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1. Magna News 
din data de 11 Ianuarie 2018 
https://magnanews.ro/2018/01/11/interviu-cu-un-personaj-irezistibil-
actrita-ioana-calota/ 
 

 
 

Interviu cu un personaj irezistibil: actriţa Ioana Calotă 
 

Magnanews a dedicat două rubrici artiştilor. Una se numeşte Oameni care 
contează, cealaltă, Pledez pentru tine(ri). Partenera mea de dialog, tânăra 
actriţă Ioana Calotă a reuşit într-un deceniu şi jumătate de carieră să se 
impună ca un om care contează de tărâmul celei de-a şaptea arte, nu doar ca 
o fiinţă solară, o pată de culoare inconfundabilă în trupa teatrului Nottara, 
cum o alintă cu drag colegii, ci ca o viitoare vedetă a scenei româneşti.  

 
Actrita Ioana Calotă 

 
O actriţă de succes, o apariţie vulcanică, veselă şi ingenuă, o fiinţă plină de 
temperament, o minune de fată ! A învăţat meseria de actor la Universitatea de 
Artă Teatrală şi Cinematografică ” I.L. Caragiale” din Bucureşti unde şi-a făcut 
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ucenicia sub bagheta unor mari profesionişti ai teatrului, Mircea Albulescu, Sanda 
Manu, Ion Cojar, Cătălin Naum, Gelu Colceag, s-a impus, de la bun început prin 
ambiţie, sensibilitate, pasiune şi feminitate ingenuă. După absolvire, în 2003 când 
a apărut în rolul principal din Mă cheamă Isbjörg. Sunt o leoaică a fost distribuită 
şi a interpretat, pe scena teatrului C.I Nottara, numeroase roluri, compunând 
personaje care au impus-o atenţiei publicului, sporind faima teatrului prin 
apariţiile ei, apoi s-a implicat şi în proiecte independente, iar în teatrul naţional 
radiofonic a devenit foarte repede o voce lesne identificabilă în multe spectacole 
şi citez ”Drumul lui Orfeu”, de Ursula Rani Sarma, ”Motanul incaltat”, de Charles 
Perrault, „ sau ”Duios Anastasia trecea”, de Dumitru R. Popescu. Ani de muncă, 
ani de succese. Din rolurile jucate pe scena teatrului Nottara, eu n-am putut să uit 
cum a întruchipat-o pe Polly Peachum din ”Opera de trei parale”, spectacol pus 
în scenă de Diana Lupescu. A recitat, a cântat, a dansat, a alergat sprinţară prin 
decorul construit să-i solicite calităţile de gimnastă, a ars ca o „flacără”, punând 
în valoare, la maximum, acel mixtum “”post-modern” al capodoperei lui Bertold 
Brecht. 

 

Am revazut-o, la început de an 2018, interpretând rolul mătuşii Augustine în 
spectacolul 8 femei în regia lui Andreas Mery Razkov, regizor german care nu se 
sfieşte să declare că în teatru a descoperit libertatea absolută, în absenţa libertăţii. 
Acesta este paradoxul şi-a continuat confesiunea regizorul care, explică în caietul-
program cum s-a străduit să păstreaze umorul şi vitalitatea piesei lui Robert 
Thomas, acea comedy thriller care a cîştigat Premiul Hachette du Quai des 
Orfevres pentru Cea mai bună piesă a anului 1961…Dar suntem în anul de graţie 
2018 şi o montare, ca să fie în ton cu timpul şi noua tehnologie, trebuie să adauge 
suficiente elemente de contemporaneitate ca să completeze, la zi , ambele planuri, 
pe cel vizual dar şi pe cel interpretativ. Şi tandemul regizor-scenografă (Alexandra 
Măzgăreanu) împreună cu Roxana Colceag (care semnează mişcarea scenică) 
compun un cadru modern, combină culorile dar şi efectele sonore şi reuşesc să 
redea atmosfera de musical deşi, mărturisesc, am simţit pe parcursul piesei şi o 
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reţinere din partea lor, ca un sentiment de timiditate care-i oprea să declanşeze 
resortul care descătuşează energiile ascunse ale celor 8 interprete, despre care tot 
el, regizorul care se autocaracteriza, cu umor , victimă masculină şi “ aproape un 
dictator neamţ” declara că a trebuit să lucreze la „”o anumită temperatură care a 
influenţat şi o anumită sinergie a energiilor spontane” din comedia poliţistă cu 
subiect în stilul Agatha Christie şi Edgar Wallace. Adică, a repetat vara, pe 
caniculă, lucrând cu opt femei pline de temperament. A fost o experienţă în care 
s-a consumat o cantitate impresionantă de energie, a fost ca :”o dragoste 
pasională, foarte intensă şi rapidă” din care a ieşit, cu brio, toată lumea. Cele opt 
actriţe Cristina Stoica Ivanciuc, Victoria Cociaş, Diana Roman,Mariana Palii, 
Anca Bejenaru, Alexandra Aga, laura Anghel şi Ioana Calotă împreună cu 
orchestra de acompaniament în ton cu spectacolul, cinci muzicieni punctează 
exact, cu umor momente vesele create de interprete, transmiţând împreună o stare 
de bună disponziţie publicului care aplaudă la scenă deschisă spectacolul. Muzica 
originală este compusă de Cari Tibor. Un tânăr şi foarte prolific compozitor, a 
scris muzică pentru spectacole, filme, spoturi şi generice TV. 

Premiul pentru cea mai populară actriță a Teatrului Nottara 

Revin la Ioana Calotă, partenera mea de dialog şi, mărturisesc că nu pot scăpa de 
dorinţa de a-i da cuvântul fără să-i adresez multe întrebări, doresc doar ca ea să 
povestească, să-şi amintească, să comenteze, să interpreteze personajul Ioana 
Calotă cea care a primit Premiul pentru cea mai populară actriță a 
Teatrului Nottara, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional de Teatru 
„FEST(in) pe Bulevard” (2017). Pentru că Ioana Calotă visează cu ochii deschişi, 
are o bucurie copilărească în tot ce face şi spune, îmi aminteşte prin atitudine şi 
graţie vedetele de pe Broadway cum respiră adânc, îşi aranjează ochelarii pe 
vârful nasului cârn şi spune, scrie, explică, îşi aminteşte… 
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“Am ales actoria sau actoria m-a ales pe mine de mică… visam să fiu şi eu un 
personaj în poveştile de pe placile de vinil, poveşti nemuritoare pe care le ascultam 
cu o concentrare maximă, cu ochii închişi, complet transpusă , la noi acasă, la la 
Roşiori de Vede.  Şi acum văd cu ochii minţii obiecte fermecate pe care mi se 
oprea privirea când deschideam ochii pe care imaginaţia mea bogată le asocia ca 
o madlena proustiană cu Cenuşăreasa,o vază de sticlă colorată prin care vedeam 
ca printr- un caleidoscop magic o lume întreagă; scrumiera cu 12 puişori 
galbeni…venea, cu certitudine din povestea printesei Aşanel, oh, ce poveste 
minunată, îmi rasună şi acum în urechi… Iar faţa de masă de catifea groasă 
…devenea cortina de la castel, vitrina cu pahare …se metamorfoza într-un munte 
de bogăţii, cărţile din biblioteca…. covorul zburator, atâtea basme minunate din 
1001 de nopti din toate tarile lumii . Nu mai spun că sufrageria noastră ,sub 
bagheta magică a gândului, era pe rând, palat, pajişte, ţară îndepartată situată pe 
alte tărâmuri… 

Am crescut cu teatrul radiofonic care m-a fermecat ! Visam să ajung să recit , să 
interpretez şi eu ca actorii care dădeau viaţă personajelor şi, iată, am ajuns….De 
mai bine de 17 ani merg la Radio România să înregistrez teatru radiofonic, cot la 
cot cu vocile care mi-au încântat copilăria! Nu pot descrie ce emoţii imense se 
declanşeau în sufletul meu când auzeam, alături de mine, vocile care mi-au dat 
fiori când eram mică! Acum închideam ochii…. de spaimă să nu fie doar un vis… 
dar chiar le auzeam în realitate, îmi dădeau mie… replica! Evident, viaţa e magică 
şi potenţialul divin din fiecare vis al nostru devine, la un moment dat realitate, 
împlinire! 

A urmat, în ordinea preferinţelor, teatrul tv care m-a femecat la rândul lui, era şi 
o perioadă în care filmele erau puţine la număr,pe cele româneşti… le devoram 
de-a dreptul la cinema ,,Modern”, ar fi multe de spus …dar fac o pauză, parca ar 
fi un dicteu automat dar iată visele mele din copilarie au devenit realitate, am 
devenit actriţă. 

Pare că o actriţă de succes? Aşa, din prima încercare ? Nu, nu e aşa, nu am avut 
doar succese. A fost perioada numită ” gloria ”mea de la casa de cultură sau 
grădiniţă sau şcoala generală…Dar am avut momente de cădere, eram timidă şi 
timorată, la un moment dat am uitat textul in fata a 400 de oameni din public, m-
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am blocat, eu fiind de fapt şi foarte emotiva , uneori…. deveneam vulnerabilă 
…dar îmi reveneam şi o luam de la capăt, cu dragoste pentru scena si oamenii din 
fata mea ,pentru teatrul de mai tarziu şi invingea dorinţa de a-mi învinge emoţiile 
negative…. Am fost mereu in competiţie cu mine si doar cu mine, cu neincrederile 
mele in mine ,cu emotivitatea mea care trebuia condusă spre beneficiul meu… sa 
mi fac din slabiciuni o arma si sa izbandesc… 

Toate rolurile mă fac să ard….dacă nu arde flacăra în mine sau dacă abia mocneşte 
nu e bine….flacăra trebuie mereu întreţinută vie si sprintenă, cu orice risc, cu orice 
efort….câteodată nu vrea sa ardă intens şi atunci o oblig să devina.pentru ca 
implicarea, atenţia si conştinciozitatea , sufletul pe care- l pui în rol trebuie , 
obligatoriu să fie prezent … Altădată arde prea tare şi o reglez să fie mai mică 
altfel poate pârjoli in jur şi nu e  bine….sunt roluri  care mă urmăresc …de 
exemplu, am intrat la faculatate cu Nastia din ,,Azilul de noapte” de Gorki şi, 
peste un numar de ani am jucat acelaşi personaj la teatrul Metropolis, acelaşi lucru 
mi s-a întâmplat cu un rolul Popova  din URSUL de Cehov, la CASANDRA am 
jucat rolul din nou, personajele din piesele lui Teodor Mazilu la fel…m au urmarit, 
despre Shakespeare , marele Will, ce să spun? Am jucat chiar HAMLET, pentru 
că minunata mea profesoară,  doamna Sada Manu a vrut să îmi pună la încercare 
toate resursele interioare. .Am jucat până acum personaje importante şi  ştiu că 
vreau, visez să joc texte cu mesaj importat care se adreseaza sufletului şi  minţii 
omeneşti, îmbogăţindu-le, provocandu-le, dezvoltându- le…. 

Stiu că ai participat la work-shop-uri coordonate de regizorii Radu 
Penciulescu, David Esrig şi Andrei Şerban, o asemenea experienţă lase urme 
adânci în memorie! 

–  Lucrul cu Penciulescu și Esrig, iată etape din viaţa mea care m-au marcat 
profund. Cu Penciulescu am descoperit importanţa temperaturilor și a energiilor 
scenice și faptul că toate avatarurile personajelor sunt în mine, există ca potențial 
de manifestare, sunt amortite sau sunt doar în stare de adormire…trebuie doar 
trezite. Coincidenţă astrală sau nu, suntem născuți la 50 de ani distanţa în aceeași 
zi, 25 mai. E un supraom cu inima de leu și orientare umanistă de stânga, un realist 
cu un umor sec și savuros în acelaşi timp. Sunt foarte multe de spus despre acest 
suflet minunat Radu penciulescu. Pe Esrig îl ador ! Estetica actorului este de poet 
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transcendent, suprarealist…Totul are gust metafizic și aura fantastică! Esrig mi-a 
spus ca am o emoţionalitate liberă de bariere și un umor ,,feroce’’ , Esrig lucreaza 
mult pe contra-emploi și pe poetica unei mișcări interioare sufletești a textului … 
A fost un miracol să-l întâlnesc și să lucrez cu acest imens om de cultură și 
inventivitate . Valeriu Moisescu și Ion Cojar, Sanda Manu profesorii mei din 
institut m-au format, lucrând cu ”dăltiţa şi ciocanul “în materialul brut al sufletului 
meu și le sunt profund recunoscătoare. Alături, fireşte, de Mircea 
Albulescu,Cătălin Naum, Gelu Colceag şi lista continuă pentru că datorez ce sunt 
și celorlalţi regizori cu care am lucrat, Dabija,Bocsardi,Hausvater, 
MANUTIU,Juncu, Masaci alături de Andrei Şerban cu lumea lui ascetică de 
meditație și revelație , munca dusă până la epuizarea revelatoare. 

II datorez intrarea mea în teatrul Nottara lui Felix Alexa care m-a luat de la Institut 
în anul al doilea, m-a ales din faculatate şi m-a adus în „Hora iubirilor”a joc alaturi 
de A.REPAN, ,,fetita duce” , moment providențial pentru mine. 

Iubesc toate rolurile pe care le-am jucat, de la fiecare personaj învăț și-mi rămâne 
ca zestre de nepreţuit, un fior,” în viață mea de zi cu zi. De la personajul pe care 
îl interpretez acum, Augustine din „8 femei” cu o febrilitate de clown, la Carmen 
din „Familie de artişti” care are o vulnerabilitate extremă, o rană de copil care 
suferă trauma de abandon, de la Girleen din „Vestul singuratic „ o puterea de a 
rezista în lumea bărbaților păstrând gingășie feminină și naivitate, de la Dorinne 
din „Tartuffe ” o forță de înger pazitor, mereu în garda, care luptă pentru 
iubire,dreptate și adevăr cu arme comice, de la Mangelica din „ Ăsta-i ciudat” o 
tristețe veselă de romantică ,hoaţă de mahala care păstrează toate stările poeziei 
pitorești, a lui Miron Radu Paraschivescu …şi lista poate continua. Eu cred că noi, 
actorii, datoram personajelor pe care le trăim pe scenă dezvoltarea și bogăția 
noastră sufleteasca,umană, actorul e un gimnast acrobat emoțional care, de multe 
ori nu are plasa de siguranță dedesubt dar are încredere că saltul nu va fi mortal 
și-și asuma riscuri și sacrificii de tot felul. El speră doar în șansa de a fi pe scenă, 
fidel demersului scenic, poveştii, mesajului viu, total în dăruirea de sine, ca într-
un ritual sfânt pentru publicul care-i e partener de dialog. Și cum ”Nimic fără 
Dumnezeu” Sensul vietii il gasim doar cu Dumnezeu alaturi,iar eu intentionez sa-
L invit cu fiecare respirație a mea, pe scenă. Gândind și acționând cu gândul ca 
Dumnezeu E cu noi , mersul vieții reale sau desfăşurarea spectacolului pe scenă 
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capătă sens, mesaj și vigoare. Iar rolurile nu le invat pe ,,dinafara „ ci vreau sa le 
invat ,,pe dinauntru „.. 

Iubesc profesia, iubesc oamenii ei, iubesc oamenii pentru care se face teatru, 
iubesc severitatea și forța ei de transfigurare și însuflețire. Pentu ea, doresc sa fiu 
un mesager de lumină și iubire, arătând cu fiecare rol… contrastele și 
încercările,framantarile bietei inimi si intrebarile muncitei mintii, abisurile si 
culmile sufletului uman,ale personajului viu ce sunt eu. 

 

 de: Ileana Perneș Dănălache 
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2. Radio România Bucureşti FM 
din data de 16 Ianuarie 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/01/16/razvan-banica-in-copilarie-mergea-
la-teatru-chiar-daca-avea-febra-39/ 
 

 

Răzvan Bănică – în copilărie mergea la teatru chiar dacă avea febră 39 

 

Actorul Răzvan Bănică a fost primul invitat al anului la Spectacol@bucuresti.ro 
– Sezonul 10. 

Pentru că a descoperit ”Secretul armei secrete” nu a mai așteptat alte telefoane și 
a ieșit de după paravan – ”Paravan. Două telefoane”. A pornit pe Bulevard și s-a 
oprit la Nottara. Își căuta ”Mentorul”. Restul e tăcere…Sau nu!? ar zice un 
”Hamlet în sos picant”. 

Noi ne-am jucat cu titlurile spectacolelor sale. El nu se joacă, ci joacă. Dar a intrat 
în jocul nostru, la București FM, așa că am vorbit despre spectacolele sale de la 
Nottara, din acest moment, despre recenta premieră a lui Alexandru Jitea, ”Hamlet 
în sos picant”, și despre repetițiile cu Alexandru Repan pentru ”Mentorul”. 

Am aflat și că este actor angajat în această instituție, în urma unui concurs la care 
s-au prezentat 300 de candidați pentru două locuri. Se consideră norocos că a prins 
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acest tren, ținând cont că posturile în teatre sunt blocate câte un deceniu. Iar 
această șansă a apărut exact când își încheiase studiile la UNATC. 

A ales această meserie pentru că s-a îndrăgostit de teatru încă din copilărie, 
datorită bunicii sale care îl ducea în fiecare week-end la spectacole. Mergea chiar 
dacă avea febră 39, a povestit Răzvan în emisiune. S-ar fi putut face și fotbalist, 
pentru că practica acest sport, dar nu regretă alegerea făcută. 

În serialele de televiziune a ajuns pentru că, elev de liceu fiind, s-a prezentat la 
castinguri. N-au fost unele câștigătoare de la bun început, dar nu s-a descurajat. 

A fost autodidact în muzică. Și-a cumpărat o chitară și o pianină și s-a pus pe 
treabă – cântă și compune. 

Și, deși e foarte tânăr, se implică cu generozitate în campanii umanitare. 

În prezent este ambasador al campaniei de prevenire a bolii Parkinson, ‘Grija 
pentru cei dragi este cel mai frumos cadou’. 

 

 

de: Andreia Bârsan 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

3. TV HAPPY 
din data de 27 Februarie 2018 
http://tvhappy.ro/poveticool/povesti-cool-teatru-ioana-calota-
id296973.html 

 
”Când eram mică, pe la 4 ani, ziceam că vreau să mă fac Teatru”, spune 

actrița Ioana Calotă 
 

 
 
 
  La ”HappyCOOL”, rubrică din cadrul emisiunii ”PoveștiCOOL”, ai 
un interviu cu actrița Ioana Calotă despre cariera ei, dar și despre piesa 
,,Asta-i ciudat”, ce se joacă la Teatrul Nottara, din București, o readaptare 
în regia Dianei Lupescu. 
 
”Eram mică mică de tot și ascultam povești la Teatru radiofinic și pe plăcile de 
vinil, așa mi-a venit dorința să mă fac actriță și să întruchipez personaje de 
poveste. Dar și de la faptul că mama mea era artistă. Când eram mică, pe la 4 
ani, ziceam că vreau să mă fac Teatru...”, mărturisește Ioana Calotă în interviul 
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acordat emisiunii ”PoveștiCOOL”, difuzată la Happy Channel sâmbăta și 
duminica, de la 12.30. 
 

Despre piesa ”Asta-i ciudat”, Ioana Calotă, spune că are o poveste 
frumoasă. 

 
 

 
 

Sursa: tvhappy.ro 
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4. RADOR 
din data de 08 Martie 2018 
http://www.rador.ro/2018/03/08/actrita-ioana-calota-fiica-floarei-
calota-martisoarele-mele-cele-mai-scumpe-si-cele-mai-dragi-sunt-
mama-fratele-si-logodnicul-meu/ 
 

 
 

Actrița Ioana Calotă, fiica Floarei Calotă: Mărțișoarele mele cele mai 
scumpe și cele mai dragi sunt mama, fratele și logodnicul meu 

Postat de Marius Tănase - 
08/03/2018 

 
 
Pe Ioana Calotă am cunoscut-o pe scenă în urmă cu mai mulți ani, însă, am 
cunoscut-o mai bine cu diverse ocazii, prin intermediul unor prietene comune, 
colege la teatru cu artista. Ioana este o actriţă de succes, o fiinţă plină de 
temperament, de veselie, bucurie, pasională, sensibilă, iubitoare și foarte 
credincioasă. A învăţat meseria de actor la Universitatea de Artă Teatrală şi 
Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti, de la mari profesionişti ai 
teatrului: Mircea Albulescu, Sanda Manu, Ion Cojar, Cătălin Naum, Gelu 
Colceag. Din 2003 este angajată la Teatrul Nottara, din Capitală. Ioana Calotă s-
a născut într-o familie de artiști, este fiica îndrăgitei interprete de muzică populară, 
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regina muzicii teleormănene, Floarea Calotă, și a regretatului scriitor și pictor, 
Nicolae Lupu. 
 

 
 
Reporter: Ioana, te-ai născut într-o familie de artiști. De ce ai ales să faci 
teatru și nu muzică? Pe la ce vârstă ți-ai dat seama că vrei să îmbrățișezi 
această profesie? 
 
