
artistic: Rusia este locul potrivit pentru un dramaturg, cu toate conflictele ei, 
destinele frânte, speranţele zdrobite şi ciocnirile de idei, lucruri pe care le-am 
văzut şi le-am trăit eu însumi. 
 

 
Sursa: Teatrul Nottara 
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2. Radio România București fm 
din data de 03 Octombrie 2018 
http://www.bucurestifm.ro/2018/10/03/in-cadere-libera-in-premiera-
la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

În cădere liberă, în premieră, la Teatrul Nottara 

 
Teatrul Nottara anunță premiera spectacolului În cădere liberă de Oleg 

Bogaev, montare semnată de Alexandru Maftei. 

Reprezentația va avea loc vineri, 5 octombrie, de la ora 19.30, la Sala 
George Constantin. Din distribuție fac parte: Lucian Pavel, Vali Pena, Arcadie 
Rusu, Ciprian Chiricheș / Cristian Ioniță, Adrian Văncică / Liviu Cheloiu, Bogdan 
Dumitrescu, Sorin Cociș, Ioana Calotă / Teodora Calagiu, Laura Anghel, Dana 
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Voicu. Decorul este semnat de Andrada Chiriac, costumele aparțin Brândușei 
Ioan, iar mișcarea scenică a fost coordonată de Arcadie Rusu. 

 

Un necunoscut este lovit de o mașină, în pustiu. Cei vinovați îl lasă acolo. 
Pleacă mai departe, sperând că nu vor fi prinși vreodată. Alții îl descoperă pe 
necunoscutul rănit, dar nici ei nu îi oferă ajutor. Această poveste se repetă în fel 
și chip, cu diverse personaje care, din diferite motive, trec peste sau pe lângă 
necunoscut fără să-l ajute. La un moment dat, identitatea necunoscutului ne este 
destăinuită. El nu este un om oarecare. Și cu toate astea, nimeni dintre cei ce trec 
pe lângă el nu îl ajută. Acesta este pe scurt discursul dramaturgului Oleg Bogaev 
în piesa sa Dawn way (În cădere liberă). 

„Trăim într-o lume din ce în ce mai indiferentă față de suferința 
aproapelui. Lipsa noastră de compasiune ne face să ratăm ocazia de a deveni mai 
buni. Ne trăim viețile în fugă, neatenți la cei din jurul nostru. Drumul metaforic 
pe care personajele piesei lui Oleg Bogaev se grăbesc spre o destinație măruntă 
este și al nostru, cel de toate zilele. Întâlnirea acestor personaje cu un necunoscut 
enigmatic pare să declanșeze reacții din cele mai diverse. Aceștia ajung să își 
vadă mai clar propriile probleme, neîmpliniri și nemulțumiri sau, dimpotrivă, le 
ignoră în continuare, orbiți parcă de propriul ego. Situațiile comice își găsesc 
până la urmă înțelesul profund, iar cele care debutează dramatic au și umor 
discret – o combinație pe care am împrumutat-o chiar din viața reală. Cine este 
necunoscutul și care sunt poveștile tuturor celor care îl întâlnesc veți afla într-un 
spectacol plin de poezie, susținut de partituri actoricești 
remarcabile.” Alexandru Maftei 

Oleg Bogaev s-a născut în 1970, în oraşul Sverdlovsk, actualul 
Ekaterinburg, din Rusia. A crescut într-o perioadă în care Războiul Rece lăsa loc 
Perestroikăi, în timpul trecerii de la decăderea unui imperiu la naşterea unei noi 
societăţi. 
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  Bogaev a început să scrie în adolescenţă, sub impulsul a două tragedii, cum 
spune el: prima iubire şi moartea tatălui său. Iniţial a scris poezii şi povestiri. A 
lucrat în teatru ca scenograf şi a început să scrie piese după ce a descoperit 
universul operei lui Harold Pinter. 

 
  Bogaev a scris peste 30 de piese, cea mai cunoscută fiind Русская 
народная почта (Poșta națională din Rusia), pentru care a câştigat, în 1997, 
Premiul Anti/Booker, precum şi Premiul pentru Cea mai bună piesă la Festivalul 
Masca de Aur. Piesa a fost prezentată, în premieră, printr-un spectacol-lectură în 
1997, la Festivalul Lyubimovka al Tinerilor Dramaturgi. 

 
  Bogaev spune că tumultul social din ultimele decenii este stimulator pe plan 
artistic: Rusia este locul potrivit pentru un dramaturg, cu toate conflictele ei, 
destinele frânte, speranţele zdrobite şi ciocnirile de idei, lucruri pe care le-am 
văzut şi le-am trăit eu însumi. 