Ioana Calotă: Pur și simplu am simțit sau am știut că asta o să fac, deși la noi în 
oraș nu exista teatru. Tot ce vedeam erau spectacolele venite în turneu în orașul 
nostru, Roșiori de Vede, sau când mergeam cu mama în culise, la spectacolele ei, 
și eram întrebată: “Ce vrei să te faci când vei fi mare?”, iar eu 
răspundeam, dându-mi afectată părul după urechi, cu un aer foarte important, 
foarte serios, comic pentu cei din jur: “Eu vreau să mă fac ‘peatru’”. Eram genul 
de copil foarte serios când se vorbea despre viitor, ușor afectată, deci foarte 
comică în seriozitatatea mea, mi s-a spus… Mi-ar fi plăcut să și cânt, dar mi se 
părea că asta e profesia mamei mele, că eu trebuia să am altă profesie, care să țină 
tot de scenă, dar cu o altă exprimare… Mama era maxim pentru mine în muzică. 
Cum să fac ceva ce ea face atât de minunat? Ar fi doar o palidă alegere. Ascultam 
vrăjită, hipnotizată, discurile de vinil, am tot spus asta, dar ăsta este adevărul, 
poveștile audio m-au crescut cum sunt și apoi poveștile citite, pentru copii, sunt 
extrem de importante. Practic noi, oamenii, toată viața noastră căutăm să ni se 
spună povești, să ne regăsim în povești, să ne inspirăm din povești. Am adorat 
inflexiunile vocilor actorilor care interpretau personajele, și, mai târziu, pe multe 
dintre vocile acelea care îmi dădeau fiori le-am auzit pe viu, lângă mine, în cabina 
radioului, unde si vocea mea li s-a alăturat, la început timidă. Mama mea îmi 
spunea în șoaptă în pat, să mă adoarmă, povești inventate de ea. Extraordinar de 
talentat și dăruit mi le interpreta, îmi crea lumi de visare și de speranță – era 
absolut magic -, iar tata ne pictase camera cu scene din povești, Ileana 
Cosânzeana, Făt Frumos, Zdreanță, Scufița Roșie. Camera noastră de copii, a mea 
și a fratelui meu, arăta ca o catedrală, ca o biserică, numai că personajele în 
mărime naturală erau din povești… Iar portretul mamei noastre era pictat chiar pe 
peretele din fața patului, astfel încât să deschidem ochii dimineața pe imaginea 
ei… Tata a terminat de pictat camera noastră de copii exact în ziua în care s-a 
născut fratele meu, Mihai, duminica, 25 martie 1984, și sunt foarte tristă că nu am 
nici măcar o fotografie a acelei camere pictate, deoarece casa a fost vândută și nu 
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ne-am preocupat să fie fotografiați pereții pictați ai casei, care erau opere de artă. 
Mi-a rămas în suflet o nostalgie și o mare recunoștință pentru tatăl meu. Marea 
binecuvântare a vieții mele este că m-am născut în familia mea și am avut 
asemenea părinți, artiști și iubitori de frumos. 
 

 
 
Reporter: Mihai Lupu Calotă, fratele tău, a moștenit talentul de la tată, de 
la scriitorul și pictorul Nicolae Lupu, devenind artist plastic. De asemenea, 
știu că în trecut a pictat biserici. Vorbește-mi puțin despre talentul lui. 
 
Ioana Calotă: Fratelui meu nu îi place să vorbesc despre el, din modestie.  Așa că 
o să-i respect dorința, însă o să vorbesc totuși puțin despre el și mai mult despre 
tata. El a moștenit talentul de la tata, într-adevăr, se transmite genetic inspirația și 
imaginația. Tata desena, picta de mic, a fost copil de țărani din Velești. Printre 
portretele desenate de tatăl meu copil, care m-a fascinat, a fost portretul lui Mihai 
Eminescu, după fotografia lui celebră ‘student la Viena’. 
 
Reporter: Tu și cu Mihai aveți o legătură foarte strânsă. Cum a fost copilăria 
voastră? 
 
Ioana Calotă: Tot timpul a fost o relație ca între o fetiță și un băiat, o fetiță mai 
mare și un băiat mai mic. Am fost tot timpul într-un soi de înțelegere frățească, 
dar ne-am și contrazis foarte mult, pentru că amândoi suntem firi din astea, foarte 
pline de foc, așa, și atunci fiecare încearcă să-și impună punctul de vedere. Eu m-
am mai înțelepțit între timp și el foarte mult, așa că acum relațiile dintre noi sunt 
destul de calme. Dar am avut episoade de wrestling, să zic. A fost o copilărie 
foarte drăguță, care se continuă până când vom dispărea, cred, această copilărie și 
această relație frățească. Făceam tot felul de chestii împreună, nu-mi vine acum 
chiar nicio năzbâtie, să zic, dar pot să spun că am un frate ultra energic și că nici 
eu nu m-am lăsat mai prejos și că am fost crescuți foarte liberi și foarte 
independenți, am făcut chiar tot ce am vrut, așa că și copilăria noastră a fost una… 
Nu știu care era Tom Sawyer și care era Huckleberry Finn, sincer. Dar a fost și 
este o copilărie ca din povești, cu toate aventurile posibile și la Roșiori de Vede, 
și în București, și pe la țară când mergeam, și-n tabere. Eu încercam să fiu mai 
organizată și să fiu sora mai mare. De multe ori el era mai înțelept decât mine. 
Am avut tot timpul grijă unul de altul. 
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“Ne făceam temele la lampă, tata scria la mașina de scris, mama fredona” 
Reporter: Care era atmosfera în casă, cu un tată scriitor și pictor și cu o 
mamă atât de cunoscută și iubită de public? 
 
Ioana Calotă: Se instaurase un fel de disciplină: când tata avea de pictat și de scris, 
noi eram destul de cuminți și stăteam atunci cu mama, care era prin bucătărie sau 
prin celălalte camere ale casei. Ea își fredona încetișor cântecele ei, el scria în 
sufragerie și picta tot acolo. Acolo era un fel de atelier, acolo era, de fapt, o cameră 
de multe într-una, cum sunt acum, all in one. Era și camera de primit oaspeți, era 
și atelier câteodată, și nu mai spun că era și o camera specială de scris. Tata era 
un om foarte serios și foarte concentrat, avea nevoie de liniște și atunci, noi, copiii, 
învățaserăm și chiar mergeam în vârful picioarelor. El avea de scris și niște 
editoriale pentru niște ziare din Teleorman – „Teleormanul liber”, după Revoluție 
vreau să spun asta, bătea la masină… Îmi aduc aminte cum bătea el la mașină, 
sunetul acela al mașinii de scris o să mă urmărească toată viața, îmi dădea liniște 
și siguranță, când îl auzeam acolo. Pe timpul lui Ceaușescu era foarte frig în casă, 
așa că mi amintesc pe amândoi în halate de molton, noi aveam o diversificare mai 
mare la hăinuțele noastre de casă, dar ei erau foarte haioși, că aceste halate de 
molton erau ca un fel de pelerine regale în capul meu. A lui tata era maro închis, 
iar al mamei era bej, cafea cu lapte, foarte deschis, și erau, cum să zic, uniformele 
de tată și de mamă, pe vremea lui Ceaușescu. Și aveam tot timpul lămpi aprinse 
în casă, era foarte tainică și magică și deosebită atmosfera din casă, chiar și dacă 
era frig. Noi ne făceam temele la lămpi și la lumânări, tata scria la mașina de scris, 
mama fredona, mai cosea câteodată. Mama cosea când eram la Roșiori de Vede, 
avea niște pelerine, niște fuste, niște rochițe pe care ea le cosea foarte colorat. Era 
extraordinar de frumos, cum cosea ca în vechile scrieri. Era o atmosferă de familie 
în care fiecare își știa locul, își știa timpii de manifestare, dormeam la prânz, sau 
nu, făceam scandal. Întotdeauna venea o păsărică pe geamul ferestrei și ne aducea 
bomboanele alea, Cip, aia era marea răsplată că dormim la prânz.  Seara, mama 
ne spunea povești – și tata ne spunea povești – tata cânta din caval, câteodată și 
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din fluier. El era autodidact, singur a învățat să cânte și din caval, și din fluier și 
din chitară. Aveau discuții intelectuale dimineața la cafea, ei aveau un tabiet al 
lor, citeau ziarul și discutau împreună articolele înainte de a pleca tata la școala 
unde preda, era profesor de desen, și mama la liceu, unde era laborant. Era o 
atmosferă de familie tihnită, cu timpii ei destul de lungi și de buni și de 
îngăduitori. Lumea avea altă liniște și altă tihnă de a-și trăi viața. Îmi aduc aminte 
de o copilărie foarte frumoasă și liniștită. 
 

 

 
 
Reporter: I-ați simțit lipsa mamei, atunci când ea era plecată la concerte sau 
în turnee? 
 
Ioana Calotă: Da, întotdeauna simțeam lipsa unuia sau altuia dintre ei, pentru că 
un copil nu se satură niciodată de prezența tatălui și a mamei. Dorul acela de 
părinți este întotdeauna foarte mare și mai ales când ești mititel, simți nevoia să 
fii cu ei și trebuie să înțelegi că ei au și treabă, să meargă la concerte sau trebuie 
să se ducă la școală și să predea. Mama încerca tot timpul când era plecată să fim 
acoperiți de prezențe frumoase, calde, de oameni buni, dar asta nu înseamnă că nu 
ne era dor de ea. Îmi aduc aminte și este foarte adânc întipărit în sufletul meu și 
în mintea mea de copil de atunci și a rămas, cumva, și pe perioada asta de 
maturitate un anume dor față de mama când nu era lângă mine și acum se 
manifestă față de tata, care nu mai e deloc în planul acesta terestru. Dar legăturile 
și conexiunea mentală și emoțională tot timpul a existat, așa că gândindu-mă la ei 
și raportându-mă la ei tot timpul, în mintea mea, cumva, se crea un fel de telepatie 
și de empatie care funcționa. 
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Ioana Calotă: “E bine să nu regreți în viață” 
 
Reporter: Care este cel mai mare regret al tău când privești în trecut? 
 
Ioana Calotă: E bine să nu regreți în viață. Este știut că suntem tot timpul amendați 
și sfătuiți să nu regretăm nimic. Ok, nu vreau să regret nimic, dar dacă am păreri 
de rău, sunt că nu am stat mai mult și nu am știut să mă bucur și nu am știut să 
prețuiesc mai mult prezența bunicilor, deși am stat, în copilăria noastră, destul în 
prezența lor sau, mă rog, niciodată nu e destul, poate că ar fi trebuit mai mult să-i 
strâng în brațe și să le spun că-i iubesc și mai ales tatălui meu. Regret sau îmi pare 
rău de momentele în care puteam să fiu alături de el mai mult și nu am fost, nu 
neapărat că am ales să mă văd cu prietenii de vârsta mea sau să fac alte lucruri. 
Dar, într-adevăr, asta cu mintea de pe urmă este foarte adevărată. Dacă aș fi avut 
mintea de acum sau dacă aș fi avut înțelegerea emoțională de acum, aș fi realizat 
că timpul nu se mai întoarce și bine ar fi să prețuim momentele toate pe care le 
avem cu familia noastră, să ne asigurăm unii pe alții că ne iubim și să nu fie doar 
vorbe goale, să ne îmbrățișăm, să ne mângâiem, să ne iubim, chiar dacă celălalt 
nu e chiar pregătit, tu să îți faci datoria și să îl asiguri că tu ești acolo și că 
indiferent de certuri sau de neînțelegerile de zi cu zi, contează foarte mult 
legăturile dintre suflete și ele sunt cele care dăinuiesc și după plecarea fizică de 
aici, corespondențele sufletești. Astea sunt singurele regrete sau păreri de rău, că 
nu am profitat de timpul pe care l-am avut să-mi asigur familia, care nu mai este 
acum pe pământ, cât de mult o iubesc. 
 
“Mă emoționează orice apariție cu mama în public” 
 
Reporter: Știu că ai o relație specială cu mama ta. De fiecare dată când ai 
apărut în public alături de ea, te-ai emoționat până la lacrimi. Care au fost 
întâmplările care v-au făcut să fiți atât de apropiate? 
 
Ioana Calotă: De mama mă leagă, cred, vieți dinaintea vieții acesteia și nu știu, 
sunt niște firi extraordinare de importante și de profunde. Normal că mă 
emoționează orice apariție cu ea în public, pentru că nu numai că este o mare 
onoare, dar este și o mare responsabilitate să fiu alături de ea și să fiu la înălțimea 
ei. Da, mă emoționez de câte ori apar cu mama și mă bucur că sunt vie și că am 
aceste trăiri. Este cel mai important om din viața mea, deși nu-mi place să fac 
categorisiri, fiecare om e important, dar mama e sfântă, este clar. Mama 
întotdeauna a avut o aură care e diferențiată de alți oameni. Realmente, are o 
lumină specială și are un dat al ei de la Dumnezeu foarte special, și niște secrete 
existențiale și niște alegeri pe care le-a făcut ea în viața asta, care i-au dat și mai 
multă strălucire și mai multă aură din aceasta, divină. Mama mea este cea mai 
bună mamă din lume, așa cum este ea; bineînțeles, are și ea defectele ei, dar pentru 
mine este clar cea mai frumoasă, cea mai bună, și cea mai talentată și cea mai 
luminoasă, și cea mai dăruitoare dintre toate mamele din lume. 
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Îmi amintesc un cântecel, pe care tata mi l-a scris când eram mica: 
 
Mămica mea este o mamă bună 
Ea are inima din miez de lună 
Și ochii-i sunt ca stelele de dulci 
Mămică  bună, vino să mă culci. 
Mă ține în brațe și duios îmi cântă, 
Cu glasu-i de privighetoare sfântă 
Mămică bună, cum să-ți mulțumesc că m-ai dus pe lume să trăiesc? 
N-am cum să-i mulțumesc, decât cu cuvintele mele puține: o iubesc! 

 

 
 
Reporter: Ai urcat de mai multe ori pe scenă alături de doamna Floarea 
Calotă pentru a cânta, însă, acum îmi vin în minte niște imagini dintr-un 
moment umoristic, de la Televiziunea Română. Cum a fost să fii pe scenă și 
să joci teatru chiar alături de mama ta? 
 
Ioana Calotă: A fost foarte tare, pentru că ea dintotdeauna și-a dorit să fie actriță. 
De fapt, visul ei cel mare, să știți, înainte să devină artist, interpret de muzică 
populară, ea și-a dorit să fie actriță. Nu știu, s-au întâmplat lucruri, o să 
povestească ea când o să vrea să facă lucrul acesta. Ideea este că a ales să cânte și 
bine a făcut. Și uite că i-am dus eu, până la urmă, dorința aceasta mai departe, de 
actorie. Așa că noi, în acel moment de la TVR, am fost amândouă actrițe și, bine, 
ne-am interpretat, cumva, pe noi înșine. Am făcut un moment mai mult sau mai 
puțin de improvizație. A fost foarte drăguț. Și, oricum, mama mea este cea mai 
talentată ființă pe care o cunosc, a putut foarte lejer să fie actriță, dar mi-a ascultat 
sfaturile. Este ascultătoare, nu e foarte încăpățânată să facă doar ce vrea ea și cum 
crede ea. 
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Reporter: Dar cum e să cânți piesele din repertoriul mamei tale? 
 
Ioana Calotă: Este foarte emoționant și foarte responsabilizant, să spun așa. Este 
foarte frumos și câteodată chiar simt că seamănă întrucâtva inflexiunile din vocea 
mea cu ale ei. Asta înseamnă că noi chiar vrem să semănăm cu părinții noștri. Dar 
e foarte frumos să o aud, cumva, când cânt la teatru, că am foare multe piese în 
care cânt, să o aud pe mama cumva cântând prin mine. 
 

 
 
“Îi datorez lui Felix Alexa intrarea mea în teatrul profesionist” 
 
Reporter: În 2003 ai terminat UNATC, secția Actorie, și ai început 
colaborarea cu Teatrul Nottara. Care au fost împrejurările care te-au adus 
să lucrezi aici? 
 
Ioana Calotă: Eram în anul II de facultate, eram deja la clasa doamnei Sanda 
Manu, pentru că în anul I am fost la domnul Mircea Albulescu și am făcut și un 
fel de modul de teatru muzical, am avut și o piesă la Casandra, care s-a numit 
“Little Shop Of Horrors”, făcută de Calvin McClinton, un profesor din America, 
profesor de musical – asta a fost o paranteză. În anul II m-am mutat la doamna 
Sanda Manu, la secția Actorie, în paralel era clasa de regie a domnului Valeriu 
Moisescu, dar la anul III mi se pare că avea clasă Felix Alexa. Felix Alexa m-a 
văzut în niște examene de regie pentru, că-mi plăcea foarte mult să lucrez la regie. 
Mie îmi plăcea să nu mai plec din facultate, practic, de dimineața până noaptea 
târziu stăteam acolo. După orele mele de actorie, mergeam și lucram la secțiile de 
Regie din anul meu, paralel, la Valeriu Moiesescu sau la ceilalți ani, printre care 
anul lui Felix Alexa. În anul lui Felix Alexa erau studenți care m-au dorit în 
examenele lor de regie, Felix m-a văzut la câteva dintre examenele lui. El punea 
la Nottara “Horia iubirilor” și avea nevoie de o fată care să pară foarte-foarte 
mică pentru rolul Fetița dulce și m-a chemat să merg la Nottara, să joc alături de 
Alexandru Repan și de toată echipa acestui spectacol. Aceasta a fost intrarea mea 
în Teatrul Nottara. A fost un mare succes, a fost un noroc extraordinar pe care l-
am avut. Îi datorez lui Felix Alexa intrarea mea în teatrul profesionist și rămânerea 
mea în Teatrul Nottara. 
 
Reporter:  În 2017 ai primit Premiul pentru cea mai populară actriță a 
Teatrului Nottara, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru FEST (in) 
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pe Bulevard. Acest premiu este o recunoaștere, de fapt, a activității tale în 
cadrul Teatrului Național, având în vedere numeroasele piese în care ai jucat 
de-a lungul timpului? 
 
Ioana Calotă: Premiile pe care le primești în viață, ca recunoaștere pentru 
activitatea pe care o ai în cadrul profesiei tale, activitatea meritorie, sunt necesare. 
Da, într-adevăr, îți face bine să fii, cumva, recunoscut și de către colegii de breaslă 
sau de către oamenii cu care direct lucrezi în această profesie. Dar cel mai 
important premiu este – și am primit foarte multe premii de-a lungul timpului, mai 
ales în 2003, când am terminat facultatea și a fost boom-ul meu de recunoaștere, 
a fost anul extraordinar al vieții mele, a fost înflorirea mea extraordinară atunci. 
În 2003, când am fost și angajată la Teatrul Nottara, am primit premiu la Gala 
Hope, am primit alte numeroase premii la Casandra, de interpretare, de șefă de 
promoție, Premiul pentru început al Fundației Anonimul. Aceste premii sunt 
necesare și sunt frumoase, și te flatează și te bucură. Cel mai mare premiu pe care 
îl poate primi un actor sunt aplauzele la finalul spectacolului, privirile acelea ca 
niște fulgere, o energie imensă pe care o primești din partea publicului, de 
recunoaștere că ai făcut un lucru bun și că ai ajuns la sufletul lor. Acela este cel 
mai mare premiu, când tu ajungi la sufletul cuiva și l-ai mișcat, și l-ai emoționat, 
și l-ai scos din starea lui, și l-ai făcut prezent în momentul acela. Pentru asta 
luptăm, să intrăm în inimile oamenilor, să le trezim puțin gândurile, mințile, 
inimioarele și să vibrăm împreună, să comunicăm cu adevărat. 
 

 
Ioana, despre Mircea Albulescu: “Domnule, fugiți repede de aici că o să vă 
facă și mai urât!” 
 
Reporter: În perioada facultății l-ai avut ca profesor pe maestrul Mircea 
Albulescu. Cum a fost să-l ai ca mentor pe unul dintre cei mai iubiți actori 
din România? 
 
Ioana Calotă: Pe Mircea Albulescu l-am avut un semestru profesor de clasă. M-
am întâlnit cu dumnealui când eram foarte mică, eram cu mama la machiaj la 
televiziune și domnul Albulescu urma să fie machiat pentru un rol de bătrân și m-
am dus la dumnealui, terifiată, în timp ce doamna machioză a plecat de lângă 
dumnealui să ia niște bureți sau ceva de machiat. M-am dus la dânsul, l-am tras 
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de pulpana hainei – eram foarte mică, aveam doar câțiva ani – și i-am zis: 
“Domnule, fugiți repede de aici că o să vă facă și mai urât!”. Nu am apucat să-i 
spun domnului Mircea Albulescu această întâmplare din mica mea copilărie și 
prima mea întâlnire cu dumnealui. Îmi aduc aminte foarte bine când am intrat la 
clasa lui Mircea Albulescu cum ne-a dus pe scena Casandrei, la lumina de scenă, 
la lumina aceea, chioară, de neon alb, mai mult întuneric decât luminat, și ne-a 
spus: “Pregătiți-vă, copii, că cu această lumină veți repeta o viață întreagă, dacă 
aveți șansa să fiți actori pe scena unui teatru. Aceasta se numește lumina de 
servici și cu ea trebuie să vă obișnuiți ochii, mintea, prezența și să fiți pregătiți 
să repetați, să creați, să vă imaginați, să inventați, să creșteți în voi personaje pe 
această lumină. Abia apoi vin reflectoarele”. Și mi-a rămas așa, ca un far 
călăuzitor acest cuvânt, că trebuie să crești lumină în tine, pentru că lumina pe 
scenă este destul de mică, în timp ce lucrezi. Despre Mircea Albulescu sunt foarte 
multe de spus. 
 
Reporter: Dar ceilalți profesori pe care i-ai avut, artiști de valoare ai țării, 
cum erau? 
 
Ioana Calotă: Despre Sanda Manu sunt extraordinar de multe de spus. Îi 
mulțumesc foarte mult doamnei mare pedagog Manu, la clasa căreia mi-am dorit 
să fiu și pe care am visat-o înainte de a da examen la facultate. Un mare om de 
teatru, o mamă extraordinară, o mamă dură, o mamă care-și învață copiii să fie 
disciplinați și foarte talentați și să joace pe risc maxim. Îi datorez foarte multe și 
domnului Ion Cojar, pe care l-am avut la clasă în anii III și IV. Le mulțumesc 
tuturor profesorilor de clasă pe care i-am avut, domnului Cătălin Naum, pe care l-
am iubit și atâtea generații l-au iubit, mi-a fost asistent la clasa domnului 
Albulescu. Le mulțumesc tuturor profesorilor, lui Gelu Colceag, de la toți am avut 
ce învăța și mă hrănesc din amintirea și din vorbele dânșilor, atât de puternice, de 
vii, care mă construiesc pe mai departe. Sunt foarte recunoscătoare tuturor! 
 
Reporter: Ai jucat pe scenă alături de nume mari. De la cine ai avut cel mai 
mult de învățat? 
 
Ioana Calotă: Am jucat, într-adevăr, și joc alături de nume mari. De la fiecare ai 
de învățat. Meseria asta o înveți furând, așa se spune, stând în culise și uitându-te. 
Meseria asta o înveți fiind lângă cine trebuie și când trebuie. 
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“Despre teatru se poate vorbi la nesfârșit” 
 
Reporter: De ce avem nevoie de teatru? 
 
Ioana Calotă: Teatrul este un fenomen viu, care se întâmplă acum, în fața ta. Este 
un fenomen ca și viața, pieritor, acum a fost, acum nu mai e. Este vorba exact 
despre acum. Omul viu, din public, vine acum să vadă o piesă de teatru care se 
întâmplă acum în fața ochilor lui. Dacă actorul nu este conectat și nu este prezent 
și nu este concentrat în momentul de acum, moare clipa, moare francul dacă nu 
ești prezent acum în situație. De teatru va fi tot timpul nevoie, pentru că este un 
act care se întâmplă aici și acum, chiar dacă este repetat dinainte, lucrat dinainte, 
este o poveste care s-a spus și aseară, se va mai spune și mâine seară. O să avem 
tot timpul nevoie de teatru, că tot timpul avem nevoie de viață și tot timpul avem 
nevoie să ni se spună povești din care să învățăm, din care să ne regăsim. Teatrul 
este despre extraordinar, nu doar despre firescul de fiecare zi, nu doar despre 
întâmplări banale sau despre nimic. În tot ce se întâmplă în teatru, omul trebuie să 
se regăsească, asta este taina teatrului, și secretul în teatru rămâne secret – ăsta a 
fost titlul disertației mele de la master. Despre teatru se poate vorbi la nesfârșit. 
“Publicul este sincer și adevărat și vrea să râdă și vrea să plângă” 
Reporter: Care sunt, după părerea ta, plusurile și minusurile teatrului 
românesc? 
Ioana Calotă: Cumva, nu-mi permit să vorbesc despre plusurile și minusurile în 
teatru. Pot să spun eu ce aș vrea să văd mai des. Omul din public, cu care eu am 
stat de vorbă de-a lungul timpului, simte nevoia să fie emoționat. Publicul de acum 
nu este un public diferit de altădată. Publicul de acum, cel puțin, nu mai acceptă 
convențiile, nu mai aplaudă când trebuie să aplaude, convenționalul nu prea își 
mai are locul acum. Publicul este sincer și adevărat și vrea să râdă și vrea să plângă 
la fel ca întotdeauna, dar acum avem un public ușor mai atent, care nu mai înghite 
chiar tot ce i se dă. Publicul de acum simte nevoia de comedie, dar, în aceași 
măsură, simte nevoia să fie și emoționat de dramă, nu de tragedie neapărat. Ne-
am săturat – spun ei – de urâțenia vieții, sau cel puțin urâțenia vieții trebuie să ni 
se prezinte într-un mod pe care să o putem privi, să o putem accepta. Media este 
atât de invadată de violență și diversitatea pe care o găsești acum în media, de 
distracție, filmele care sunt, total accesibile tuturor, canalele tv care sunt enorm 
de multe, internetul care este plin de divertisment. Ei, acum la teatru s-a ridicat un 
pic ștacheta, e nevoie de altceva, de o plusvaloare, de o plusemoție, de ceva care 
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să se întâmple viu și adevărat în fața oamenilor din sală și pe care să-i miște 
absolut direct. Are nostalgii publicul din ziua de azi, are dorința aceea de domnie, 
de haute couture acela vechi, de boierie. Publicul de azi vrea să fie emoționat și 
directorii de teatru ar trebui să se gândească la asta și să pună în scenă piese de 
valoare, în care și actorul să se simtă valorizat, dar nu numai actorul să se simtă 
valorizat, publicul să se simtă respectat și valorizat. El contează cel mai mult. 
 

 
 
Reporter: Știm cu toții că salariile sunt foarte mici în teatru. Care sunt 
satisfacțiile acestei profesii? Te-ai gândit vreodată să renunți? 
 
Ioana Calotă: Nu m-am gândit niciodată să renunț la teatru. Tot ce-mi doresc și ce 
mă rog la Dumnezeu fierbinte este să am parte de această meserie, să joc, să am 
putere de joc, să am spor în munca mea, să îmi deschidă Dumnezeu mintea, 
sufletul, inima, instrumentul care este corpul. Actorul se poate exprima numai cu 
instrumentul pe care-l are, singurul pe care-l are este corpul lui. Să fiu sănătoasă 
și să am noroc și baftă de meseria asta, să pot să joc cât mai mult și să pot să fac 
lucruri cât mai diverse și cât mai din suflet și cât mai adevărat. Niciodată nu m-
am gândit să renunț, nu-mi doresc, nu-mi pasă cât de mici sunt salariile, nu mi-a 
păsat niciodată prea mult de bani, îmi doresc cu ardoare să fac această meserie. 
Este una dintre cele mai fierbinți dorințe ale mele și rugăciuni pe care le înalț la 
Dumnezeu și sper să mă audă. Iubesc, ador această profesie. Îmi doresc un ficat 
puternic, pentru că trebuie să ai mare rezistență în această meserie, să o fac până 
când voi muri. 

 
 
 “Teatrul Radiofonic mi-a deschis viața și gândurile spre această profesie” 
Reporter: Încă din 2003 ai colaborat cu Teatrul Radiofonic. Cum este această 
experiență? 
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Ioana Calotă: Teatrul Radiofonic mi-a deschis viața și gândurile, cred, spre 
această profesie. Îi datorez foarte mult Teatrului Radiofonic. De mic copil am fost 
impresionată de această modalitate de teatru. Eu cred că auzul este foarte 
important pentru un om, pentru că deschide o poartă extraordinară imaginației, 
inflexiunile vocii umane sunt foarte importante, sunt extraordinare. Să ne amintim 
că bebelușul aude vocea mamei și cu ea face conexiune toată viața lui. Totul este 
muzică în jurul nostru, totul este vibrație în jurul nostru. Îi doresc multă sănătate 
domnului Vasile Manta, acest Cipollino care ne-a fermecat generații de-a rândul 
pe noi toți. Îi datorez enorm de multe domnului Vasile Manta, care acum trece 
printr-o perioadă grea de sănătate și de viață, regizor tehnic la Teatrul Radiofonic. 
Îi datorez foarte multe, de asemenea, domnului Cristian Munteanu – Dumnezeu 
să-l ierte ! – regizor de Teatru Radiofonic, în regia căruia am jucat, lui Gavriil 
Pinte, în regia căruia am jucat și pe scenă și la Teatrul Radiofonic, și nu vreau să 
neîndreptățesc pe nimeni. Le mulțumesc tuturor oamenilor de radio, Ilinca Stihi, 
tuturor oamenilor de radio care m-au invitat și m-au făcut parte din această 
extraordinară și nemuritoare experiență, care este înregistrarea la radio. 
 

 
 
Reporter: Te vezi ca realizator radio în viitor? Ce emisiune ți-ar plăcea să 
ai? 
 
Ioana Calotă: Mi-ar plăcea foarte mult să fac radio, foarte-foarte mult și, da, mi-
ar plăcea să am o emisiune la care să dea omul telefon și să spună ce are pe suflet 
și să vorbim pur și simplu. Mi-ar plăcea să am o emisiune de suflet, în care omul 
să vorbească cu mine și cu invitații mei, care mi-aș dori să fie oameni de spirit, 
oameni izoterici, cumva, oameni din diverse manifestări spirituale, ca să spun așa, 
preoți, buni sfătuitori, buni psihologi. 
 
Reporter: Știu că ai cochetat și cu televiziunea, ai jucat și în lungmetraje. Ți-
ar plăcea să joci în filme? 
 
Ioana Calotă: Mi-ar plăcea foarte-foarte-foarte mult să fac film și sper să mi se 
deschidă odată ușița asta magică spre film. Am lucrat în scurtmetraje, la facultate, 
după facultate și în câteva alte filme, dar puține. Am făcut prea puțin film și mi-
ar plăcea să fac și televiziune, sigur că da. Mi-ar plăcea să fiu implicată în lucruri 
care să ajute alți oameni. 
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Reporter: Pe lângă Teatrul Nottara, mai colaborezi și cu alte teatre, dar și cu 
teatrul independent. Spune-mi, te rog, unde te pot vedea cititorii noștri. 
 
Ioana Calotă: Acum joc la Teatrul de Comedie, de câțiva ani deja spectacolul 
“Tartuffe”,  de Molière, în regia lui László Bocsárdi, minunatul rol Dorine, 
minunată distribuție, minunat regizor. Sunt extraordinar de recunoscătoare că am 
șansa să joc acest rol. Vă invit la “Tartuffe”, la Teatrul de Comedie. De asemenea, 
vă invit la Nottara, unde joc în: “8 femei”, “Alcool”, “Vestul singuratic”, “Mult 
zgomot pentru nimic” și în premierele “Asta-i ciudat”, “Provocări inocente”, 
“Balul sinucigașilor”, “Fazanul”, “Efecte colaterale”, “Călătoria”, “Familie 
de artiști”, “Titanic Vals”. Îmi doresc să joc în teatrul independent, am lucrat 
destul de bine până acum în teatrul independent: de exemplu în piesa“Feisbuc”. 
 
Reporter: Ce hobby-uri mai ai? 
 
Ioana Calotă: Mi-ar plăcea foarte mult să călătoresc, enorm! Îmi place foarte mult 
viața, cu tot ce oferă ea, în materie de natură. Am călătorit foarte puțin și îmi 
doresc foarte mult să călătoresc. Asta este ce mi-aș dori foarte mult în viața asta. 
Îmi place foarte mult să alerg, n-am mai alergat de mult. Mi-ar plăcea să am timp 
să fac sport. 

 
 
Ioana Calotă: “Anul ăsta mă mărit” 
 
Reporter: Ce proiecte ai pentru anul 2018, atât personale, cât și profesionale? 
 
Ioana Calotă: Anul ăsta mă mărit, pe 2 septembrie va avea loc nunta. Sunt foarte 
emoționată când mă gândesc la asta. Sper din suflet să fie bine și să fie îngerașii 
cu noi și să fie frumos, să fim binecuvântați de Dumnezeu, în primul rând. Planul 
pe 2018 este de trezire și de acțiune și de curaj și de asumare a riscurilor. Îmi 
doresc să aducem pe lume un copil, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că numai cu 
Dumnezeu și prin Dumnezeu se pot realiza toate. Și să ne apreciem și să ne iubim 
mai mult unii pe alții. Îmi doresc foarte mult să fiu foarte activă și să gândesc 
frumos, să gândesc pozitiv. 
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Reporter: Cum este logodnicul tău și cum a avut loc cererea în căsătorie? 
 
Ioana Calotă: Logodnicul meu este Alexandru Philippide. Un suflet foarte frumos, 
foarte luminos, foarte cald, foarte bun. Este un om de la care am foarte multe de 
învățat și pe care îl admir foarte mult. Se trage dintr-o familie cu o istorie 
extraordinară: este nepotul marelui poet Alexandru Philippide; este strănepotul 
marelui lingvist, care a dat și numele Academiei de la Iași, Alexandru Philippide. 
Se trage dintr-o familie care are o cultură fantastic de bogată. Ne-am întâlnit 
întâmplător, în anul 2015, se fac trei ani anul acesta, de când suntem împreună. 
Cererea a avut loc anul trecut, de ziua mea, complet neașteptat, nimeni nu știa, în 
afară de nașii noștri care sunt Dorina și Dragoș Donea, o familie extraordinară. 
Dorina Donea este o mare traducătoare din limba franceză în română a multor 
opere și multor nume însemnate a literaturii franceze. Este unul dintre cei mai 
importanți traducători de beletristică de literatură franceză. Am primit un inel de 
logodnă generațional, care s-a transmis în familia lor, din generație în generație, 
și sunt foarte flatată de faptul că mi s-a dat mie acest inel. A fost foarte emoționant. 
Pur și simplu, invitasem la mine niște prieteni la tort și șampanie, iar mama a 
chemat câțiva buni prieteni lăutari și, uite așa, Alex a trecut de la îmbrăcămintea 
de grătar, pentru că el tocmai făcuse mici, s-a dus, și-a dat șorțul jos, și-a pus 
papion la gât și a îngenucheat. Lacrimile lui Paulică, care este acordeonistul nostru 
iubit, Paul Gheorghe, care aflase dinainte că fusese luat de-o parte de Alex și i-a 
spus: “Nea Paul, vezi că vreau să o cer de nevastă și să-mi faci ceva de 
acompaniament”. Paulică, care mă iubește ca un tată, a început să plângă și ne-
am emoționat cu toții. A fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața 
mea. Va fi o nuntă tradițională. Sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne dea 
înțelepciune și iubire multă și putere de iertare și de înțelegere, să avem o căsătorie 
și o căsnicie frumoasă, ceea ce doresc tuturor. Și îmi doresc să vină copii la noi în 
familie, îmi doresc foarte mult să fim părinți. 
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“Mama, modelul meu de dărurire, de generozitate și de dragoste 
necondiționată” 
 
Reporter: Astăzi este 8 martie, Ziua Mamei. De asemenea, tot luna aceasta, 
pe 27 martie, este și ziua de naștere a mamei tale. Noi, echipa RADOR, îi 
transmitem la mulți ani! Tu ce gânduri vrei să îi transmiți? 
 
Ioana Calotă: Astăzi este Ziua Femeii și, cum am învățat de mititei, este Ziua 
Mamei. Pe 27 martie este și ziua de naștere a mamei mele, nu întâmplător, odată 
cu Ziua Internațională a Teatrului. Pentru mine sunt numai zile de sărbătoare în 
luna martie, pentru că pe 25 martie este și ziua fratelui meu, de Bunavestire. Luna 
martie este o lună superbă, o lună foarte frumoasă, mărțișoarele mele cele mai 
scumpe și cele mai dragi sunt mama, fratele meu și logodnicul meu, pe care îi 
iubesc foarte-foarte mult și sper să ne țină Dumnezeu cât mai mult timp împreună 
și să ne bucurăm unii de alții. Ceea ce vă doresc și dumneavoastră și familiilor 
dumneavoastră. O ador pe mama mea, o iubesc foarte mult și îmi doresc să fie 
mândră de mine, îmi doresc să nu o dezamăgesc niciodată. Îmi doresc să fie 
mândră de mine și ea și tata. Mama este cea mai generoasă, a sacrificat foarte 
multe pentru familie și pentru noi. Este modelul meu de dărurire, de generozitate 
și de dragoste necondiționată. Oamenii o iubesc foarte mult pe mama, întotdeauna 
s-a bucurat de iubire netulburată din partea foarte multor oameni, oameni foarte 
simpli, care nu erau parte din familia noastră, necunoscuți. Ea a știut ca în 
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cântecele ei să pună sufletul ei. Sufletul se cunoaște în vocea ei. Îi doresc viață 
lungă, sănătate, putere de iubire multă și de dăruire multă, inspirație și imaginație. 
Doresc tuturor mamelor, tuturor femeilor, tuturor fetițelor să se întoarcă la ce 
înseamnă atuurile femeii, la bunătate, la blândețe, la înțelegere, la armonie, la 
vulnerabilitatea și forța care coexistă în femeie. Cred în puterea femeii de a ține 
pământul și viața, familia și existența. Cred în abilitățile femeii în a aduce 
echilibru și armonie pe pământ. Prin femeie se pot realiza foarte multe. Ea trebuie 
să fie dulce și puternică în același timp, amazoanca aceea de care toți vorbim, dar, 
în același timp, să aibă emoția și sensibilitatea unei mame tot timpul înduioșată. 
Femeia este asemenea Fecioarei Maria. Ea a știut să iubească, să se dăruiască pe 
sine, să se pună în slujba iubirii, înțelegerii, blândeții, dragostei, inimii. Este lecția 
cea mai importantă pentru noi: eterna mamă și buna mamă și jertfitoarea mama. 
Aș vrea să sune cât mai inspirațional mesajul meu de final. Ideea este că doar cu 
ajutorul lui Dumnezeu și prin frumusețea primăverii să fim ca o primăvară, să 
avem în suflet primăvara și bucuria renașterii, tot timpul și să nu cedăm ispitelor, 
gândurilor negre, tristeților, depresiilor. Primăvara este renaștere și 8 martie asta 
trebuie să însemne: infinitul într-o primăvară mereu verde. În Rai este tot timpul 
primăvară, iar 8 martie mie mi se pare un infinit în picioare, care dă pregustarea 
Raiului divin. Așa ar trebui să fie. La mulți ani tuturor femeilor, tuturor fetelor, 
tuturor fetițelor! 
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Reporter: Ioana, îți mulțumesc pentru timpul acordat! Îți doresc o 
primăvară frumoasă și un an așa cum îți dorești! 
 
Ioana Calotă: Mulțumesc și eu foarte mult! Primăvară frumoasă tututor! 
 
Menționăm câteva premii pe care le-a primit Ioana Calotă: 
2002 – Premiul „Cinemaiubit”, pentru interpretare feminină în “Camera 13 cu 
vedere la stradă”, rolul Cristina; 
2003 – Premiul Festivalului Internațional de Teatru Studențesc “Hyperion”, 
pentru rolul principal feminin, rolul Isbjorg; 
2003 – Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină, Casandra, UNATC, în 
spectacolul “Mă cheamă Isbjorg, sunt o leoaică”; 
2003 – Casandra, UNATC, premiul „Bun Augur”; 
2003 – Gala Tânărului Actor – Mangalia, Premiul special al juriului „Sică 
Alexandrescu”, pentru rolul Popova din spectacolul “Ursul”; 
2003 – Marile premii „Prometheus” – nominalizare pentru “Opera Prima”, 
Fundația „Anonimul”. 
 

 
de: Marius Tănase 
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5. Speranța TV 
din data de 20 Martie 2018 
http://www.sperantatv.ro/web/in-obiectiv-invitat-ioana-calota-
realizator-valeria-sitaru-20-03-2018/ 
 

 
 

In Obiectiv – invitat: Ioana Calota – realizator: Valeria Sitaru – 20.03.2018 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sursa: Speranța TV 
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6. Antena 3 
din data de 18 Aprilie 2018, ora 17:29 
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/antena3-ro-live-despre-teatru-
alaturi-de-marinela-tepus-director-nottara-465443.html 
 

 
 
ANTENA3.RO LIVE. Despre teatru, alături de Marinela Țepuș, 

director Nottara 
 

 
Joi, la Antena3.ro LIVE, am vorbit despre teatru. Despre spectacolele sold out. 
Despre cât de greu e să găsești bilet. 

Despre teatrul Secolului 21. Despre actori, despre proiecte, despre cultură, dar și 
despre dificultățile din domeniu, împreună cu directorul teatrului Nottara, 
Marinela Țepuș. O doamnă care a mutat munții ca să își păstreze teatrul, care face 
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festivaluri de teatru și a cărei minte este adesea 10 pași înaintea vremurilor 
noastre. 

„Eu, ca director, ar trebui să-mi placă tot și să vă invit la toate lucrurile. Tocmai 
am avut o premieră, se numește „Dispută”, de care suntem foarte mândri. E o 
primă coproducție a Teatrului Nottara. E o experiență pe care deja am depășit-o 
și le sugerez colegilor mei să facă și ei acest lucru”, a spus Marinela Țepuș. 

Ce umple sălile de teatru 

„Comedia. Și o luptă a teatrului Nottara e să dovedească și oamenilor de teatru 
care spun că o comedie e facilă. Facil e umorul care ajunge sigur mult mai simplu 
la spectator. Și în sondajele pe acre le-am făcut noi, 70% din public dorește 
comedie. Importantă e calitatea comediei”.   

De ce în România nu prea se face musical 

„Nu există specialiști pe musical. Noi chiar încercăm și avem multe spectacole 
muzicale. „Balul Sinucigașilor” și „Păguboșii”. Cred că nu suntem pregătiți. Dacă 
vrem să facem musicaluri așa cum sunt în America, nu avem cum. Nu avem 
echipă”. 

„Nu vă spun cât de costisitor este. E vorba de dans, de costume, care trebuie să fie 
strălucitoare. Nu suntem noi pregătiți pentru un asemenea gen. Actorii trebuie să 
știe să cânte perfect, să danseze perfect.. Sunt trei lucruri pe care școala noastră 
de teatru nu le acoperă foarte mult. Avem musicaluri, dar nu le putem compara cu 
ce vedem la Hollywood”.  

Piese care nu mai merg 

„Cele filosofice, cele de idei. Publicul de astăzi nu mai are răbdare. Cred că ar 
merge foarte bine, dar se fac din ce în ce mai puțin cele politice. Ne sfiim să 
aducem pe scenă oamenii noștri politici. Așa că nu știm dacă vom avea sau nu 
succes.” 

Probleme la Teatrul Nottara 

„Cred că sunt mai multe teatre care vor intra în consolidare în același timp. Mai 
sunt probleme, nu aș vrea să le numesc pentru că publicul se sperie. Imobilul 
Teatrului Nottara are 71 de ani. Trebuie făcute niște lucrări, care oricărui om în 
vârstă. Problema nu e că se închid deodată, problema este unde vom juca. Eu știu 
că va intra Teatrul Nottara, Teatrul Mic, Teatrul Foarte Mic”.  
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În ce relații este Teatrul Nottara cu teatrele independente 

„Teatrul Nottara a avut întotdeauna o relație foarte bună și trebuie să o păstrăm. 
Lunea, marțea, miercurea, când avem liber la teatru, atunci joacă trupe 
independente, în special de tineri. În fiecare an facem o producție sau o 
coproducție destinată independenților. Anul trecut am fost primul teatru care a 
făcut un festival destinat independenților. O să încercăm să reluăm acest festival, 
care să se bucure de public așa cum se cuvine. Noi ne-am propus să fie 8 zile acest 
festival, iar anul trecut au fost 13”.  

Care e diferența între publicul de la teatru și cel de la festivaluri 

„Mă bucur că majoritatea teatrelor bucureștene au acum câte un festival. Publicul 
de festival e dornic de evenimente. Când e vorba de festival, de luni până duminică 
e plin. Vine publicul bucureștean. Aduce și mulți străini. Suntem pe Magheru, 
turiștii stiu Magheru. Bucuria e că în acest an avem patru solicitări din străinătate. 
Ei vin, ne trimit dvd-uri, aplică”. 

„Dacă începem în martie, după ce vine bugetul, niciodată nu vom putea aduce 
niciodată trupele mari de teatru care-și fac program cu câteva luni înainte”.  

„Va trebui să facem un proiect. Noi acum facem o solicitare de la Primărie. 
Lucrarea de consolidare nu e așa mare și de grea, dar trebuie făcută. Vrem și noi 
să avem reflectoare, lucruri din acestea tehnice”.  

Ce se mai întâmplă până la finalul stagiunii 

„Noi avem un laborator de teatru. E vorba de trei regizori ruși care vin și fac în 
cinci zile spectacole.. Același public vine și vede toate schițele de spectacole pe 
care le votează. Acum avem un regizor din Rusia de mare succes care repetă cu 
copiii noștri. E un experiment. Ceea ce improvizăm în acele zile poate duce la 
niște spectacole extraordinare”.  

Despre decoruri. Se folosesc aceleași elemente și pentru alte spectacole? 