 
 

de: Ștefania Grigore 
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3. News.ro 
din data de 03 Octombrie 2018, ora 08:00 
https://www.news.ro/cultura-media/spectacolul-in-cadere-libera-de-
oleg-bogaev-va-avea-premiera-vineri-la-teatrul-nottara-
1922400003002018100818517953 
 

 
 

 
Spectacolul "În cădere liberă", de Oleg Bogaev, va avea premiera 

vineri la Teatrul Nottara 
 

 
Sorin Cociş şi Adrian Văncică 

Premiera spectacolului "În cădere liberă", de Oleg Bogaev, montare 
semnată de Alexandru Maftei la Teatrul Nottara, va avea loc vineri, de la ora 
19.30, la Sala "George Constantin". 
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Din distribuţie fac parte Lucian Pavel, Vali Pena, Arcadie Rusu, Ciprian 
Chiricheş/ Cristian Ioniţă, Adrian Văncică/ Liviu Cheloiu, Bogdan Dumitrescu, 
Sorin Cociş, Ioana Calotă/ Teodora Calagiu, Laura Anghel, Dana Voicu.  

Decorul este semnat de Andrada Chiriac, costumele aparţin Brânduşei Ioan, 
iar mişcarea scenică a fost coordonată de Arcadie Rusu. 

Un necunoscut este lovit de o mașină, în pustiu. Cei vinovați îl lasă acolo. 
Pleacă mai departe, sperând că nu vor fi prinși vreodată. Alții îl descoperă pe 
necunoscutul rănit, dar nici ei nu îi oferă ajutor. Această poveste se repetă în fel 
și chip, cu diverse personaje care, din diferite motive, trec peste sau pe lângă 
necunoscut fără să-l ajute. La un moment dat, identitatea necunoscutului ne este 
destăinuită. El nu este un om oarecare. Şi cu toate astea, nimeni dintre cei ce trec 
pe lângă el nu îl ajută. Acesta este pe scurt discursul dramaturgului Oleg Bogaev 
în piesa sa "Dawn way" (În cădere liberă). 

"Trăim într-o lume din ce în ce mai indiferentă faţă de suferinţa aproapelui. 
Lipsa noastră de compasiune ne face să ratăm ocazia de a deveni mai buni. Ne 
trăim vieţile în fugă, neatenţi la cei din jurul nostru. Drumul metaforic pe care 
personajele piesei lui Oleg Bogaev se grăbesc spre o destinaţie măruntă este şi al 
nostru, cel de toate zilele. Întâlnirea acestor personaje cu un necunoscut enigmatic 
pare să declanşeze reacţii din cele mai diverse. Aceştia ajung să îşi vadă mai clar 
propriile probleme, neîmpliniri şi nemulţumiri sau, dimpotrivă, le ignoră în 
continuare, orbiţi parcă de propriul ego. Situaţiile comice îşi găsesc până la urmă 
înţelesul profund, iar cele care debutează dramatic au şi umor discret - o 
combinaţie pe care am împrumutat-o chiar din viaţa reală. Cine este necunoscutul 
şi care sunt poveştile tuturor celor care îl întâlnesc veţi afla într-un spectacol plin 
de poezie, susţinut de partituri actoriceşti remarcabile", spune Alexandru Maftei.  

Oleg Bogaev s-a născut în 1970, în oraşul Sverdlovsk, actualul 
Ekaterinburg, din Rusia. A crescut într-o perioadă în care Războiul Rece lăsa loc 
Perestroikăi, în timpul trecerii de la decăderea unui imperiu la naşterea unei noi 
societăţi. Bogaev a început să scrie în adolescenţă, sub impulsul a două tragedii, 
cum spune el: prima iubire şi moartea tatălui său. Iniţial a scris poezii şi povestiri. 
A lucrat în teatru ca scenograf şi a început să scrie piese după ce a descoperit 
universul operei lui Harold Pinter. 

Bogaev a scris peste 30 de piese, cea mai cunoscută fiind "Poşta naţională 
din Rusia", pentru care a câştigat, în 1997, Premiul Anti/Booker, precum şi 
Premiul pentru "cea mai bună piesă" la Festivalul Masca de Aur. Piesa a fost 
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prezentată, în premieră, printr-un spectacol-lectură în 1997, la Festivalul 
Lyubimovka al Tinerilor Dramaturgi. 

Bogaev spune că tumultul social din ultimele decenii este stimulator pe plan 
artistic: "Rusia este locul potrivit pentru un dramaturg, cu toate conflictele ei, 
destinele frânte, speranţele zdrobite şi ciocnirile de idei, lucruri pe care le-am 
văzut şi le-am trăit eu însumi". 