„Credeți că un mare scenograf, care e un mare artist, ar accepta să ia măcar un cui 
de la alții? Dar ceva tot se mai folosește. O cămașă de exemplu. Sunt mici 
elemente”. 

Cât de mari sunt cheltuielile în teatru 

„Biletele sunt scumpe. Cultura costă. Dacă vreun coleg de-al meu s-ar văita că nu 
are buget ar fi, să nu spun o miciună, dar ceva fals. Primăria ne susține. 
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Spectacolele noastre sunt mai ieftine pentru că scena noastră mare e, de fapt, 
destul de mică”. 

„Cel mai scump spectacol al nostru a fost în jur de 500.000 de lei. Dar nu suntem 
un reper pentru că acela a fost un experiment”. 

Cum e la festivalurile din afară 

„La festivalurile mari e mai complicat pentru că acolo trebuie să ne înscriem cu 
mulți ani înainte”.  

„Eu, în cei șapte ani, vreau să spun că am făcut mai mult decât mi-am propus. 
Ceea ce îmi doresc cel mai mult este consolidarea. Fără Antena 3 nu am fi fost 
acum înapoi. Dacă nu se va consolida acest teatru sau nu se va porni măcar 
demersul înseamnă că se va închide din nou teatrul. Acesta e visul meu și cred că 
cu ajutorul primarului general al Capitalei vom reuși. Eu nu înțeleg de ce în 
România legile nu sunt făcute pentru oameni ca să îi ajute?”.  
 
 
 

 
 

Sursa: ANTENA 3 
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7. Revista Teatrală Radio 
din data de 03 Mai 2018 
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/ioana-calota-cred-ca-am-
venit-sa-ne-iubim-unii-pe-altii-si-sa-invatam-sa-alegem/ 
 

 
 

Ioana Calotă: ”Cred că am venit să ne iubim unii pe alții și să 
învățăm să alegem” 

 

Astăzi am plăcerea și onoarea să vă ofer o întâlnire care, pentru mine, a fost și 
este de suflet. Actrița Ioana Calotă, membră a trupei artistice a Teatrului 
”Nottara”, un artist complet și complex, un om frumos și luminos care sper să se 
apropie de sufletele dumneavoastră, așa cum a făcut și cu mine. Așadar, un dialog 
independent… dependent de iubire, artă și Dumnezeu.  
 
Tudor Sicomaș: O să încep, ca de fiecare dată, prin a te ruga să ne povestești 
câte ceva despre parcursul tău artistic. 
 
Ioana Calotă: În primul rând, mulțumesc pentru acest interviu. Parcursul meu 
artistic, ca al fiecărui artist, dacă ar trebui redus la un singur cuvânt ar fi: Bucurie 
sau Muncă, sau muncă în bucurie sau invers. Se zice că e o credință falsă aceea 
că pentru orice reușită e nevoie de un sacrificiu, ca în iubire: trebuie să sacrifici 
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ceva drag – ca să dobândești, dăruiești întâi… Dar eu cred că acest ”clișeu” e 
adevărat… Am sacrificat cu plăcere câte ceva  în viața mea de până acum pentru 
a lucra, dar a meritat pe deplin!  Până la urmă, un copil se crește cu nopți 
nedormite, răbdare și uneori lacrimi: de neputință, de oboseală… La fel și un rol, 
păstrând proporțiile… 
 

 
Ioana Calotă 

 
Profesia asta cere fidelitate și dăruire. E o profesiune de credință. Poți să-i 
oficiezi  ritualurile, mai bine sau mai slab, mai atent sau mai deconcentrat, dar tot 
trebuie să i le faci prezent și ritmic, altfel, când ți-e lumea mai dragă, te arată așa 
cum ești: îi strigă publicului ”împăratul e gol” și atunci te trădează. 
 
Am urmat un instinct de mic copil, instinct care mă chema spre teatru, am înfrânt 
barierele de neîncredere și sabotările pe care eu însămi mi le făceam, am îndrăznit 
și vreau să cred că am biruit și biruiesc, cu fiecare zi. Îi mulțumesc lui 
DUMNEZEU că mă lasă să mă joc în meseria asta, că trăiesc un lux, de a gândi 
și simți ca alții, atâția alții, pe scenă, personaje; și, de fapt, mereu ca mine, că în 
mine sunt și ceilalți, că e un mare cadou de la Univers să fiu slujitoarea unei 
profesii de visare, de întruchipare, de ”viața e vis”, de a vorbi peste timp, pe scenă, 
cu entități care au fost cândva și acum sunt în alte lumi, dar se cer pomeniți, 
trăiți… 
 
Cabiniera noastră, doamna Livioara, spunea cândva că simte cum personajele care 
au fost create pe scenă trăiesc încă în aerul dimprejur și nu de puține ori nu 
le convin evenimente sau energii sau situații și brusc se răscoală… Atunci 
armonia scenică e stricată. Publicul e întotdeauna altul în fiecare seară și 
reacționează foarte viu, adevărat, ca un copil care dacă e mințit, simte, te 
amendează. 
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T. S.: Ești actriță a Teatrului ”Nottara”, o instituție de renume bucureșteană. 
Spune-ne, te rog, mai multe despre experiența ta pe această scenă. 
 
I. C.: Teatrul ”Nottara” m-a primit din anul doi de facultate și îmi este casă – casă 
care trebuie respectată și iubită. Aici au jucat și au regizat, au creat decoruri și au 
lucrat în aparatul tehnic, în văzut și nevăzut atât de mulți oameni de valoare care 
au iubit instituția și spiritul ei, artiști a căror muncă trebuie dusă mai departe 
conștient, asumat și cu multă, multă iubire. 
 
T. S.: Pentru că vorbim despre dialoguri independente, te rog să ne spui cum ai 
ajuns să joci și în teatrul independent, în spectacolul ”Feisbuc”. 
 
I. C.: În ”Feisbuc”, fiindcă că mă întrebi, am ajuns din prietenie: o colegă la o 
filmare de noapte, Diana Iarca, m-a întrebat râzând dacă vreau să joc într-o piesă 
despre ”feisbuc”, am râs, am zis da și ne-am apucat de treabă cu cele trei colege, 
Marina Neagu, Laura Anghel și Diana Iarca (care este și autoarea textului de bază, 
pentru că s-au mai adăugat, ca la commedia dell’arte și alte texte); și, așa cum se 
întâmpla când actorii ambulanți jucau în piețe și improvizau, la fel am făcut și noi 
(eu, mai ales). Împreună cu actorul și profesorul nostru, Alexandru Jitea în rol de 
regizor al piesei noastre, am construit ușor și cu chef ”FEISBUCul”. Și l-am 
jucat 5 ani cu mare succes, nesperat și uimitor, să zic așa. 
 

 



 39 

T. S.: Consideri că există diferențe mari între teatrul de stat și cel independent? 
 
I. C.: Diferențe între teatrul independent și cel de stat sunt și nu sunt. Sunt pentru 
că în îndependent trebuie să te lupți, să bați la uși, să faci promovare, să cari decor, 
costumele aduse de acasă, să joci în condiții improprii, să îngheți când ești 
îmbrăcat foarte sumar, dar să te comporți ca la 35 de grade, să continui să găsești 
resurse de plăcere și iertare în tine când publicul mănâncă în fața ta și lovește 
tacâmuri și comentează nepoliticos, ca și când i se cuvine să te trateze prost – te-
au plătit să-i distrezi, iar tu trebuie să ai adevăr și sensibilitate, să plângi, poate, să 
faci poliție când e needucat și nu te respectă, când răspunde la telefon în timp ce 
tu îți pui inima pe masă sau pur și simplu când îi sună lung și tare telefonul și îl 
lasă să sune. Bineînțeles, acum am forțat nota și am prezentat partea neplăcută a 
independentului, de umilință și răbdare și luptă pe meterezele artistice, dar e și 
public de teatru independent de mare calitate, sensibilitate, gust și corectitudine 
față de actul artistic prețuit cu adevărat. Sunt spații în teatrul independent unde te 
simți extraordinar și unde te rogi mereu la DUMNEZEU să fii la înălțimea 
așteptării publicului de înaltă clasă. 
 
În teatrul de stat există pericolul să te ”culci pe o ureche”, să nu mai muncești tu 
cu tine, să iei doar ce ți se dă și capul plecat sabia nu-l taie. În teatrul independent 
datoria de a te menține în formă sufletească, spirituală, trupească și, mai ales, 
emoțională, psihologică e mereu vie, așa cum trebuie să fie la stat. Condiția 
actorului e una și bună. Stanislavski a zis adevărul, ”munca actorului cu sine 
însuși”, neîncetată. 
 
T. S.: Ne întoarcem la Nottara. Te rog, povestește-ne mai multe despre 
spectacolul ”8 Femei”, în regia lui Andreas Raykov-Merz. Cum ai lucrat cu acest 
regizor german (se știe că sunt foarte stricți, punctuali și corecți)? 
 
I. C.: Andreas Merz e o minunăție de om, vesel și care descoperă mirări și bucurii 
în orice lucrează. Are detașarea plină de umor și istețime brechtiană și implicarea 
și trăirea totală a copiilor care cred imediat în ”ce ar fi dacă ar fi”. Este genul meu 
de regizor implicat, râde mult și  este mare iubitor de teatru, de oameni. Da, sunt 
stricți, punctuali și corecți, dar plini de iubire.  

 
Ioana și Floarea Calotă 
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T. S.: Unii cititori știu, alții poate nu – mama ta este o mare artistă de muzică 
populară, Floarea Calotă. Spune-ne, te rog, dumneaei a avut o influență asupra 
ta din punct de vedere artistic și în ce măsură? 
 
I. C.: Mamei mele îi datorez ce sunt. Și tatălui meu, bineînțeles, dar scena la ea 
am simțit-o, vocea și trăirea ei imensă m-au construit de mică, am devenit 
hipnotizată și îndrăgostită de frumusețea actului artistic, magic, inspirația care 
vine pe scenă. Peste mama se pogoară lumina când cântă și acum văd cum se 
creează o aură în jurul ei, o aură aurie. E minunea pe care eu o văd că i se întâmplă 
mamei mele când își pune sufletul în glas și cântă. Mama mea e cea mai bună, 
mai dăruită și mai frumoasă mama. După MAICA DOMNULUI, vine, pentru 
mine, mama mea.. 
 
T. S.: Nu în ultimul rând, ca la fiecare final de interviu, o să te rog și pe tine să 
transmiți un gând cititorilor și spectatorilor. 
 
I. C.: Gândul pentru cititori e legat de dorința de a afla de ce am venit aici. Cred 
că am venit să ne iubim unii pe alții și să învățăm să alegem. Liberul arbitru nu e 
o joacă – chiar vă doresc și-mi doresc să ne crească iubirea din noi și să facem 
alegeri în folosul sufletelor noastre.  
 
 

 
 

de: Tudor Sicomaș 
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8. Yorick 
din data de 05 Mai 2018 
https://yorick.ro/isabela-neamtu-caut-adevarul-in-orice-clipa-in-orice-
relatie-in-care-intru-in-orice-idee-pe-care-vreau-s-o-exprim/ 
 

 
 

Isabela Neamțu: Caut adevărul. În orice clipă, în orice relație în 
care intru, în orice idee pe care vreau s-o exprim 

 
@Enache Sebastian/ Facebook Isabela Neamțu 

Este actriță la Teatrul Nottara, unde a avut în această primăvară premiera cu 
„Disputa”, după Marivaux, în regia lui Vlad Massaci. La UNTEATRU a avut, 
tot de curând, premiera cu un one-woman show, „Grounded”, de George Brant, 
în regia Ligiei Ciornei. Isabela Neamțu a fost mulți ani unul dintre pionierii 
teatrului independent, a jucat mult în regia Anei Mărgineanu, a fost angajată 
câțiva ani la Teatrul din Piatra Neamț, orașul unde s-a și născut, apoi a revenit 
în București.  Isabela Neamțu este o prezență specială pe scenă și spune că în 
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orice caută Adevărul. O discuție despre Dumnezeu și căutarea Adevărului, 
despre lumină, despre drumuri greșite și pași greșiți, despre revelație. O discuție 
curajoasă despre sine, despre măști și despre credință și teatru…  

Ai avut de curând premiera cu „Grounded” la unteatru. La Teatrul Nottara, 
unde ești angajată, ai avut, tot de curând, premiera cu „Disputa”. Cum se 
înțelege Isabela cu Isabela? Mai ai nevoie de confirmări? 

Confirmarea finală e a ta cu tine, așa cred acum. Pot să-ți facă semenii și statuie, 
dar dacă tu, în ochii tăi, nu te prețuiești corect și nu te evaluezi corect, nu prea 
contează. Acum sunt într-un moment bun, care ține de vreun an, de când am luat 
concursul la Teatrul Nottara. 

Și ce anume ți-a dat încrederea în tine? Faptul că ai câștigat concursul? 

Încrederea în tine ca profesionist vine la pachet cu încrederea în tine ca om. N-ai 
cum să desfaci profesia asta de omul care o face. Sunt împletite. Și cumva, uman, 
s-a produs o împlinire și o rotunjire a unor gânduri. Cred că acum știu cine sunt 
ca om sau, măcar, am început să înțeleg și, atunci, în mod paradoxal m-am așezat 
și ca actriță. 

Și cine ești ca om? 

Sunt un om într-o luptă. 

Cu cine? 

Cu mine însămi și cu lumea. 

Și de ce te lupți cu lumea? 

Pentru că lumea are ispitele ei și sunt multe… 

Și care e ispita de care te temi tu cel mai tare? 

Sufăr de mândrie… 

Cred că asta este „boala” tuturor actorilor… 

Așa am crezut și eu, dar acum nu mai cred. Credeam că n-o să pot să fiu actriță 
decât dacă egoul meu va fi împlinit și supradimensionat. Și cu cât eu lucram mai 
mult la acest ego, cu atât simțeam că e gol ceea ce fac. Și pe măsură ce am început 
să cunosc și să aflu mai mult, rațional mi-am dat seama că sunt pe un drum total 
greșit. Și mi-am dat seama că arta nu e despre asta. Nu e despre tine în artă, este 
despre tine în artă pentru ceilalți! 
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Credeam că n-o să pot să fiu actriță decât dacă egoul meu va fi împlinit și 
supradimensionat. Și cu cât eu lucram mai mult la acest ego, cu atât simțeam 
că e gol ceea ce fac. Și pe măsură ce am început să cunosc și să aflu mai mult, 
rațional mi-am dat seama că sunt pe un drum total greșit. Și mi-am dat seama 
că arta nu e despre asta. Nu e despre tine în artă, este despre tine în artă pentru 
ceilalți! 

Și ce cauți tu prin artă? 

Caut adevărul. În orice clipă, în orice relație în care intru, în orice idee pe care 
vreau s-o exprim. Mi-e frică de minciună. Și lumea vine la pachet cu foarte multă 
minciună. E o vrajă pe care o pune peste oameni. 

Iar în teatru este (mai mult) adevăr? 

În teatru se vorbește despre adevăr scenic… Dar adevărul la care mă refer eu 
există în măsura în care oamenii participanți la acel proiect sunt în adevăr. 

Ce înseamnă acest Adevăr? 

E Calea, e Dumnezeu! 

Deci teatrul pe care-l faci trebuie să-L aibă pe Dumnezeu… 

…iar dacă nu-L are, datoria mea este să-L aduc acolo, cu mine. 

Dacă am face un mic joc și mi-ai spune cine era Isabela la 10 ani, la 20, la 30 
și acum, la 40 de ani… 

La 10 ani eram șefa clasei, eram foarte autoritară, foarte disciplinată, nu mă jucam 
cu copiii, citeam. Isabela la 10 ani e un personaj pe care nu-l recunosc foarte bine. 
La 20 de ani, și mai grav, la toate astea s-a adăugat faptul că mă făcusem o 
domnișoară frumușică, aveam părul lung și băieții mă plăceau… Grav! (râde) La 
30 de ani, piscul egoului de care vorbeam. Aveam deja câteva roluri, văzusem 
lumea, călătorisem mult cu Ana Mărgineanu, cucerisem deja tot ce era de cucerit 
pe mai multe planuri… Și totuși… ceva lipsea. Dar știi care a fost începutul 
salvării? „Cine-a iubit mult, mult i se iartă…” Mi-am dat seama cât de mult am 
iubit eu în toată perioada asta. A fost o cantitate foarte mare de iubire care s-a 
îndreptat către lucruri și oameni care înapoi nu mi-au adus nimic. Și am tot golit 
din ce-aveam și am rămas pe zero. Iar apoi, momentul acesta de gol absolut s-a 
umplut cu TOTUL. 
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Imagine din spectacolul „Grounded” 

Înțeleg că a fost un moment de cotitură. 

Da, a fost un moment de cotitură. Cred că a existat tot timpul ca filon, pentru că 
eu vin dintr-o familie de creștini ortodocși practicanți, care țin toate sărbătorile, 
pentru care tradiția e mai presus de orice, și asta a rămas în background-ul meu. 

Să înțeleg că ai avut o perioadă în care ai fost o revoltată? 

Da. Am fost o revoltată. Am avut nevoie să mă duc cât mai departe, ca să mă 
întorc cu adevărat. Am avut nevoie să neg, să mă ridic împotriva a tot, ca să 
inventez eu roata. Și n-am inventat-o… 

Și cum s-a întâmplat? Te-ai trezit într-o dimineața, te-ai uitat pe geam la 
soare și ți-ai dat seama că ceva esențial s-a schimbat cu tine? 

Nu, n-a fost așa. A fost părintele care mi-e duhovnic acum. A venit cu Boboteaza. 
Acasă eram eu cu sora mea. Și ne-a întrebat de unde suntem și unde mergem la 
biserică duminica. Și eu m-am gândit: „Bine c-a venit și părintele să ne certe 
acum.” „Nu mergem la biserică”, i-am răspuns. „Poftim????” a zis el și a ridicat 
la noi niște ochi mari, albaștri. „Păi ia să faceți bine să treceți!” E incredibil cât de 
bine a funcționat dojana aia. Și așa a început. A fost o acumulare de lucruri, și de 
întâmplări, și de informație, care exista în background-ul meu, dar era inactivă. 

Hai să ne întoarcem la acest background! Cum a fost copilăria ta? 

Foarte frumoasă. Până pe la 9 ani, ai mei au avut o casă la țară, undeva lângă 
Piatra Neamț. Eram aproape de natură, am crescut cu animăluțe, în curte, foarte 
fericită… 

Care e prima ta amintire?  

E una foarte puternică. Eram acasă, cu sora mai mică, bebeluș, care s-a trezit și a 
început să plângă. Mama se dusese până la școală, care era foarte aproape de casa 
unde locuiam, dar eu m-am speriat foarte tare când s-a trezit soră-mea. Am deschis 
geamul și am sărit pe geamul de la casă, era o ceață deasă, iar în curte intraseră 
caii de la C.A.P. Cai albi și negri în curte. Iar eu am sărit pe geam și am pornit pe 
uliță, așa încet, pe lângă casă, de frica acelor cai, care pășteau liniștiți. Și strigam: 
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„Mama, mama!” Deci prima mea amintire e un soi de traumă… Dar acum, de 
multe ori când sunt tulburată, mă întorc la cea imagine și încerc s-o liniștesc pe 
fetița de pe uliță și în felul ăsta mă liniștesc pe mine. 

Și la ce visai tu, acolo, în satul de lângă Piatra? 

Să văd lumea. 

Deci nu voiai de la 5 ani să te faci actriță? 

Nu. Nu voiam. La 17 ani, lumea a început să pună presiune pe mine. Eu scriam 
versuri, eram o fire romantică… Dar începuseră să mă preseze cu ce facultate 
vreau să fac. Și m-am întrebat ce meserie aș putea eu să-mi aleg, ca să văd lumea? 
Și a rezultat că actorie… 

Dar de ce te-ai gândit tu că, dacă te faci actriță, o să vezi lumea? 

Pentru că imediat după Revoluție vedeam filme la TV. Și toate acele 
personaje  existau în niște cadre și eu îmi imaginam că oamenii ăia călătoresc, ca 
să ajungă în acele cadre. Habar n-aveam, de fapt, cu ce se mănâncă povestea asta 
cu actoria. Altfel, în mine se împletesc două firi foarte diferite. Pe de-o parte, o 
sensibilă și o vulnerabilă cum puține sunt pe lume, cred. Iar pe de altă parte, un 
instinct de apărare care a făcut să se construiască în jurul acestei sensibilități o 
mască de fată dură, de femeie autoritară, de femeie în control. M-am ascuns multă 
vreme… Și când a căzut masca asta am înțeles cine sunt și că trebuie să mă arăt 
lumii așa cum sunt și că nu are de ce să-mi fie teamă. 

În mine se împletesc două firi foarte diferite. Pe de-o parte, o sensibilă și o 
vulnerabilă cum puține sunt pe lume, cred. Iar pe de altă parte, un instinct de 
apărare care a făcut să se construiască în jurul acestei sensibilități o mască de 
fată dură, de femeie autoritară, de femeie în control. M-am ascuns multă 
vreme… Și când a căzut masca asta am înțeles cine sunt și că trebuie să mă arăt 
lumii așa cum sunt și că nu are de ce să-mi fie teamă. 

Să înțeleg că ai făcut teatru și ca să te ascunzi? Era și el o mască?  

Teatrul funcționează în ambele sensuri. Dar pe scenă se vede cine se ascunde și 
cine se arată. 

Tu te ascunzi sau te arăți? 

Cred că valoros e să te-arăți. 

Așadar, voiai să călătorești, dar apoi, când ai început să înțelegi câte ceva 
despre teatru, care a fost motivația reală pentru a merge mai departe? 
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Pentru ego… Am avut un an în care n-am făcut nimic, mă urcam pe pereți. 
Domnul Corneliu-Dan Borcia m-a chemat la Piatra Neamț, dar eu am vrut să 
rămân în București. Iar acel an a fost traumatizant. 

De ce nu te-ai dus la Piatra? 

Pentru că voiam să fiu mare actriță în București… Dar acum, privind în urmă, îmi 
dau seama că, pentru mine, ăștia au fost pașii normali. Nimic nu e întâmplător. Și 
pașii greșiți sunt ca să ajungi într-un punct din care să înțelegi ceva. Dacă nu 
înțelegi, repeți… 

Deci la început a fost pentru ego… voiai să fii admirată, iubită. Dar ce vrei 
acum să le spui oamenilor prin teatru? 

Acum lucrurile s-au schimbat. A fost o acumulare de întâlniri care a dus la 
momentul în care sunt. Am devenit conștientă de responsabilitatea mea ca om pe 
acest pământ și de responsabilitatea mea ca artist. Ești pus într-un loc cu un scop. 
Iar scopul meu este ca ceea ce fac și ceea ce spun să-i ajute pe ceilalți. Important 
e să exiști între oameni, iar existența ta să-i ajute să-nflorească, să se deschidă, să 
fie mai buni. Prezența ta să inspire la asta… 

Știu că ai avut un moment când ai vrut să te lași de teatru. 

Un moment mai lung. După ce m-am întors de la Piatra Neamț. Am fost angajată 
acolo între 2008 și 2011. Apoi teatrul a intrat în renovare și eu m-am întors la 
București, unde am deschis o asociație culturală… 

…cu care ai luat și premii… 

Da, dar ceva nu era bine. Pentru că, uman, ceva nu era la locul lui. Eram foarte 
dură cu toată echipa și ajungeam acasă și mă întrebam de ce am făcut eu toate 
astea. Relația mea cu oamenii nu era cea corectă. 

Și de-asta ai vrut să renunți la teatru? 

Da, pentru că mi-am dat seama că firea mea merge împotriva mea. Și că meseria 
îmi ridică la plasă să merg împotriva mea. Și a mai fost ceva. Am văzut foarte 
multe spectacole în perioada aia cu foarte multă minciună pe scenă. M-au marcat 
două extreme: una în care spectacolele erau degeaba, inutile, un efort inutil și 
pentru creator, și pentru public. Iar cealaltă era prezența din ce în ce mai agresivă 
a unor texte fără duh. Și eu nu mă vedeam nicăieri. Și-mi pierdusem motivația. 

Am văzut foarte multe spectacole în perioada aia cu foarte multă minciună pe 
scenă. M-au marcat două extreme: una în care spectacolele erau degeaba, 
inutile, un efort inutil și pentru creator, și pentru public. Iar cealaltă era 
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prezența din ce în ce mai agresivă a unor texte fără duh. Și eu nu mă vedeam 
nicăieri. Și-mi pierdusem motivația. 

Ți-a trecut prin cap să lași totul și să pleci la mănăstire? 

Dacă aș avea altfel de fire, m-aș duce. Chiar acum m-aș duce. Dar sunt pătimașă. 
Cred că drumul ăsta din lume e pentru mine. Dar m-a tentat, da, pentru că-mi place 
liniștea.. 

Și dacă te-ai fi dus, după ce ți-ar fi părut rău, din ce lăsai aici? 

Nu o să-ți spun! Dar cine vrea o să le citească printre rânduri… 

 

N-ai intrat din primul an la actorie. Ce-ai făcut în perioada aceea? 

A fost o perioada faină. Pentru că, activă cum eram eu, n-am stat acasă, m-am dus 
în Anglia să muncesc. Aș putea să scriu o carte despre ce am trăit eu acolo în șase 
luni. Am muncit la negru, fără acte. Am trecut pe la niște familii… Una dintre ele 
avea patru copii, o fermă superbă, la țară, cu ponei, ceva incredibil. Pentru mine 
era șoc cultural, la 19 ani. Iar ultimul job, după care m-am și hotărât să mă întorc 
în țară, am fost la o indiancă, pe care n-o interesa de Anglia și de legile lor și de 
faptul că n-am eu acte, așa că mi-a zis că, dacă mă întreabă cineva, să spun că sunt 
nepoata ei din Mombay. Acolo am trăit al doilea șoc cultural. Eu trebuia să-i ajut 
la magazin. Și m-au lăsat în prima zi acasă, să mă odihnesc. Și mi-au zis că pot să 
fac curățenie. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să curăț păianjenii de la 
oglindă. La oglinda de la baie erau păienjeni ca-n hambarul lui bunicu’. Și eu i-
am curățat. Nu vrei să știi cât a plâns doamna aia. Jumătate de zi. Că i-am aruncat 
protectorii casei. După care am hotărât să mă întorc în țară să dau la facultate, 
pentru că la Cambridge era plin de studenți, de vârsta mea, care luau lunch-ul pe 
peluzele alea verzi, era un paradis în care eu n-aveam acces. Nu mi-a trecut prin 
cap să rămân acolo. Pentru că voiam actorie și voiam în limba mea. Dar altminteri, 
toată perioada aia a fost incredibil de frumoasă. 
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Și experiența facultății a fost la fel de frumoasă? 

A fost perioada în care eu am umblat îmbrăcată numai în piele neagră. Și jucam 
foarte bine acel rol… 

Ai trecut și prin sistemul independent, și prin cel de stat, ai fost angajată și 
în București, și în Piatra Neamț… Ce e defect în sistem, din punctul tău de 
vedere? 

Sunt mai multe. Deși e un an de când am reintrat în sistem și sunt angajată într-
un teatru de stat și sunt recunoscătoare pentru casa și familia pe care le-am primit, 
cred în continuare că unui actor nu-i face bine să fie angajat pe viață. 

Crezi că în timp se transformă în serviciu… 

Cred că în timp există acest pericol pentru anumiți oameni, să înceapă să 
funcționeze ca la serviciu. Și atunci cred că formula în care există teatrul ar trebui 
upgradată. Nu știu exact cum. Și apoi, dacă ne dăm un pas în spate, vedem că e o 
școală care nu funcționează. 

De ce? 

În primul pentru că sistemul Bologna e o tâmpenie în general, dar mai ales pentru 
artă. Nu există timp suficient, corect, pentru un student să crească în timpul 
facultății. Iar masterul se bifează. 

Și de ce te-ai angajat dacă tu crezi că există risc de plafonare? 

Există, dar nu pentru oricine. Și zic că pentru mine nu, că deja am mușcat din 
mărul oprit al teatrului independent. Și ard și acolo. Însă acum, pentru mine, faptul 
că sunt angajată e clar lucrul cel mai bun care mi se întâmplă. 

Îți asigură ce? Stabilitate financiară sau artistică? 

Aveam și înainte stabilitate financiară, pentru că vocea mea m-a susținut în tot 
acești ani. Dar stabilitatea artistică e mult mai importantă. Să faci parte dintr-o 
trupă este de neprețuit. 

Dacă ai avea o baghetă magică și ai putea să schimbi ceva la lumea în care 
trăiești, ca s-o faci mai bună, ce ai face?  

Lipsa de iubire e cel mai mare rău. Lipsește iubirea. Cred că dacă ar fi mai multă 
iubire, totul ar fi diferit. Altfel, pare că toată lumea vorbește despre iubire… dar 
iubirea e altceva. Iubirea mea înseamnă să te jertfești tu pentru binele celuilalt. Și 
dacă toți am face asta, în lanț, cu toții am simți-o. Dar atâta vreme cât ne preocupă 
numai sinele, se blochează comunicarea. Deocamdată nu ne dăm seama ce face 
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tehnologia cu noi. Sper să trăim amândouă să vedem efectele. Și sunt două 
posibilități. Am convingerea că de câte ori omul derapează, din iubire nu e lăsat 
să se prăbușească. Sau… invers, e lăsat să se prăbușească, să ardă, și din cenușă 
s-o ia de la capăt. Dar, dacă aș avea bagheta magică… aș face în așa fel încât 
fiecare să fim preocupați de iubire. Cum să o primim și cum să o dăm. 

E doar o modă a unor subiecte despre care se discută și se fac piese de teatru. 
Dar e doar o modă. Va trece. Cum e de exemplu feminismul… Știi, mie mi se 
pare că a dispărut galanteria. Și a dispărut din cauza femeii, care a înțeles greșit 
că egalitatea ei constă în faptul că trebuie să-și deschidă singură ușa… Poate 
că bărbații conduc lumea, dar femeile nasc lumea… Dacă femeia ar înțelege 
cât de importantă e ea, pentru că naște viață, n-ar mai interesa-o nicio egalitate 
cu nimeni. 

Crezi că trăim într-o lume în care toleranța e o valoare reală? 

Da. Altfel… e doar o modă a unor subiecte despre care se discută și se fac piese 
de teatru. Dar e doar o modă. Va trece. Cum e de exemplu feminismul… Știi, mie 
mi se pare că a dispărut galanteria. Și a dispărut din cauza femeii, care a înțeles 
greșit că egalitatea ei constă în faptul că trebuie să-și deschidă singură ușa… Poate 
că bărbații conduc lumea, dar femeile nasc lumea… Dacă femeia ar înțelege cât 
de importantă e ea, pentru că naște viață, n-ar mai interesa-o nicio egalitate cu 
nimeni. 

Dacă te-ai întâlni acum, la masă, cu Dumnezeu, față în față, ce l-ai întreba? 

Nu cred că aș putea să-i pun vreo întrebare. Dacă s-ar întâmpla, sper că aș avea 
înțelepciunea și să tac, și să mă liniștesc, și să gust un pic din pacea lui. 

 

 

de: Monica Andronescu 
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9. Radio România Cultural 
din data de 13 Iulie 2018 
https://radioromaniacultural.ro/interviu-cu-actorul-gabriel-rauta-
despre-atelierul-cehov-purcarete/ 
 

 
 

Interviu cu actorul Gabriel Răuță despre Atelierul Cehov-
Purcărete 

 
 

18 actori din România au participat în perioada 5-13 iulie la Atelierul Cehov 
condus de regizorul Silviu Purcărete, care a reprezentat primul eveniment major 
al celei de-a 28-a ediții a Festivalului Național de Teatru. Acesta s-a desfășurat în 
spațiile Centrului Cultural „Carmen Silva” și ale Cazinoului din Sinaia și a avut 
în centrul atenției arta lui Cehov, concentrată pe marginea piesei de teatru „Trei 
surori” și a câtorva fragmente din „Pescărușul”. 
Cum s-a desfășurat și care a fost atmosfera de la atelierul de teatru aflăm de la 
actorul Teatrului Nottara, Gabriel Răuță, cu care a stat de vorbă Andra Petrariu. 

Festivalul Național de Teatru se va desfășura la București între 19 și 29 
octombrie 2018, acesta ediție fiind dedicată regizoarei Cătălina Buzoianu. 

Sursa: Radio România Cultural 
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10. Femeia.ro 
din data de 28 August 2018 
https://www.femeia.ro/timp-liber/vedete/ioana-calota-fericirea-e-
un-dar-la-indemana-noastra 
 

 
 

Ioana Calotă: Fericirea e un dar la îndemâna noastră 
 

Ioana Calotă este o actriță cunoscută, un suflet care vibrează, plină de viață, 
care trăiește cu pasiune nedisimulată  și credință. 
 

A studiat actoria la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. 
Caragiale” din București, având ca profesori mari profesioniști ai teatrului: 
Mircea Albulescu, Sanda Manu, Ion Cojar, Cătălin Naum, Gelu Colceag. Din 
2003, joacă pe scena Teatrului Nottara.  

 
Este fiica nu mai puțin cunoscutei interprete de muzică populară Floarea 

Calotă și a regretatului scriitor și pictor Nicolae Lupu. De curând, s-a căsătorit cu 
Alexandru Philippide, sufletul ei pereche. Nunta are loc pe 2 septembrie. Pentru 
Ioana este un moment crucial, de bucurie sufletească și împlinire.  
 
  Cât de importantă este copilăria pentru un actor?  
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Copilăria e foarte importantă pentru un actor, e cea mai bogată sursă de 
inspirație, este motorul vital cu care actorul creează. A-ți lăsa liber în sinele tău 
copilul interior să se exprime, a-i recunoaște toate emoțiile fără jenă și frică, ba 
chiar cu bucuria autodescoperirii, cu curaj, în lucrul pe scenă, constituie unul 
dintre secretele actoriei. Publicul se recunoaște atunci în povestea emoțională, 
empatizează și se produce catharsisul. Copilăria este esențializată în arta de toate 
tipurile, așa că ascultați-vă nevoile copilului interior: el știe mai bine totul. 
Copilăria e mereu autentică, sinceră, plină de forță vitală. Diploma de actor a 
devenit în ultima vreme un „must have”. Multe facultăți, puține teatre și totuși un 
număr mare de actori. De fapt, ce înseamnă această profesie? Această profesie e 
una harică sau vocațională și aici se adeverește proverbul „mulți chemați, puțini 
aleși”. Eu am noroc. Dumnezeu mă iubește în această profesie și îmi dă de lucru. 
Cel mai dureros pentru un actor e să nu joace, talentul trebuie antrenat tot timpul, 
e ca un organ vital căruia îi trebuie toate condițiile optime de supraviețuire și 
dezvoltare armonioasă, actoria nu se face stând și așteptând, ci doar acționând, 
din toate forțele, e meserie grea, cu spor ridicat de stres și dificultate. Un aspirant 
trebuie să știe că iubirea, munca, dăruirea de sine și smerenia, după părerea mea, 
definesc succesul acestei profesii. Notorietatea și premiile, adică recunoașterea 
publicului, dar și a breslei, se câștigă greu. Nu există rețetă, pentru unii e o 
explozie a succesului, pentru alții e o muncă de zeci de ani, totul e să nu cauți 
succesul, ci procesul, drumul, oricât ar fi de greu, e unic și cu sacrificii, iar 
Dumnezeu nu lasă pe nimeni nerăsplătit.  
 

În ce spectacole te putem vedea la Nottara și care îți e cel mai drag rol?  
 
La teatrul unde sunt angajată, Teatrul Nottara, mă puteți vedea în 

aceastăstagiune în „Asta-i ciudat” , „8 femei”, în „Cădere liberă”, „Balul 
sinucigașilor”, „Alcool”, „Provocări inocente sau o poveste foarte simplă”, 
„Efecte colaterale”, „Călătoria”, „Fazanul”, „Vestul singuratic”, „Mult zgomot 
pentru nimic”, iar la Teatrul de Comedie, în „Tartuffe”.  
 

Cel mai îndrăgit rol e cel pe care nu l-ai jucat încă, așa se spune la noi, sau 
rolul cel mai drag este cel pe care-l lucrezi acum. Actoria are obsesia prezentului, 
a lui „a fi în prezent, aici și acum”.  
 

Faci parte dintr-o familie de artiști. Asta te obligă sau ți-a ușurat 
munca și alegerile?        
 

Când provii dintr-o familie de artiști, e minunat – mama cântă, tata picta, 
scria, iar oameni-universuri ne călcau pragul casei. Crești într-un cadru de poveste 
în care îți dorești și tu să creezi, e molipsitor, copilul face ce vede la părinți. 
Categoric, a fost mai ușor pentru mine să mă integrez în atmosfera vieții artistice, 
deși nimeni nu mă crede aparent, sunt de fapt timidă. Dar e și greu, pentru 
că așteptările sunt mari când vii dintr-o asemenea familie. Categoric, familia te 
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formează, ea îți dă aripile și numai Dumnezeu știe devenirea ta și munca ta pentru 
asta.  
 
  Vorbești despre mama ta, doamna Floarea Calotă, ca despre modelul 
feminin absolut din viața ta. Cum e mama? 
 

Mama mea este o minune. Bineînțeles că ea e modelul meu de forță, care 
prin ea însăși a învins toate greutățile vieții și a devenit din ce în ce mai 
strălucitoare și devine continuu, printr-o muncă interioară de dezvoltare și 
îmbunătățire. E un om profund spiritual, care radiază bunătate și lumină. Mama 
mea e sufletul pe care îl iubesc imens și ei îi datorez viața mea. Îmi iubesc mult 
părinții. De mamă sunt legată din veșnicie cred, simt.  
 
Dar interpreta de muzică populară Floarea Calotă, alături de care ai fost pe 
scenă?  
 
 Artista Floarea Calotă, pe cât e de pasionată pe scenă, pe atât e de serioasă 
înainte de a intra în scenă, perfecționistă, profesionistă ca la carte. În ziua 
concertului, nu face nimic altceva decât pregătire, ritualică de-a dreptul. E 
extraordinar de interesant de urmărit cum pregătește costumul popular, cu 
sfințenie, ca un preot înainte de săvârșirea slujbei, cum pregătește repertoriul. 
Mama m-a învățat dăruirea de sine și rigoarea artistică. Se transfigurează pe 
scenă și e fantastic de urmărit fenomenul, are o putere imensă de transmisie și 
vibrație.  
 

Cât de importantă este moștenirea spirituală dobândită acasă?  
 

Este cel mai mare dar pe care îl puteam primi drept genă spirituală de la 
părinții mei.    
 
  Cântecul popular te-a făcut să cunoști tradițiile românești? E bine să 
ne știm rădăcinile?  
 

E foarte important să trăim în acord cu rădăcinile noastre, să trăim conștient 
în continuitate. Pentru mine, tradițiile sunt hrană vie, îmi doresc să le duc mai 
departe, sunt resursa inepuizabilă de inspirație. Respect tradițiile și le iubesc din 
toată ființa mea. Conectarea cu rădăcinile, împământarea în locurile natale dau 
avânt și putere sufletului de a trăi în armonie. Nu întâmplător ne-am născut în 
România, pământ binecuvântat, Grădina Maicii Domnului, așa cum a numit-o și 
recunoscut-o public Papa Ioan Paul al II-lea, vortex energetic planetar.  
 
  De curând, tu și Alexandru Phillipide ați spus DA în fața ofițerului 
stării civile. La început de septembrie ai nunta. Cum pleci la acest drum, doar 
ești pasionată de călătorie…  
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  Alexandru, soțul meu, e prima oară când o spun și am mari emoții, a venit 
în viața mea în urma rugăciunilor. În anul 2015, am fost în Israel și l-am rugat pe 
Dumnezeu, la Locurile Sfinte, să-mi găsesc omul potrivit mie după voia lui 
Dumnezeu. În mai puțin de trei luni, aparent întâmplător, ne-am întâlnit și nu ne-
am mai despărțit. Am recunoscut cum îmi cântă sufletul și el mi-a spus că a simțit 
o căldură foarte clară în piept. Începem drumul căsătoriei cu liniște și încredere și 
cu dorința de a fi înțelepți. Știm că nu e ușor, dar că e frumos, e sigur. Lupta pentru 
putere în cuplu trebuie să se termine și, unde e rost de neînțelegere, trebuie să fie 
rost de și mai multă mângâiere. Cu cât îți vine mai mult să te cerți, cu atât 
să cobori tonul: „Tonul face muzica”.  
 
Cum s-au derulat pregătirile de nuntă?        
 

Pregătirile pentru nuntă sunt într-adevăr un tur de forță psihologic vorbind, 
recunosc că am fost și sunt destul de stresată, dar… trebuie să fim atenți ce ne 
dorim pentru că ni se împlinește. Nași ne sunt familia Dorina și Dragoș Donea, un 
cuplu minunat care trăiește o poveste frumoasă de iubire de foarte mulți ani, și 
mai mulți înainte le dorim, prieteni adevărați, mereu alături de noi, adevărați 
părinți spirituali. Mi-am dorit să nu am o nuntă obișnuită, în sensul în care trebuie 
să o simțim ca pe cel mai frumos eveniment noi doi, să facem o sărbătoare și nu 
o bifare. Așa că ne-am jucat, am făcut o invitație de nuntă pe stilul nostru, am avut 
o cununie civilă în natură mulțumită gazdelor noastre Rodica și Vasile, care ne-
au invitat în grădina lor la o nuntă țărănească autentică, cu mâncare bună și curată, 
în aer liber. Ne-au cântat prietenii noștri interpreți, iar noi jucam și chiuiam fericiți 
în ploaie, turna cu găleata. În popor se zice că e semn de belșug. A fost de vis, de 
poveste, minunat! 
 

Rochia de mireasă este cea pe care ai visat-o?  
 

Rochia de mireasă este așa cum am visat-o, da. E o rochie stilizată puțin, cu 
motive folclorice simbolice, albă, cu motive solare din mătase naturală și tafta. E 
din povești și ea.  
 
Ți-ai bătut capul cu detalii care să vă reprezinte (culori, flori, invitații)?  
 

Florile nunții vor fi cele de sezon. Da, invitația este special concepută, am 
filmat două zile pentru ea. Culorile vor fi cele ale invitaților, fiecare în ce se simte 
bine să se îmbrace. Cum mie îmi plac toate culorile, la cununia civilă am anunțat 
că, dacă le va plăcea, să vina îmbrăcați în ii, fiindcă noi așa am fost îmbrăcați. 
Muzica va fi din mai multe genuri, dar majoritar prietenii mamei, interpreți de 
folclor, ne fac cinstea de a veni să ne cânte.  

Pe nași i-am ales cu inimile, rapid, fără să gândim mult. De ziua mea, anul 
trecut. Aveam invitați și Alex a dispărut de la grătar, a dat șorțul jos, s-a îmbrăcat 
în costum, l-a rugat pe acordeonistul Paul Gheorghe să cânte „Marșul nupțial”, s-
a pus în genunchi și, spre surprinderea noastră, mai ales a mea, m-a cerut de 
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logodnică. Fericită, am zis da și i-am strigat pe soții Donea „nași“ fiindcă ei 
fuseseră complicii lui Alex la cerere. De Crăciun, la masa de seară, m-a cerut de 
nevastă și pentru a doua oară i-am numit nași și le mulțumim că nași ne vor fi în 
ziua cununiei.  
 
Ai făcut ceva sport anul acesta ca să fii mireasa perfectă?  
 

Din păcate, sport nu am reușit să mai fac anul asta ca în alți ani, totuși mai 
alerg din când în când la pădure, pe câmp sau pur și simplu merg pe jos. Ador 
să mămișc, îmi aduce sănătate sufletească și confort emoțional și fizic.  
 
Cine te-a ajutat la pregătiri?  
 

Mama m-a ajutat să pregătesc nunta. E îngerul meu păzitor. Meniul este 
tradițional, un pic sofisticat la aperitiv. De fapt, la nuntă se combină modernul și 
tradiționalul fără probleme, de la sine, pe negândite. Chiar nu mi-am bătut capul 
cu asta, pentru că nu am simțit că e cazul să-mi fac probleme. Îmi plac planurile, 
dar și mai mult să las să se întâmple lucrurile de la sine. Știți bancul cu „dacă vrei 
să-l faci pe Dumnezeu să râdă, spune-i planurile tale”, altfel trebuie să știi ce îți 
dorești, dar să nu devină o dependență, o obsesie, să fii cumva detașat și să aștepți 
să se întâmple. După nunta civilă am fost la mare și după cea religioasă mergem 
la munte. 

 
Fericirea e doar un cuvânt sau chiar spune ceva despre ceea ce trăim?   
 