 

de: Aura Marinescu  
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4. Radio România București fm  
din data de 05 Octombrie 2018 
http://www.bucurestifm.ro/2018/10/05/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-5-octombrie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 5 octombrie 
 
19:30 

”În cădere liberă”, spectacol în regia lui Alexandru Maftei, La Teatrul Nottara, 
Sala George Constantin. Din distribuție: Lucian Pavel, Vali Pena, Arcadie Rusu, 
Liviu Cheloiu, Bogdan Dumitrescu, Sorin Cociş. 

 

de: Andreia Bârsan  
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5. Cultural 24 
din data de 03 Octombrie 2018 
http://cultural24.ro/2018/10/03/spectacolul-in-cadere-libera-in-
premiera-la-nottara/ 
 

 
 

Spectacolul “În Cădere Liberă”, În Premieră La Nottara 
Spectacolul “În cădere liberă”, de Oleg Bogaev, va fi pus în scenă în premieră 
vineri, de la ora 19.30, la Sala “George Constantin” a Teatrului Nottara. 
 
Printre actorii care fac parte din distribuţie se află Lucian Pavel, Vali Pena, 
Arcadie Rusu, Ciprian Chiricheş/ Cristian Ioniţă, Adrian Văncică/ Liviu Cheloiu, 
Bogdan Dumitrescu, Sorin Cociş, Ioana Calotă/ Teodora Calagiu. 

“Un om zace în mijlocul drumului. Ce faci, îl ajuţi sau îţi vezi de cale? Mai 
suntem capabili de compasiune? Aceasta-i întrebarea pe care o propune regizor 
de film şi teatru Alexandru Maftei, cunoscut mai ales pentru comedia de 
succes «Bună! Ce faci?» şi pentru filmul fantastic «Domnişoara 
Cristina»”, scrie pe site-ul Teatrului Nottara. 
Decorul poarta semnatura Andradei Chiriac, costumele aparţin Brânduşei Ioan, 
iar mişcarea scenică a fost coordonată de Arcadie Rusu, pentru punerea în scenă 
a spectacolului  “În cădere liberă”, de Oleg Bogaev, montare semnată de 
Alexandru Maftei. 
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“Trăim într-o lume din ce în ce mai indiferentă faţă de suferinţa aproapelui. 
Lipsa noastră de compasiune ne face să ratăm ocazia de a deveni mai buni. Ne 
trăim vieţile în fugă, neatenţi la cei din jurul nostru. Drumul metaforic pe care 
personajele piesei lui Oleg Bogaev se grăbesc spre o destinaţie măruntă este şi 
al nostru, cel de toate zilele. Întâlnirea acestor personaje cu un necunoscut 
enigmatic pare să declanşeze reacţii din cele mai diverse. Aceştia ajung să îşi 
vadă mai clar propriile probleme, neîmpliniri şi nemulţumiri sau, dimpotrivă, 
le ignoră în continuare, orbiţi parcă de propriul ego. Situaţiile comice îşi găsesc 
până la urmă înţelesul profund, iar cele care debutează dramatic au şi umor 
discret – o combinaţie pe care am împrumutat-o chiar din viaţa reală. Cine este 
necunoscutul şi care sunt poveştile tuturor celor care îl întâlnesc veţi afla într-
un spectacol plin de poezie, susţinut de partituri actoriceşti remarcabile”, spune 
Alexandru Maftei. 
 

 
Sursa: Cultural24 
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6. Blog Spectator – Ileana Lucaciu  
din data de 05 Noiembrie 2018, ora 19:04 
http://ileanalucaciu.blogspot.com/2018/11/in-cadere-libera-teatrul-
nottara-sala.html 
 

 
 

“ÎN CĂDERE LIBERĂ” – TEATRUL “NOTTARA” / Sala 
“George Constantin” 

TEMĂ ACTUALĂ, FUȘĂRIT EXPUSĂ 
 
Piesa aparține dramaturgului rus Oleg Bogaev, o personalitate răsplătită cu 

o serie de premii pentru unele din cele peste treizeci de piese scrise. În stil original, 
dramaturgul încearcă mereu să surprindă în notă tragicomică, starea societății de 
astăzi și atitudini diverse ale indivizilor în fața situațiilor extreme de viață. În 
repertoriul unor teatre de la noi, figurează unele din piesele lui Oleg Bogaev de 
referință, prin modul de tratare cu iz metaforiic a realității curente.  
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“În cădere liberă” nu este însă, una din scrierile sale reușite pe deplin pentru 
că acțiunea și personajele sunt simplist construite în a susține metafora “căderii 
libere” a societății actuale lipsite de umanitate. Sunt înșiruite în piesă paisprezece 
secvențe în care un personaj ciudat, “un înger” trece prin paisprezece accidente 
de mașină care determină și reacțiile celor ce le-au provocat; marea majoritate a 
lor reacționează egoist, fără responsabilitate și compasiune, fiind preocupată doar 
de probleme personale. Tema piesei este de strictă actualitate prin modul în care 
demască absența sentimentului de omenie a multor indivizi față de aproapele lor. 
Oamenii de astăzi au fiecare o multitudine de probleme personale – fac tot felul 
de afaceri, vor parvenirea socială, vor relații sexuale rapide, toți suferă de un 
egoism crunt care le-a anihilat umanismul. Parabola compusă de Oleg Bogaev, 
dramatică în esență și comic amară în reacțiile personajelor, e lipsită de substratul 
definirii tipologice prin replica rostită de cei implicați în această situație extremă 
de viață; construcția lor e fușărit realizată. 