  Fericirea există în fiecare clipă de viață conștientă, e un dar la îndemâna 
noastră, trebuie doar să o recunoaștem și să fim recunoscători. De obicei, oamenii 
nici nu știu cât sunt de fericiți. Fericirea e peste tot în jur, trebuie doar să 
deschidem ochii și s-o vedem, să-i zâmbim și s-o cultivăm cu recunoștință. 
 
________________________________________________________________ 
Material preluat din numărul de septembrie 2018 al Revistei Femeia, de azi la 
toate punctele de difuzare a presei. 

Text: Ivana Iancu 
Foto: Radu Vintilescu 

Sursa: Femeia.ro 
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11. Star-Gossip 
din data de 07 Septembrie 2018 
http://star-gossip.com/2018/09/07/exclusiv-de-vorba-cu-ada-navrot-
festivalul-zile-si-nopti-de-teatru-la-braila 
 

 
 
 

EXCLUSIV! De vorba cu….Ada Navrot | Festivalul “Zile si Nopti de 
Teatru la Braila” 

 
 

 
 

  Cel de-al doilea spectacol in care dl Lucian Sabados isi arata din plin 
maiestria artistica de regizor, prezent in cadrul Festivalului Zile si Nopti de 
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Teatru la Braila, sambata, 22 septembrie, cu incepere de la ora 20.00, in Sala 
Bujor Macrin (Studio) este “Praf de stele” – spectacolul Teatrului Nottara 
Bucuresti.  
 
  Piesa vorbeste despre intalniri interpersonale care se lasa cu…de toate. 
Dragoste, viata, moarte, umor si…cateva lacrimi. 
 
  Interviul de azi ii este dedicat tinerei si talentatei actrite a Teatrului 
Nottara, Ada Navrot, care ne povesteste despre teatru, in genere, si despre ce 
inseamna pentru ea viitoarea experienta de la Braila.  
 
De ce teatru? 
 
  Am copilarit in Iasi si am amintiri pregnante despre Teatrul National, unde 
mama mea era actrita. Visam, dansam si ma jucam printre catifea, oglinzi si 
culise imense. Asa ca teatrul a fost singura mea optiune…pe care nu o regret. 
Teatrul este un vehicul prin care cunosc oameni, invat despre mine si despre lume. 
 
Ce inseamna pentru dvs, personal si profesional, participarea in cadrul celei 
de-a XII-a editii a Festivalului de Teatru de la Braila si intalnirea cu spatiul 
Teatrului ‘Maria Filotti’ si cu publicul brailean? 
 
  Ma bucur ca joc la Braila. Am participat cu un alt spectacol, cu ani in urma 
si pastrez o amintire placuta. 
 
Pornind de la tema din acest an, ce defineste si cat de importanta considerati 
ca este comedia in spatiul realistico-cultural romanesc? 
 
  Comedia de calitate este un esentiala pentru o viata sociala sanatoasa. 
Oamenii vin la teatru sa se uite la ei insisi, sa fie mai buni si, daca invata ceva 
razand, cu atat mai bine. 
 
De ce sa vina spectatorii sa vizioneze piesa participanta in cadrul festivalului 
din acest an? 
 

“Praf de stele” este o comedie contemporana, care atinge problemele 
afective ale oamenilor de varste diferite. Are mare succes la Bucuresti. La femei, 
mai ales. Se spun adevaruri despre viata, cu zambetul pe buze si cu multa inocenta 
si inteligenta. 
 
Cel mai important obiectiv de atins in viitor?  
 
  Pentru viitor imi doresc proiecte valoroase, cu mare succes si vibratie la 
public. 
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Va multumesc si va doresc un festival reusit, in raport direct cu energia cifrei 
12.??? 
 
 
 

 
 

Sursa: Star-Gossip 
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12. Star-Gossip 
din data de 13 Septembrie 2018 
https://star-gossip.com/2018/09/13/exclusiv-de-vorba-cu-isabela-
neamtu-festivalul-zile-si-nopti-de-teatru-la-braila 
 

 
 

EXCLUSIV! De vorba cu….Isabela Neamtu | Festivalul “Zile si 
Nopti de Teatru la Braila” 

 

 
 

Devine deja o traditie ca Festivalul Zile si Nopti de Teatru la Braila sa se 
incheie apoteotic cu un spectacol prezentat de catre unul dintre cele mai 
prestigioase teatre de nivel national – Teatrul Nottara. 
 
  De data aceasta, se va “devora” Hamlet, la “foc incins”, in “sos picant“. 
O tragedie shakespeariana vazuta… din bucatarie, prin ochii servitorilor si ai 
bucatarilor.  Cu o distributie de exceptie, spectacolul de un comic fara repros 
va inchide cea de-a XII-a editie de Festival duminica, 23 septembrie, cu 
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incepere de la ora 20.00, in Sala Bujor Macrin ( Studio) a TMF.  
Stam de vorba azi, in ultimul interviu dedicat importantului eveniment 
cultural bogat in valente artistice, Festivalul Zile si Nopti de Teatru la Braila, 
cu talentata si exuberanta actrita Isabela Neamtu. 
 
De ce teatru? 
 
Teatrul ramane un loc unde publicul si profesionistii din domeniu se intalnesc si 
dezbat impreuna, sau separat, teme si probleme ale momentului. Este un loc al 
prezentului, o oglinda care poate deveni cateodata convexa sau concava, dar in 
care adevarul, chiar distorsionat, straluceste fara pata. Teatrul meu ramane 
emotie, empatie, frumusetea omului si a vietii, dragoste si adevar. 
 
Ce inseamna pentru dvs, personal si profesional, participarea in cadrul celei 
de-a XII-a editii a Festivalului de Teatru de la Braila si intalnirea cu spatiul 
Teatrului ‘Maria Filotti’ si cu publicul brailean? 
 
Revin cu mare placere la Braila, orasul de care ma leaga amintiri minunate 
datorita renumitei regizoare Catalina Buzoianu si in teatrul unde am jucat de 
nenumarate ori de-a lungul anilor. Publicul brailean are privilegiul unui teatru 
puternic si valoros, cu o echipa de creatori loiala si pasionata, si pentru mine este 
o onoare sa joc aici de fiecare data. 
 
Pornind de la tema din acest an, ce defineste si cat de importanta considerati 
ca este comedia in spatiul realistico-cultural romanesc? 
 
Cred sincer ca umorul este una dintre armele omenesti in fata unor lovituri 
si nedreptati ale vietii, iar romanii, in mod special, au un talent deosebit in 
acest sens. E bine sa radem, e sanatos sa radem, doar pentru a putea fi seriosi 
mai apoi, la momentul potrivit. Cred in comedie in aceeasi masura in care 
cred in lume si oameni.. 
 
De ce sa vina spectatorii sa vizioneze piesa participanta in cadrul festivalului 
din acest an? 
 
‘Hamlet in sos picant’, de Aldo Nicolaj, in regia lui Alexandru Jitea, este o 
comedie spectaculoasa si savuroasa care pastreaza personaje si situatii din piesa 
originala a lui William Shakespeare si le duce mai departe, intr-o parodie 
surprinzatoare si de foarte mult bun gust. Ideea de a muta actiunea in bucataria 
castelului din Elsinore declanseaza o serie de situatii comice ‘letale’. Spectacolul 
este recomandat de umorul de foarte buna calitate si interpretarea valoroasa a 
actorilor Teatrului Nottara. 
 
Cel mai important obiectiv de atins in viitor?  
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Vara aceasta este una profesionala pentru mine. Voi dezvolta proiectul AFCN 
‘Citadela’ – o instalatie performativa care are porneste de la spectacolul 
‘Grounded’ de George Brant, in regia Ligiei Ciornei, si care se va desfasura in 
cetatile din Targoviste, Neamt si Suceava. Urmeaza apoi o toamna bogata in 
festivaluri si turnee. 
 
 

 
 

Sursa: Star-Gossip 
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13. Bookhub 
din data de 19 Septembrie 2018 
https://bookhub.ro/acum-nu-ma-mai-multumesc-cu-putin-cautarea-e-
mai-profunda-nona-rapotan-in-dialog-cu-isabela-neamtu/ 
 

 
 

„Acum nu mă mai mulțumesc cu puțin, căutarea e mai 
profundă.” (Nona Rapotan în dialog cu Isabela Neamțu) 

Isabela Neamțu este actriță la Teatrul Nottara, dar  joacă și pe alte scene din 
București, Timișoara, Arad și oriunde e nevoie de talentul ei; scene ale 
teatrului de stat sau independent. Este managerul propriei ei companii 
teatale, Doctor´s Studio, companie teatrală pe care o vrea transformată într-
o adevărată platformă culturală. Ne-am găsit cu greu timpul comun atât de 
necesar unui dialog viu, dar și când l-am găsit… E un dialog frumos precum 
îi e sufletul și o să descoperiți în spatele cuvinelor o sensibilitate rarisimă și o 
deschidere spre celălalt care vine dintr-o nevoie intimă de a ajuta, de a fi de 
folos celor din jurul ei. Citiți-i gândurile și mergeți la teatru să o vedeți 
jucând! 
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Hamlet în sos picant – Teatrul Nottara 

La primul search pe Google atunnci când tastezi numele Isabela Neamțu 
apar cel puțin cinci linkuri pe tema procesului tău cu Metrorex. Cât de mult 
te mai afectează azi povestea aceasta?  
 

De ce am vrut eu să încep cu această întrebare: într-adevăr, e dificil de 
vorbit despre astfel de probleme, dar ele există în continuare, iar faptul că 
ești persoană publică în România e cu adevărat o provocare, pentru că  toată 
lumea are tendința să se folosească de imaginea unui artist  fără să i se ceară 
în prealabil acordul. Iar asta mi se pare a fi ceva ce ține de bun-simț. De 
aceea, cred că a contat foarte mult ceea ce ai făcut acum niște ani. 
Mă afectează în continuare exact din această cauză: dintre toate lucrurile pe care 
le-am făcut până acum, cel mai important pentru publicul larg rămâne că am 
câștigat un proces cu Metrorex pentru drepturile mele de autor încălcate și 
Google-ul asta face. 

Din punct de vedere al apetitului pentru cultură al românului, evident că asta 
spune multe.  
 

Nu vreau să spun asta, ci doar că a fost o perioadă după ce am câștigat 
procesul în care m-am bucurat de euforia momentului, deși trecuseră 8 ani de când 
mă luptam. Am avut ceva răbdare. După care mi-am dat seama că sunt asociată 
doar cu asta și m-am supărat un pic; acum îmi pare bine din nou că am făcut acel 
demers și l-aș face oricând de la capăt, chiar dacă ar dura încă 8 ani, pentru că am 
colegi care mă sună să mă întrebe cum a fost, cărora li s-a întâmplat o chestie 
asemănătoare și care au nevoie de îndrumare (am doi colegi care au proces chiar 
acum și faptul că există deja această speță la care o instanță judecătorească să se 
poată raporta îi ajută foarte mult). Acum există un precedent. 
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Doamna Clara – Vlaicu Vodă – Teatrul Excelsior București 

 
În operă vocile se împart în funcție de ton, dar și de timbrul vocal, astfel că 
vorbim, de exemplu, de soprană de coloratură. Tu pe tine cum te-ai 
caracteriza? 
 

Ca voce? Vocea mea nu cred că poate fi încadrată, dar de cele mai multe 
ori mi s-a spus că aș fi mezzosoprană, pentru că am și grave destul de multe și 
înalte destul de colorate. Cântul e altceva decât cuvântul rostit. 

Știu că pe tine vocea te-a ajutat foarte mult.  
 

Da, m-a susținut financiar în toți acești ani de liber profesionist. Și de aceea 
am grijă de ea, de exemplu, nu mănânc înghețată vara, oricât de mult mi-aș dori. 
E o parte din mine, da. E o parte chiar foarte importantă din mine. Pentru că între 
timp mi-am dat seama ce forță are cuvântul și atunci grija cu care și rostești acel 
cuvânt potențează tot efortul. 

Dar tu când ai devenit conștientă de  vocea ta, de calitățile ei? Știu că faci și 
voci la desene animate (asta doar pentru că fiica mea se uită la ele).  
 

Știi că noi nu ne auzim pe noi cum ne aud ceilalți, urechea noastră internă 
nu percepe și de aceea târziu am devenit conștientă de ce voce am, abia după ce 
am făcut primele spoturi radio și după tot episodul cu Metrorex. Ei au avut atunci 
o comisie când au ales vocea pentru metrou, care mi-a evaluat vocea din punct de 
vedere psihologic, pentru că s-a căutat ceva anume și ei au fost primii care mi-au 
dat de gândit că acolo ar fi ceva, e un dar. Vocea mea e un dar pe care l-am primit 
și de aceea trebuie să am grijă de ea. 

 
LSD Theatre Show – Godot Cafe-Teatru 

Roluri vechi și noi: există o asemenea împărțire pentru tine? Sau vorbim de 
„roluri mănușă” și „roluri care te-au provocat”? 
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Roluri vechi și roluri noi? Da, există. Pentru că de câțiva ani am o nouă 

abordare a meseriei și atunci unele sunt din perioada veche și altele din perioada 
nouă. Să zicem că acum am o nouă abordare a ceea ce fac. Cred că deja se și simte 
asta, pentru că aprecierile celorlalți s-au schimbat. E foarte simplu: de fapt, am 
încetat să mai fac pentru mine, fac tot posibilul să fac pentru ceilalți, iar din punct 
de vedere strict tehnic mă biciui mai mult decât înainte. Înainte eram poate că nu 
neapărat superficială, dar îmi ieșeau repede lucrurile și le lăsam așa. Acum nu mă 
mai mulțumesc cu puțin, căutarea e mai profundă.  

 
Cred că asta presupune să nu te mai grăbești. 
 

Of, ritmul rămâne același, din păcate, dar îmi am eu timpii mei. Asta 
conteaă cel mai mult, să-ți iei tu timpii tăi interiori, pentru că e foarte important 
să-ți găsești timp pentru ceea ce faci. 

Care dintre rolurile tale (în care joci sau nu mai joci azi) te-au stors precum 
o lămâie și te-au făcut să-ți împingi limitele dincolo de ceea ce bănuiai că 
poți? 
 

Niciunul, deocamdată. 

Înseamnă că mai ai ceva de spus în teatru! Dar n-ai avut niciun rol care să 
zici că ți-a venit mănușă? 
 

A, mănușă? Toate. 

În toate te-ai simțit foarte bine? Dar, cu toate acestea,  niciunul nu te-a 
provocat. 
 

Da, a fost destul de ușor. 

Când o să citească interviul oamenii de  teatru, mă refer la regizori, să facă  

bine să țină minte ce-ai spus tu acum!  
 

O să-și spună, mamă, dar cine se crede asta? 

Nu, din contră. 
 

Până și în Vlaicu-Vodă, unde am fost Doamna Clara, care a avut  pe lângă 
personalitatea ei ca femeie și o personalitate istorică. Un text istoric în versuri, cu 
mult ritm, deci o provocare pentru 2018 destul de mare, să pui în vorbe moderne 
un text istoric care vorbește despre niște fapte istorice foarte îndepărtate. Dar asta 
înseamnă să adaptezi un text, iar  efortul nostru a fost ca el să fie un text poetic, 
în versuri. Noi l-am rupt cât am putut ca să-l ancorăm. Asta ar fi putut părea ceva 
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foarte greu. Dar, nu știu cum, mi-a fost foarte la îndemână. Deci, la mine e o 
Doamnă Clara care… 

 
… adevărul e că ți-a venit mănușă rolul, ți-a venit foarte bine. 
 

Ca și Aneta Duduleanu, știi că eu joc Aneta Duduleanu la Teatrul Național 
din Timișoara. Am câțiva ani buni de când fac acest rol, în 2012 am avut 
premiera și stagiunea asta vor să reia Gaițele, așa că mă duc cu mare plăcere s-o 
joc pe Aneta.  Simți că n-ai zburat degeaba până la Timișoara după ce vezi 600 de 
oameni în sală. De fapt, asta e frumusețea la tot ce am făcut până acum, că de la 
un teatru de 600 de oameni mă duc la un teatru de 30 de oameni, și mă duc cu 
aceeași plăcere, și satisfacțiile sunt aceleași sau, mă rog, sunt diferite în orice caz. 
Părerea mea. 

 
Gaițele – Teatrul Național Timișoara 

 
Provocarea pentru mine este să rămâi la fel de onest pe orice scenă te-ai 

afla, să fiiautentic. Deși trăim într-o lume a iluziilor, a minciunilor, a măștilor, 
omul are încă nevoie de adevăr și sinceritate și taxează minciuna și ipocrizia. 

 
Eu cred că asta e una dintre cheile pentru care teatrul rezistă ca artă, pentru 
că, până la urmă, e una dintre cele mai vechi arte și uite că ne folosim de ea 
în continuare.  
 

E frumos să vezi că oamenii încă mai vor să fie, să asculte împreună o 
poveste sau să ia parte împreună la un act artistic. Acum venim dintr-un alt tip de 
proiect, am făcut o instalație performativă pe la cetăți, în Târgoviște, Neamț și 
Suceava, instalație performativă însemnând crearea unei atmosfere, sonor și 
vizual, cu o parte performativă a mea, dar un demers artistic mai special, cu care, 
mai ales în provincie, nu cred că publicul e obișnuit. Cu toate acestea, chiar și 
acolo am simțit plăcerea lor de a fi, de a fi împreună în acel context. 

Vorbim despre curaj sau despre sinceritate? Care crezi că este cea mai mare 
calitate personală a ta care te ajută în construcția rolurilor? 
 

Îmi plac ambele foarte mult. Îți trebuie foarte mult curaj, îmi place curajul, 
ca valoare morală.  
Minusul lui care este? Să fii laș, să te sperii, să-ți fie frică, să te îndoiești, să n-ai 
încredere! Curajul înseamnă toate aceste lucruri pe plus. Și să fii sincer în vremea 
noastră e un curaj. Și simți, te întâlnești cu oamenii din breaslă, simți că nu ești 
din același film, incredibil. 
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Bănuiesc că ai avut, apropo de asta, parteneri de scenă care îi simțeai 

că nu sunt sinceri, că nu sunt acolo. Cât de greu ți-a fost în astfel de 
momente? 

 
E o provocare pentru ei să joace cu mine. Deci îi anunț pe toți viitorii mei 

parteneri de scenă că îi voi provoca!   Îmi place să-i provoc, să-i scot din zona de 
confort, să mă joc. Eu mă joc la repetiții, sunt foarte jucăușă, chiar dacă rolul e o 
dramă. Sper să rămân așa! Doamne, te rog să mă lași așa să rămân așa! Am poftă 
de ludic, așa mă conectez eu cu oamenii, de fapt mă joc. 

Pentru  tine teatrul e o formă de a te conecta cu oamenii. Se leagă cu ce 
spuneai mai devreme, că nu mai joci pentru tine, ci joci pentru ceilalți. 
 

Da, da. Cam atunci a început să devină un mod de a mă conecta. Pentru că 
ajunsesem într-un dead end, ego-ul meu era complet satisfăcut, iar eu eram goală 
și izolată în lumea mea. Și am avut  un moment…. 

 
… de  șoc sau…? 
 

Șoc, șoc. Am primit două încercări și mulțumesc lui Dumnezeu că le-am 
descifrat ca atare, că știu actrițe care adună frustrări când primesc șuturi 
asemănătoare. Dar poate și pentru ele va veni momentul de revelație. Se face cu 
ego meseria asta, din păcate. 

Și se construiește pe ego.  
 

Acolo e lupta, tu să rămâi tot om, modest, cuminte. Cu picioarele pe pământ 
și cu capul jos, să-ți faci treaba bine. 

 
Doamna Clara – Vlaicu Vodă – Teatrul Excelsior București 

 
La ora actuală joci în independent (și o să vreau să-mi spui câte ceva despre 
proiectele de viitor ale companiei tale) și în teatrele de stat. Roluri de mare 
întindere sau, din contră. Când devine alternanța asta mai mult decât o 
simplă joacă? De ce crezi tu că doar așa poți să te arăți lumii?  Chiar, te arăți 
sau doar arăți ceea ce poți? 
 

Încerc, am niște gânduri și niște vise, dar încerc să las orizontul 
deschis. Fiindcă mi-am dat seama că sunt mai valoroase rolurile care îți sunt 
dăruite decât cele pe care vrei tu să le faci. Deci, rolurile care te aleg ele pe tine 
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îți aduc un alt tip de satisfacție și de căutare, decât acelea pe care ți le dorești tu 
neapărat. Așa s-a întâmplat și cu rolul din Grounded, eu am tradus textul și Ligia 
Ciornei a fost cea care care a dorit să și joc; ea a zis „Hai să facem” și atunci am 
luat-o pe ea, dar proiectul a fost, cumva, al meu, pentur că eu am primit textul 
și  l-am tradus. Visez la niște lucruri, dar las orizontul deschis, să vină lucruri. 
Ultima  și  cea mai mare bucurie a mea este că la Nottara joc în niște comedii. 
Mi-a lipsit comedia, eu sunt o actriță de comedie. Chiar, tu tu ai văzut Hamlet în 
sos picant, pentru că acolo tot comedie e? Am descoperit frumusețea meseriei din 
postura unui spectacol la care lumea râde și se bucură și la sfârșit zice: „Doamne, 
n-am mai râs de jumătate de an așa!”. Știi, în zona aceea de divertisment de 
calitate în care prin râs câțiva, niște oameni, un public mai mult sau mai puțin 
divers, pleacă cu o altă stare de spirit, l-ai scos din dintr-ale lui, ceea ce e mare 
lucru în ziua de azi, pentru că trăim într-o societate așa cum e, haotică. 
 
Alternanța asta dintre roluri din teatrul independent și teatrul de stat se 
transformă vreodată în ceva serios? Adică e ceva mai mult decât o simplă 
joacă? 
 

Eu nu mă joc cu alternanțele astea, sunt cât se poate de serioasă, și într-o 
parte și în alta. 

Știi că cineva venit din afară ar putea zice, și care nu știe cum stă treaba, ar 
zice că se duce în independent ccă acolo poate să facă ea ce vrea.  
 

Nu,  cred că e sănătos să păstrezi legătura și cu zona de proiecte personale. 
Fiindcă la teatru ți se dau rolurile (sau, mă rog, sunt colegi care le cer, eu încă nu 
am acel statut), dar în zona de independent, proiectele sunt ale tale, devin 
personale și atunci, dacă există diversitate în meseria ta, ești mai interesant, mai 
bogat. 

Există o diferență între publicul din independent și publicul din teatrul de 
stat? 
 

Da, există. Cred că publicul de la Nottara de exemplu este educat și învățat 
cu un anumit tip de spectacol și vine pentru acel tip, deși acum meritul Marinelei 
Țepuș (managerul teatrului)  că încearcă să lărgească această arie și eu sunt într-
unul din spectacolele acestea. Și acești spectatori, cumva, sunt fideli acelui loc. 
Adică vin periodic, sunt prezenți la toate premierele, și asta-i foarte frumos să ai 
un public fidel. La teatrele independente e fluctuant. 

 
Care public e mai critic, mai exigent? 
 

Eu îmi doresc ca toate publicurile să fie exigente. Îmi doresc asta. Noi nu 
avem un control imediat asupra calității acelui moment, acelui act artistic din acea 
seară, adică publicul e cald, publicul te aplaudă indiferent de prestație, dar mi-ar 
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plăcea să fie mai critic, mi-ar plăcea să taxeze o reprezentație care nu s-a ridicat 
la un anumit nivel; din fericire, există și  asemenea reprezentații. 

Putem să legăm ce spui aici și de ce ziceai mai devreme cu ritmul, faptul că 
totuși actorii au o viață destul de agitată, îmi permit să zic, cei buni. 
 

Toți au/avem vieți agitate, cine nu are salariu de undeva trebuie să mai 
aibă  un job, cine are și familie… pentru mine e mai simplu că sunt singură, dar 
am colegi care au familii de întreținut și nu le ușor deloc. Pentru mine ei rămân 
un mister: cum reușesc să crească și copii (mă refer acum la colege), să gătească, 
să fie mame ( știu că fac asta!),  sunt foarte tari. 

  
Ai acceptat să joci în Vlaicu Vodă, unul dintre cele mai controversate 
proiectele ale stagiunii 2017-2018. Cum a fost să o joci pe Doamna Clara?  
 

A fost o nebunie. Am acceptat, fiindcă propunerea a venit de la regizorul 
Horia Suru, cu care eu mă știu de la Piatra Neamț, unde am fost colegi. Suntem 
prieteni buni, am mers pe mâna lui. A fost cam o lun de zile în care noi am parcurs 
toți pașii care se fac, am desfăcut text, am stat pe text, am vorbit despre personaje, 
despre relații, despre situații, apoi ne-am mutat într-o hală unde am schițat 
mișcarea la dimensiunile aproximative ale Pieței Constituției; a fost un demers 
extraordinar și de la care nu s-a făcut rabat profesional. Am muncit foarte serios. 

S-a văzut asta.  
 

Sper, pentru că  îmi pare rău că în puținele cronici care au apărut n-a 
observat nimeni cum sute de oameni funcționează perfect, ca rotițele dintr-un 
ceas, într-un spațiu atât de mare. Tu ești una dintre cei care au observat asta, dar 
sunt care nu au găsit, au vorbit despre alte lucruri și au trecut peste 
profesionalismul atâtor oameni prezenți pe acel set, pentru că eu așa o să-i spun 
până la capăt, e un set, un platou de film, și mă bucur că TVR a preluat și cumva 
e o încununare a muncii mele. 

E un spectacol foarte bun și eu nu judec spectacolele în funcție de  partea 
financiară, deși pot să zic când se aruncă banii pe fereastră și când nu (când 
e nevoie, chiar o spun!),  dar acum chiar n-a fost cazul.  
 

Acum s-a cheltuit foarte înțelept o sumă de bani cu care teatrul românesc 
poate nu e obișnuit, dar de ce să nu se obișnuiască? De ce să faci în aceeași Piață 
a Constituției concerte cu vedetele momentului, care să primească aceleași sume 
de bani, și să nu faci un act teatral cu aceeași sumă. 

Un act teatral cu sute de oameni.  
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Exact, cu artiști din mai multe domenii, și actori, cor profesionist, taraf 
profesionist, călăreți profesioniști, serios acum, cârcoteala asta e specifică nouă, 
dar…. 

 
Doamna Clara – Vlaicu Vodă – Teatrul Excelsior București 

 
Cum e să faci parte dintr-o distribuție de sute de oameni? Ai simțit vreodată 
în timpul repetițiilor presiunea „numărului”? 
 

Mi-a fost teamă de prima noastră repetiție în piață, cu toată lumea, am avut 
o emoție, pentru că e o responsabilitate uriașă să ai scenă cu Vlaicu, una de 
înfruntare și practic martorii la scena asta să fie sute de oameni. Dar mă bucur că 
i-am convins. Că i-am convins că fac chestia asta cât se poate de serios și ei au 
apreciat seriozitatea mea și a noastră, pe a mea și a lui Gavril Pătru, au apreciat și 
am primit mesaje tot timpul, de felicitare, de încurajare. Și s-a mai întâmplat 
ceva  chestie extraordinar: ne-am unit, am simțit susținere din toate părțile, 
căldură… 

Cred că aici e meritul lui Horia Suru.  
 

Da, este. Horia și Ligia Ciornei, regizorul secund, ei au contribuit din plin 
la crearea acestui sentiment. Ligia a fost cea care a lucrat cu planurile  doi. Horia 
a montat spectacolul din planul întâi și ea a condus și l-a coordonat planul doi;  ea 
este cea care a avut un aport mare la crearea acestei atmosfere și-mi place să-i 
amintesc numele. O merită. ȘI ei doi s-au înțeles foarte bine, au comunicat. 

Fiindcă l-am pomenit (din nou) pe Horia Suru: nu ești la primul rol, primul 
proiect cu el, și cred că nici la ultimul. Cum e să lucrezi noi proiecte cu oameni 
pe care îi știi? 
 

Mai plăcut, chiar e plăcut.  Te ajută să te cunoști, să fi fost deja echipă în 
alte proiecte, te ajută foarte mult. Dar este șio provocare. Nici să rămân în aceeași 
echipă toată viața nu cred că e ofertant. E bine să le ai pe amândouă, să le poți 
îmbina. 

Acesta  e unul dintre motivele pentru care ți-ai înființat compania ta? 
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Da, din nevoia de echipă și de a exista într-un fel. LSD Theatre Show, tot 
în regia lui Horia Suru, a fost primul spectacol al companiei mele, Doctor´s 
Studio, așa am deschis eu ușa mea! A făcut Horia o comedie acolo de zile mari. 
Și a avut succes! 

 

Știu că a avut succes foarte mult, și la public și la critică, ceea ce e rar. 
Oricum, pe zona de independent e ceva să ai un succes atât de îndelungat. 
 

Bine, eu vin din altă bucată de independent, dinainte de Piatra Neamț, 
bucata cu Ana Mărgineanu și cu Ștefan Peca. Cu ei atunci am avut o ofertă de la 
un teatru și n-am vrut să mă angajez, ca să rămân liberă și să pot aduna semnături 
fără să am conștiința încărcată.. Acei ani m-au format, mi-au trezit gustul pentru 
proiecte personale și teatru independent. 

Hai să revenim la compania ta. Vrei s-o dezvolți, vrei ceva mai mult de la ea? 
 

Da, vreau. Mi-a venit o idee bună.. știi, de fapt nu e o companie de teatru, 
este o asociație culturală. Am observat o chestie în orașele prin care am fost 
cu Citadela, oamenii încântați că suntem acolo, încântați, cred că este foarte mare 
nevoie  de cultură, de lucruri valoroase, de lucruri cu sens mult; au nevoie de sens, 
se fac destule lucruri, nu știu cum să le spun, n-aș vrea să le taxez eu acum ca 
fiind  fără sens… Stând de vorbă cu Ligia Ciornei mi-a venit o idee: noi suntem 
doar două și mai putem strânge niște oameni, dar câte proiece putem face într-un 
an, dat fiind că eu sunt angajatăea face și film?. Și cred că aș vrea ca prin această 
asociație să ajut  oamei mai tineri pe care să-i încurajez, să-i îndrum, să le stârnim 
dorința de a face ei lucrurile astea, trebuie să fim mai mulți care să facă acte 
culturale. 
E o idee faină, apropo, că ție îți place să lucrezi în echipă, se vede clar. E o 
idee bună să-ți faci echipa ta,și să le stimulezi creativitatea în aceeași măsură. 
 

Simt nevoia să investesc. Și lucrurile pe care le-am aflat și pe care poate nu 
pot să le duc la capăt, să le predau, să insuflu, să entuziasmez pe alții să le facă. 
Asta parcă mi-aș dori acum. Că singură n-am cum să le fac pe toate, asta mi-e 
clar, și am descoperit și la Târgoviște și la Neamț și la Suceava, un public atât de 
avid de nou, de lucruri noi. Publicul din Piatra-Neamț este obișnuit cu teatrul, 
numai că noi am jucat la Târgu Neamț, deci un orășel mai mic; tocmai mi-am adus 
aminte că Geanina Cărbunariu (managerul Tetrului din Piara-Neamț) are o idee 
foarte tare, la anul să facă festivalul în mai multe orașe din județ. 
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Îți mai dorești roluri în piese istorice?  
 

Da, de ce nu? 

Eu cred că e una dintre provocările teatrului la ora actuală, să faci piese 
istorice.  
 

Nu știu dacă ai observat cât public are Game of Thrones sau Dinastia 
Tudorilor. 

 
Ceea ce teatrul românesc nu știe să speculeze.  
 

O parte din explicație este dată de faptul că ne-am săturat de comunism, 
unde tematica principală sau una dintre principalele tematici era istoria și acum…. 

Și la ora actuală e și o rușine să spui că ești patriot.  
 

Da, am observat asta, incredibil! În mediile elitei sunt anumite lucruri care 
sunt tabu; la mine la Piatra Neamț,  tata de 1 decembrie își pune steagul și eu sunt 
mândră că tatăl meu își pune steagul în balcon. Și punct, Am spus tot. Țara nu 
e  făcută doar din elite. 

 
Disputa – Teatrul Nottara în colaborare cu Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 
O, da! Asta nu trebuie uitat sub nicio formă.  Te-am văzut recent 
în Disputa, Vlaicu Vodă și Grounded. Trei piese total diferite cu trei montări 
și mai dferite. Nu te întreb care ți-e mai aproape, că mi se pare stupid.  Întreb 
altceva: la care dintre cele trei ai întâmpinat dificultăți neașteptate și cum le-
ai depășit? 
 



 73 

La Disputa, acolo am fost provocată de Vlad Massaci (regizorul 
spectacolului) să scriu finalul textului pentru că Marivaux nu a scris un final. 
Intrăm în acest univers în care se face un experiment cu cei patru copii crescuți de 
un prinț nebun, cărora  li se dă drumul în pădure, unde  ei urmează să se 
întâlnească și urmărim felul cum relaționează acești patru copii fără educație. 
Vlad m-a întrebat dacă vreau să scriu finalul, eu i-am spus că da, dar am tot tras 
de timp, am amânat momentul, pentru că nu înțelegeam exact zona în care ar putea 
să ducă acest final. Voci din interiorul artiștilor, voci ale artiștilor din interior, îmi 
spuneau un discurs feminist, un discurs în care bărbații să fie înfierați. Eu am fost 
precaută cu această sugestie și într-o seară mi-am dat seama că noi ne raportăm 
destul de ușor la un experiment. Un bărbat care după aia îi predă băiatului lui, deci 
tot un bărbat, experimentul, îndrăznește să ia bebeluși de la sânul mamei lor și să 
facă un experiment. Și am vorbit cu Vlad și i-am spus că uite, aș vrea să fac ceva 
să înfierez ideea de experiment uman. I s-a părut foarte bună ideea, am scris un 
monolog de final al lui Hermiane pe această temă, de care sunt foarte mândră, a 
țâșnit din mine, pentru că atunci când știi despre ce vorbești, lucrurile țâșnesc, da? 
Și acolo, cumva, e o scurtă pledoarie pentru educație, pentru educația tinerilor și 
a copiilor în legătură cu viața, cu iubirea, cu adevărul, și mai ales în legătură cu o 
chestie care ne lipsește și care se numește discernământ. Atât de ușor împrumutăm 
ideile altora, atât de ușor preluăm tot ce ne trece pe lângă urechi! În loc să avem 
propriile noastre idei și propriul nostru mod de a privi lucrurile și de a judeca 
situații și oameni și fapte. Și aceea a  fost o provocare foarte mare, iar acum nimeni 
nu-și dă seama că nu e al lui Marivaux. 

 
Disputa – Teatrul Nottara în colaborare cu Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad 
 
E prima ta experiență legată de scris? 
 

În asemenea context, da. 

Și? Vrei să mai scrii? 
 

Nu știu. Am scris cu Ligia la un scenariu pe care o să-l punem la CNC, un 
lung-metraj. Da, cred că o să mai scriu, dar nu aplicat, doar dacă vin la mine 
lucruri așa. 
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Deci dacă te stimulează cineva. E unul din domeniile la care trebuie să fii 
stimulată, e de ținut minte. Acum să încheiem cu Grounded și cu Citadela; eu 
am văzut Grounded la Unteatru, că așa a fost să fie. 
Și-ți mulțumesc. 

Cum a venit ideea de Citadela? Știu că femeile pilot române sunt foarte puțin 
cunoscute.  
 

Da, am descoperit documentând; documentându-ne noi despre femeile pilot 
am descoperit două lucruri extraordinare. Faptul că prima femeie pilot de MIG 
21, Simona Maierean este din Suceava, adică din orașul Ligiei, al regizoarei; al 
doilea fapt e că prima femeie pilot, Elena Caragiani, aproape că a trebuit să fugă 
de acasă și să plece în Franța unde i s-a acordat brevetul dde pilot, pentru că la ora 
aceea România nu dădea brevete. Ceea ce, cumva, ne-a deschis orizontul de la 
textul piesei spre o lume despre care prea puțină lume, prea puțin se vorbește. Și 
Ligia și-a dorit să vadă Grounded jucat în cetăți. 

 
Prima oară când am auzit despre proiect mi-am zis că e cam ciudată ideea.  
 

Când mi-a s-a spus mie asta am gândit și eu: Ligia, ce înseamnă această 
idee? Aș vrea să video-mapăm pereții cetății și vreau zborul pentru că…; 
argumentele ei au fost foarte bune, în sensul că cetățile au fost un spațiu unde s-
au purtat primele lupte, unde s-au ținut primele rezistențe, spectacolul nostru 
este  despre război tehnologic, războiul modern care, iată, se petrece. 

A făcut conexiunea între epoci. 

Da. Și atunci ne-a mai rămas să facem legătura, să susținem cu mai multe 
argumente visul ăsta al ei și ideea ei. Argumentele au venit pe tavă, fiindcă aceste 
femei pilot s-au implicat în primul război mondial și în al doilea război mondial, 
activ. N-au aruncat bombe, pentru  că nu au fost lăsate să piloteze avioane de 
luptă, dar aua ajutat cu răniți pe front, au zburat tot în zona de conflict. Și, încet-
încet, am descoperit niște povești ale unor femei incredibile și curajul lor pentru 
epoca aceea și dedicarea lor și pasiunea. Aceste femei-pilot se luptă și astăzi cu 
prejuecățile. Simona are un interviu foarte frumos din care am folosit și noi în 
care zice că „Eu m-am obișnuit într-o lume a bărbaților, dar ei nu cred că s-au 
obișnuit încă.” 

 
… e una dintre ideile care se regăsește și în piesă.  
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Sunt foarte fericită că i-am ascultat gândul și că am argumentat într-un 

proiect foarte bun se pare, de vreme ce a fost câștigător la AFCN, iar realizarea 
lui aa fost o muncă atât de plăcută și de frumoasă! E uluitor cum niște ruine, niște 
ziduri în care nu se întâmplă nimic, sunt niște vizitatori ziua și după aceea se pune 
lacătul, capătă viață seara datorită video-proiecțiilor noastre, cu lumea venită să 
asculte și să vadă. A fost o experiență nemaipomenită. 

Singura cetate care nu e în oraș e cea de la Neamț. Cum a fost cu publicul 
acolo? 
 

De la 8 și 20 erau vreo 20 de spectatori și ne-am gândit, nu-i nimic, și la 
Bienala din Valencia, eu cu ochii mei am văzut 20 de specctatori și nu e nicio 
problemă. Arta de genul acesta rămâne de nișă. Și a apărut un grup de vreo sută 
de persoane veniți dintr-o tabără. A fost extraordinar, ucraineni și români care au 
și rămas la spectacol, care au însuflețit, pentru că erau adolescenți, liceeni. A fost 
o seară genială. 

…. a fost pe gustul lor cu video maping și mai ales subiectul.  
 

I: Iar băiețelul unei prietene venite de la Piatra Neamț special pentru 
spectacol, când l-am întrebat la sfârșit:„Radu, ce vrei să te faci? Pilot?” mi-a 
răspuns: „Nu, vreau să pilotez drone.” Ai înțeles copilul? El acolo s-a raportat. 

Bravo lui, a văzut în viitor.  
 

A văzut în viitor, exact. 

Și aveți o continuitate la proiectul ăsta? Vreți? 
 

Ne gândim să alegem încă 3 cetăți, plus una în Republica Moldova. 

Atunci sigur vin. Mă inviți, nu mă inviți, vin.  
 

Cu drag te luăm, te luăm. 
 
 
 

de: Nona Rapotan 
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14. Radio România Actualități 
din data de 03 Octombrie 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=41wvuIudoL4 
 

 
 
 

 
 

de: Felix Crainicu  
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15. PRO TV 
din data de 03 Octombrie 2018, ora 19:22 
https://www.protv.ro/stiri/actorul-razvan-banica-despre-greutatea-
numelui-pe-care-l-poarta-stefan-banica-nu-a-avut-nicio-implicare.html 
 

 
 

Actorul Răzvan Bănică, despre greutatea numelui pe care-l 
poartă: Ștefan Bănică nu a avut nicio implicare în cariera mea 

 
Răzvan Bănică (26 de ani) face parte din nou generație de actori români care vor să dea 
tonul în teatru. Nepot al mult mai titratului Ștefan Bănică jr, Răzvan ne-a dezvăluit că a 
făcut mereu eforturi pentru a scăpa de povara numelui pe care-l poartă și de a dovedi 
tuturor că are propria voce. 

Celebritatea e confortabilă, dar în vârf nu ajungi ușor. Răzvan Bănică a 
știut dintotdeauna asta, dar nu s-a sprijinit pe umerii nimănui. Ca tânăr actor, 
proaspăt angajat al Teatrului Nottara, Răzvan încearcă să-și clădească propriul 
nume în actorie. În ciuda faptului că ar fi putut beneficia de ajutor din partea 
celebrului său unchi, Ștefan Bănică jr. Fostul soț al Andreei Marin și tatăl lui 
Răzvan sunt veri, însă tânărul actor nu a apelat niciodată la experiența rudei sale, 
iar explicația se găsește în interviul de mai jos.  

A fost Ștefan Bănică jr unul din mentorii dvs.? I-ați cerut vreodată sfatul în 
meseria de actor? 
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„Pentru mine, Ștefan Bănică junior și Ștefan Bănică senior sunt două repere 
ale industriei și ale showbiz-ului de atunci și de acum. Nu am îndrăznit niciodată 
să-i cer vreun sfat și n-am cerut sfaturi de la nimeni, în afară de profesorii mei din 
facultate, și anume domnul profesor Florin Zamfirescu, la clasa căruia am 
terminat. N-am îndrăznit niciodată pentru că drumurile noastre sunt total diferite, 
chiar dacă activăm cumva în același domeniu. Chiar cred că fiecare dintre noi, și 
nu mă refer numai la mine și la el, avem drumurile noastre, fiindcă suntem unici 
în felul nostru.” 

„Nu mi-am permis și nici nu mi-am dorit să-i cer vreun sfat pentru că 
eu, de fel, sunt un tip asumat, căruia atunci când ajunge acasă și pune capul 
pe pernă îi place să doarmă liniștit și să se bucure singur de realizările sau 
de posibilele performanțe pe care le are. Chiar dacă sunt la început de drum, 
am 15 spectacole, atât în teatrul profesionist, cât și în Universitatea Națională de 
Artă Teatrală și Cinematografică. El nu a venit să mă vadă în niciun spectacol și 
asta mă face să mă simt bine, să mă simt împlinit, că tot ce am reușit până acum 
mi se datorează mie, contextelor și oamenilor pe care i-am întâlnit. Va veni, 
probabil, și momentul în care ne vom întâlni în sala de spectacol sau, poate, pe 
aceeași scenă.” 

 
FOTO: Facebook Răzvan Bănică 

 
Vă deranjează când vi se spune „nepotul lui Ștefan Bănică jr”, în loc de 
Răzvan Bănică? Simțiți că lumea vă plasează mereu în umbra rudei mai 
celebre? 

„Dat fiind faptul că am început să fac meseria asta înainte de a intra la 
facultate, înainte de a deveni actor profesionist, în adolescență mai precis, mă 
deranja și mă durea fiindcă toată lumea punea reușitele mele pe seama acestei 
relații de rudenie. Cumva, nici eu nu mă mai puteam bucura de ele, deși era 
exclus să aibă vreo implicare Ștefan Bănică în cariera mea, cu atât mai mult 
cu cât relația noastră de rudenie este una civilizată, dar nu foarte apropiată.” 

„Acum încerc să nu mai bag în seamă, să-mi văd de drumul meu, să mă 
debarasez de această etichetă, care îmi face cinste, să nu mă înțelegeți greșit. Este 
o asociere cu un mare artist al acestei țări, care a făcut performanță și în 
teatru, și în film, și în muzică. E un reper. Dar, la rândul meu, și eu îmi doresc 
să fiu un reper și îi invit pe oameni să mă cunoască drept Răzvan Bănică, actorul 
care, atât cât poate și cu mijloacele lui, încearcă să le spună niște povești pe scena 
teatrului.” 
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Cum este scena de teatru față de platoul de filmare? 

„În esență, actoria este una și aceeași. E o meserie. Dacă o practici pe un 
platou de filmare sau pe o scenă, diferența dintre cele două raportări la meserie o 
fac mijloacele de expresie. La film, acestea sunt mult mai minimaliste. Atunci 
când ești la un prim-plan este mult mai ușor să cazi în fals, pentru că o cameră 
care surprinde fiecare gest sau fiecare expresie a feței s-ar putea să te dea de gol. 
La teatru, când joci într-o sală cu 200-300 de locuri, cu 20-30 de rânduri, atunci 
mijloacele trebuie să fie mult mai mari. Cei din ultimul rând trebuie să te vadă la 
fel de bine și să te înțeleagă la fel ca acela care stă în primul rând.”  