 

 
 

 Regizorul de film, Alexandru Maftei se apropie cu această piesă, din nou 
de teatru, după ce a realizat, de pildă “Nina” la Teatrul de Comedie, un spectacol 
apreciat. De astă dată, regizorul nu găsește cheia jonglării cu dramatismul 
situațiilor și satira la adresa personajelor implicate. Acțiunea se dezvoltă în 
decorul sugestiv marcat de Andrada Chiriac, cu marginea scenei încadrată de 
bordul interior al unei mașini și spațiul de joc, cu o șosea în curbă și indicatoarele 
de rigoare. Decorul sprijină intențiile tematice din scriere, dar rămâne o realizare 
în sine, lipsit fiind de sprijin regizoral în exploatare. De pildă, inexplicabil 
conduce regizorul ieșirile din scenă ale celor implicați în cele paisprezece 
accidente, fiecare personaj părăsind locul pe câte o laterală a scenei, cu toate că 
au fost împreună în mașină și poartă aceiași vinovăție. Costumele imaginate de 
Brândușa Ioan pentru numeroasele personaje, sunt banale în intenția definirii lor 
tipologic.  

 
 

Cei zece actori din distribuție se confruntă fiecare cu interpretarea mai 
multor personaje și trebuie să treacă de la o tipologie la alta rapid. Regizorul nu a 
veghiat cu atenție întotdeauna, îndrumarea actorilor în aceste schimbări de rol. 
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Lucian Pavel rămâne printre puținii din distribuție care reușesc să întreprindă 
convingător transformările; actorul se confruntă cu prezentarea a cinci personaje 
(!) – Amantul, Năsosul, Muncitorul 2, Șoferul, Compozitorul – și o înfăptuiește 
cu atenție în caracterizarea esenței lor tipologice. Sorin Cheloiu găsește soluții 
reușite pentru definirea altor patru tipologii (!) – Deputatul, Preotul, Regizorul, 
Dumnezeu. La rândul său și Liviu Cheloiu se confruntă cu alte cinci personaje – 
Deținutul 2, Bodyguardul, Șeful de pompe funebre, Orbul, Diavolul – și le 
punctează sugestiv profilurile. Dana Voicu îmbogățește nuanțat prin expresii 
tipologia Asistentei, venită la locul accidentului și schițează atent și tipologia 
Bătrânei. În alte diverse apariții, Vali Pena, Cristian Ioniță, Bogdan Dumitrescu, 
Teodora Calagiu sau Laura Anghel nu reușesc întodeauna să indice convingător 
esența tipologiilor reprezentative pentru diferite segmente sociale.  

 
 Ultima secvență a reprezentației, regizorul o rezolvă teatral cu inspirație, 

scena respectivă fiind morala parabolei lui Oleg Bogaev; este momentul final în 
care Dumnezeu se adresează publicului cu întrebarea moralizatoare – “Vom găsi 
un singur OM printre spectatori?” responsabil de accidentul “Îngerului”. Trebuie 
subliniat că Arcadie Rusu interpretează excelent personajul victimă “Îngerul” și 
conduce acțiune prin expresie corporală, trăire sinceră a fiecărei situații, 
personajul fiind lipsit de replică. Arcadie Rusu, dansator și coregraf, 
demonstrează înțelegerea în profunzime a intențiilor tematice ale scrierii.  

 
“În cădere liberă” este un spectacol mediocru, lipsit de strălucirea satirei 

dramatice și de emoție. 
 
P.S. Acest spectacol a fost selectat la cea de a VI-a ediție a “FESTin pe 

Bulevard” (12 – 21) în programul încărcat cu diverse alte reprezentații invitate 
din Capitală și țară, derulate în acest festival lipsit de un profil solid; firește, unele 
spectacole își regăsesc prezența și în alte festivaluri, chiar și în FNT, așa cum e 
obiceiul “festivalurilor gonflabile” de la noi.   

    
 

 

de: Ileana Lucaciu 

 

 
 