„Spectacolul de teatru este efemer, față de film, unde poți trage 20 de 
duble, până când ești mulțumit de una dintre ele și știi că aia va rămâne 
pentru mult timp înregistrată. Pe când la teatru, care este un organism mai viu, 
ceea ce se întâmplă pe scenă în seara aia e irepetabil. Chiar dacă spectacolul e 
același, nu veți vedea niciodată două reprezentații identice. Și cred că farmecul 
teatrului tocmai ăsta este, că are propria lui viață.” 

Există actori care excelează și în teatru și în film? 
„Da, sunt și sunt foarte mulți actori aici, alături de noi, în România, care au 

făcut cariere minunate atât în teatru, cât și în film. Fără să supăr pe nimeni, primul 
nume care îmi vine în minte acum, care e un reper în ambele domenii, este Victor 
Rebengiuc. A făcut roluri memorabile, atât în cinematografia românească, dar și 
în teatrul românesc. Cum? Poate că ar trebui să-l întrebăm pe dumnealui. Dincolo 
de talent, e vorba de cum înțelegi lucrurile, de rigoarea pe care o ai tu cu tine, de 
foarte multă muncă și tehnică.” 

 
FOTO: Victor Rebengiuc 

 
Răzvan Bănică, portret de actor 

Răzvan Bănică a cochetat cu teatrul încă din adolescență, însă la vârsta de 
16 ani este distribuit în primul său serial de televiziune – Îngerașii (2008). Un an 
mai târziu apare în serialul State de România, o continuare a telenovelei Regina, 
difuzat de PRO TV. Au urmat aparițiile în Pariu cu viața, Și băieții 
câteodată și Capace. Din 2017 devine angajat al Teatrului Nottara din București 
și-l puteți vedea în perioada 12-21 octombrie 2018 în cadrul festivalului de 
teatru Fest(in) pe bulevard. 
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FOTO: PROTV.RO 
 
Cum arată comedia românească în anul 2018? Mai știm să glumim și, mai 
ales, avem motive? 

„Dacă vorbim de teatru, am avut și încă mai avem motive să râdem. Cea 
mai bună dovadă sunt textele lui Caragiale, care rămân actuale. Însă, dincolo de 
motive avem nevoie să râdem. Omul are nevoie să râdă, să se deconecteze de 
la nebunia asta socială în care trăiește și în care se afundă în fiecare zi. Și 
atunci, da, cred că, în teatru, comedia vine ca un medicament și râsul poate avea 
un efect terapeutic asupra unei spectator, asupra maselor.” 

„Întâmplarea face ca până acum să fi jucat mult mai multă comedie decât 
dramă sau orice alt gen. Comedia e un gen complicat de abordat, iar comedia 
făcută bine este destul de greu de realizat. Presupune un mecaism comic pe care 
tu ca actor, prin tehnică, trebuie să-l stăpânești. Comedia e matematică, totul se 
întâmplă într-un ritm prestabilit care, dacă funcționează, creează un spectacol de 
calitate la care lumea va veni și se va amuza. Dacă nu e construit cu rigoare, 
spectacolul de comedie nu va fi unul de calitate. Ca în orice alt domeniu, sunt 
spectacole mai bune și spectacole mai proaste.” 

 

de: Dan Brumar 
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16. YORICK  
din data de 03 Octombrie 2018 
https://yorick.ro/vlad-massaci-societatea-noastra-e-divizata-cum-n-
a-mai-fost-vreodata/  
 

 
 

Vlad Massaci: Societatea noastră e divizată cum n-a mai fost 
vreodată 

 

 

Regizorul Vlad Massaci reușește să ne surprindă, de fiecare dată, cu spectacole 
care vorbesc despre umanitate, despre sensibilitățile noastre și relațiile cu 
ceilalți. De Teatrul Nottara îl leagă o colaborare fructuoasă, montând aici de-a 
lungul timpului nenumărate producții. În cadrul celei de-a VI-a ediții a 
„FESTin pe Bulevard”, pe 14 octombrie, de la ora 18:15, suntem invitați să fim 
martorii unui spectacol-laborator: „Disputa” de Marivaux. Elementul inedit al 
acestei premiere îl constituie realizarea acesteia în co-producție Teatrul Nottara 
– Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad. Jucat în cele două orașe, spectacolul are 
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aceeași distribuție, schimbându-se doar decorul semnat de Iuliana Vîlsan. 
Pornind de la tot felul de dispute – narative și reale -, am stat de vorbă cu 
regizorul Vlad Massaci, la CafeNott, despre un proiect menit să îi aducă pe 
actori împreună. Dar am discutat și despre nevoia artiștilor de apreciere, despre 
noua generație de creatori și despre teatrul care ne ajută să mai visăm din când 
în când.  

Într-o lume plină de tot felul de „crize”, Teatrul Nottara și-a propus să le 
exploreze, pe rând, prin tematica anuală a Festivalului „FESTin pe 
Bulevard”. Anul acesta vorbim despre criza comunicării. Apropo de asta, la 
ce anume face referire „Disputa” lui Marivaux? 

Spectacolul are legătură cu o criză – cu felul în care ne privim ca specie, cu 
felul în care ne socotim rezultatele unei minuni dumnezeiești sau ale unei evoluții 
biologice. Există în piesă și o problemă morală – dacă noi, oamenii, ne putem juca 
de-a Dumnezeu. Și, mai ales, dacă ne putem juca pe spezele altor oameni. E, de 
fapt, un experiment. Niște copii sunt sechestrați de mici și crescuți cu conștiința 
că sunt unici, iar lumea e atât cât văd ei cu ochii. Nu mai există alți oameni de 
vârsta lor, ci doar câțiva îngrijitori. Acest experiment se face în numele iubirii, ca 
să vedem cum s-a născut ea, dar și cum a apărut trădarea din iubire, ca o 
consecință. 

Deci putem să vorbim despre o criză personală sau poate despre una socială? 

Nu, e doar o criză filozofică. Ceea ce și trăim noi acum. Nu știm exact ce 
vrem de la viețile noastre și pe cine să ascultăm. Comunicare există pentru că 
oamenii asta fac mereu, dau din gură. Iar unii știu cât de valoros și de puternic 
poate fi cuvântul – e, totuși, mai puternic decât orice armă s-a inventat vreodată, 
pentru că el poate să pună în mișcare arma respectivă. Fiecare ia cuvântul așa cum 
consideră, absolut laic sau absolut biblic. 

Se întâmplă un lucru foarte interesant în legătură cu „Disputa”. Ea cade 
mănușă pe disputadin societatea noastră referitoare la referendum. Și mă felicit 
pentru faptul că în spectacol nu există răspunsuri legate de problemele morale ale 
piesei, ci există doar întrebări. Cum e și firesc, când mergi la teatru te întâlnești 
cu niște întrebări, iar răspunsul și-l dă fiecare în forul lui interior. 

Ne mai alocăm timp pentru a filosofa în toată vâltoarea evenimentelor 
cotidiene? 

O dimensiune filozofică încercăm să găsim în orice, pentru că altfel ne-am 
transforma în niște macaci, în niște maimuțele simpatice și destul de agresive. 

De ce tocmai acest text al lui Marivaux? 
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Pentru că pe mine m-a fascinat și mi-a plăcut felul tandru în care ne descrie 
Marivaux cum arată „prima oară” ceva. Cel mai atrăgător la acest text sunt 
situațiile de joc extrem de bune. Niște puști se întâlnesc și se îndrăgostesc întâia 
oară, în condițiile în care ei nici măcar nu știu că există două sexe diferite. Se 
sărută, se ating pentru prima oară. Toate lucrurile astea au fost frumos explorate 
împreună cu actorii, iar ele sunt pe de-o parte tandre, iar pe de alta, comice. 
Combinația asta întotdeauna m-a fascinat. 

Credeți că diferă tinerii din ziua de astăzi de personajele lui Marivaux? 

În esență, nu. Personajele lui Marivaux sunt esențializarea naturii umane. 
Dar le-am și actualizat puțin. De exemplu, băieții descoperă sportul. Marivaux 
spune că ei „țopăie”. Noi am tradus această țopăială prin faptul că descoperă 
fotbalul. Încă nu găsiseră un cuvânt pentru asta. 

Mai are iubirea despre care vorbește Marivaux în piesele lui aceeași forță în 
societatea contemporană? 

Iubirea tinde să fie rapid înlocuită cu sexul. Am observat faptul că tinerii 
sar peste etapa „curții”. Se ajunge direct la… esență. Procesul acesta de curtare 
este extrem de special pentru că stârnește creativitatea; cum să faci să 
impresionezi o persoană pe care o iubești? Îmi amintesc de minunatele scene 
descrise de Mark Twain în „Tom Sawyer”. Atunci când apare o nouă fetiță în 
școală, Becky Thatcher, Tom începe brusc să facă tumbe, să facă orice pentru a-i 
atrage atenția, totul în câmpul ei vizual. Astea sunt niște minunății care, din 
păcate, se pierd. Înainte eram mai visători… 

Te pune spectacolul un pic pe pauză și te face să te gândești la tine și la 
legăturile tale cu cei din jur? 

Așa am auzit că reacționează spectatorii. Într-un fel, spectacolul îi face să 
rememoreze diferite momente din viața lor sentimentală. 

Există o scenă extratext, un monolog scris de Isabela Neamțu. De ce ați simțit 
nevoia introducerii unui astfel de moment? 

Piesa se termina într-un fel cu totul neconcludent, probabil de aceea a și 
fost o cădere la premiera lui Marivaux. Am rugat-o pe Isabela Neamțu să scrie ea 
un monolog pentru personajul său, să colaboreze cu Marivaux. Să-l scrie cum vrea 
ea și a ieșit foarte interesant. Aduce o fațetă a acestui personaj pe care autorul nu 
o prevăzuse. E de văzut asta. 

L-ați numit un „laborator”. Pentru că este o co-producție Teatrul Nottara – 
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad sau pentru că în text ați găsit motivația 
unui experiment? 
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În primul rând, să ținem cont de faptul că avem același spectacol în două 
decoruri diferite. Un decor, cel de la Nottara sugerează un laborator. Celălalt, de 
la TCIS, e un fel de Paradis. Laborator pentru că cei patru copii sunt cobai pentru 
doi adulți care au o sterilă dispută cvasi-filozofică de salon mai degrabă, legată de 
fidelitate și de natura trădătoare a bărbatului sau a femeii. E o mică prosteală. Iar 
pentru asta sunt ținuți în captivitate de 18 ani patru copii, care sunt împiedicați să 
aibă orice interacțiune cu altă ființă umană. Apoi, ne-am gândit că Paradisul a fost 
și el un laborator al lui Dumnezeu, în care i-a pus pe cei doi și le-a dat voie să se 
cunoască. E, cumva, același lucru, motiv pentru care nu se schimbă decât vizual 
spectacolul. 

Distribuția fiind aceeași, nu? 

Da, cu patru actori de la Nottara și patru de la Arad. Se zboară mult cu 
avionul. 

Care a fost cea mai dificilă experiență în tot procesul de lucru la acest 
proiect? 

Nu există nimic dificil în astfel de proiecte în care toată lumea este bine-
dispusă, veselă și dornică de lucru. Poate că putea să iasă mai bine de atât, dar 
întotdeauna e loc de mai bine și mereu apar îndoieli că ai ales cea mai bună soluție. 
Dar așa arată cele două spectacole de acum. Ele înmagazinează foarte multe 
repetiții pline de haz și de iubire pe care ne-am dăruit-o unii altora de pe scenă în 
sală, și invers. Realmente, încă mai funcționează grupul pe Whatsapp, încă mai 
comunicăm. 

Atunci, care a fost concluzia întâlnirii acestor actori provenind din școli atât 
de diferite? 

Concluzia a fost că atunci când actorul este dedicat unui proiect, nu se mai 
face simțită niciun fel de diferență, nici de școală, nici de generație. Ei pur și 
simplu sunt niște profesioniști cu care se poate lucra ușor și plăcut. 

Ați lucrat pentru prima dată la o astfel de co-producție? 

A fost prima dată și mi se pare foarte, foarte frumos faptul că două teatre 
atât de îndepărtate geografic s-au pus alături și au făcut un proiect atât de 
interesant. Mă bucură nespus faptul că varianta Nottara se joacă la „FESTin pe 
Bulevard”, iar varianta de la Arad se joacă în FNT. Spectatorii care vor dori, vor 
putea viziona același spectacol, la o distanță mică de timp, jucat în două decoruri 
complet diferite. Aș fi curios să cunosc un spectator care să le vadă pe amândouă 
și să îmi zică apoi cum i s-a părut… 

Laboratorul le-a fost dedicat, într-o anumită măsură, actorilor? 
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Nu, pur și simplu a fost o co-producție, iar eu am fost invitat să o regizez. 
Am propus acest text pentru că mi s-a părut că el se și potrivește foarte bine 
actorilor ambelor teatre. 

Ce înseamnă pentru un actor o astfel de întâlnire de lucru? 

  Să o luăm concret, vorbim despre niște actori care au șansa să joace în 
Capitală. Firește, orice actor își dorește să joace în București, nu putem nega. Iar 
prin asta nu vreau să spun că numai aici sunt actori buni și în țară nu, nici vorbă 
de așa ceva. Valoarea este împărțită absolut egal peste tot, dar orice om vrea să 
fie văzut, și nu de același public mereu. Știm cu toții, în orașele mai mici e o mână 
de spectatori care merge la toate spectacolele; ei sunt mereu aceiași cei care văd 
toate premierele unui teatru. Și primești mereu aceleași felicitări, de la aceleași 
persoane. Mai vrei să primești și alte felicitări, de la alții. 

Ar sta puterea asta în mâna regizorului, de a coopta actorii în proiecte în alte 
orașe, pentru că oricum ei lucrează mult mai mult prin țară? 

Da, se mai întâmplă să faci chestia asta. E bine întotdeauna să nu stai în 
supa ta, să mai amesteci lucrurile. Altfel devine o apă stătută. Într-un teatru în care 
nu se mai fac angajări, atmosfera parcă fierbe sub capac. La un moment dat o să 
și explodeze. 

De-a lungul timpului ați montat în diferite zone din provincie. Se resimte mai 
acut tensiunea asta în orașele mai mici? 

Ca regizor nu prea simt lucrurile astea, pentru că eu reprezint noutatea 
pentru ei. Nu vor începe să îmi povestească problemele lor de trupă pentru că nu 
au niciun motiv și pentru că nici nu aș putea să ajut cu nimic. Știu din auzite de 
problemele existente pe ici, pe colo, dar ele nu se resimt atunci când lucrăm. 

Important e că nu se reflectă în ceea ce fac. 

Nu, dar toți vor ca la orice spectacol să strălucească pe scenă cu toții. Și 
dacă le place proiectul, sunt șanse mari să se întâmple. Dacă nu le place și o fac 
împotriva inimii, sunt șanse mari să nu strălucească. Nici ei ca actori, nici eu ca 
regizor. De aceea, atunci când propun un proiect, eu îi consult pe actori. Le dau 
să citească textul înainte și să vină cu inima deschisă. Altfel, chiar dacă mie mi-ar 
plăcea un anumit actor într-un anumit rol, dacă el nu se vede acolo sau dacă eu nu 
reușesc să îl entuziasmez pentru acel rol, e de preferat să caut pe altcineva. 

Doamna directoare a Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, a spus la un 
moment dat că, în contextul unei globalizări, un astfel de proiect poate topi 
în primul rând „granițele” la noi în țară. Simțiți că s-a întâmplat lucrul 
acesta? 
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Sunt atât de multe „țări” în țara noastră și atât de multe granițe pe care și le 
ridică oamenii de jur împrejur; e o atomizare. Nu știu ce granițe topim… Dar, 
sigur, în țara noastră a teatrului oricum nu există granițe. Eu nu le simt. În micuța 
noastră România teatrală ele nu sunt. Există doar o disponibilitate enormă spre 
colaborare, ceea ce e o minunăție. Dar, din alte perspective, societatea noastră e 
divizată cum n-a mai fost vreodată. Sunt nu granițe, ci pur și simplu prăpăstii între 
straturile sociale, între politicieni și oameni… e aproape insuportabil. 

Dar rezistăm prin artă! 

Da, am ajuns să ne închidem în turnurile astea de fildeș exact ca pe vremea 
lui Ceaușescu. Asta e realitatea. Începem să rezistăm prin cultură, am început să 
o luăm razna. Am ajuns după 30 de ani să am sentimentul că acești ani s-au dus 
absolut degeaba și că ne-am întors din punctul din care am plecat, de unde am 
fugit. Și suntem exact acolo și nu îmi vine să cred că 30 de ani parcă nu au adus 
niciun pic de evoluție în mentalul românului. Deși nu mai sunt aceiași, ci sunt 
copiii lor. 

Poate se perpetuează mentalitatea asta și n-au fost suficienți anii care au 
trecut până acum. 

Eu n-aș fi crezut. Zicea Silviu Brucan la Revoluție că românilor le trebuie 
cel puțin 20 de ani să își revină din Comunism. Atunci ne-am revoltat cu toții față 
de ce a spus. Și iată că acum, după 30 de ani, mi se pare că n-a avut dreptate, că, 
de fapt, nici măcar acești 30 de ani n-au fost de ajuns. 

Ați lucrat destul de mult cu tineri. Cum e noua generație de actori? 

Mi se pare că este mult mai puțin boemă decât era generația mea. Rar îi mai 
vezi să stea la o bere, să mai facă niște prostii. Aleargă enorm de la o repetiție la 
alta, au mult de lucru, efectiv le lipsește timpul pentru așa ceva. Dar și „berea” aia 
are rolul ei. Dimensiunea asta boemă a vieții de artist nu trebuie ignorată complet, 
ci trebuie să îți aloci timp să te gândești la ce ți se întâmplă, la ce înseamnă arta 
pe care o faci, de ce ți-ai ales meseria asta… Să mai stăm de vorbă. Mie îmi 
lipsește mult. Eu însumi, deși am 50 de ani, mă consider la fel de tânăr ca unul de 
20 de ani. Am acumulat o experiență, dar îi înțeleg perfect pentru că și eu am o 
anumită nesiguranță – cu toții o avem. Oricât de mari și de bătrâni ar fi regizorii, 
tot au emoții la fiecare spectacol. Pentru că ești un regizor bun ca un antrenor de 
fotbal. Degeaba ai câștigat Liga Campionilor dacă trei meciuri la rând ai luat 
bătaie. Așa e și aici. Nu poți să trăiești din ce ai făcut cu 20 de ani în urmă, nu la 
nesfârșit. 

Poate e competiția prea acerbă și asta nu le mai dă timp pentru ei. 
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Sigur că este. Dar teatrul are o situație cu mult mai bună acum decât în anii 
`90. Lumea merge mult mai mult la teatru. Și e mai bine și din punct de vedere 
financiar, deși asta nu garantează calitatea spectacolelor. Deși, am remarcat un 
lucru: atunci când un actor este bine plătit, sunt șanse mari ca rolul sau produsul 
artei lui să fie foarte bun. Atunci când nu e bine plătit, șansele sunt mai mici. E o 
responsabilizare. Când îl plătești bine pe un artist, e ca și când îi sufli vânt în 
pânze. El deodată se vede altfel, începe să creadă altfel despre sine și să creadă în 
sine. Sau dacă nu ai banii necesari, o poți face și altfel. Se întâmplă în unele locuri 
din țară. În astfel de locuri te simți mare regizor. Poate tu nu ești, dar ei așa te 
tratează. E o mică țesătură de relații în jurul tău, ai un producător care îți stă mereu 
la dispoziție, îl poți suna să-i zici ce ai nevoie, iar el vine și face ce îl rogi. Nu 
degeaba sunt scaunele alea cu numele actorilor pe platourile de filmare. Dacă scrie 
acolo „Humphrey Bogart”, altfel te simți. Acestea sunt niște șmecherii utile, pe 
care ar trebui să le practicăm. De fapt, arta – și teatrul mai abitir decât celelalte –
, lucrează cu orgoliul. Iar orgoliul este ceva negativ când ești civil, dar devine 
stimulativ când ești artist. 

Dacă Marivaux ar fi scris despre și pentru tinerii de astăzi, ce credeți că le-
ar fi spus? 

Exact același lucru. Faptul că iubirea se face cu mare grijă și cu mare 
atenție. Nu te poți transforma într-un tanc pentru că asta nu te face să te 
diferențiezi de orice altă gorilă. Trebuie să fii „civilizat politicos”. 

 

 

de: Elena Coman  
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17. Dor de Neamț 
din data de 10 Octombrie 2018 
http://dordeneamt.ro/2018/10/10/actrita-isabela-neamtu-sa-visezi-
sa-nadajduiesti-si-sa-dai-nastere-unor-lumi-noi-inseamna-liber-
tatea-mea/ 
 

 
 

Actrița Isabela Neamțu (Teatrul Nottara): „Să visezi, să 
nădăjduiești și să dai naștere unor lumi noi, înseamnă libertatea 

mea” 
 

 
Născută la Piatra-Neamț, Isabela Neamțu a știut de timpuriu că-și dorește să 
devină actriță. Consideră că povestea construirii unui spectacol este cea mai 
frumoasă parte din profesia ei. Este atașată de ideea de Adevăr și spune că 
Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț e ca un șuvoi, pe care îl întrețin, de-a 
lungul timpului, alte și alte generații. 



 89 

– Ce reprezintă Festivalul de Teatru de la Piatra-Neamț pentru o actriță 
născută în acest oraș? 

– Mărturisesc că sunt legată ombilical de orașul în care m-am născut, aici am 
„devenit”, aici am gustat prima oară din profesia mea, așa că, pentru mine, să joc 
din nou în cadrul Festivalului de Teatru de la Piatra-Neamț, a fost o bucurie, o 
încântare. Seara spectacolului (n.a. – 24 septembrie 2018, Grounded) s-a dovedit 
a fi plină de adrenalină, m-au năpădit amintiri de neuitat. Festivalul acesta e ca un 
șuvoi, pe care îl întrețin, de-a lungul timpului, alte și alte generații. Și mă bucur 
să fiu parte din prezentul lui. 

– Orice actor visează la un rol sau la mai multe… Ce ați dori să jucați în mod 
special? 

– Fiindcă sunt destul de activă și în spațiul teatral independent, pot să-mi aleg 
anumite roluri… dar am învățat să mă bucur mai ales de acelea care mă aleg ele. 
Îmi doresc să mă întâlnesc cu Shakespeare, uite, asta e ceva ce îmi doresc! 

– Este importantă cunoașterea unui actor în afara scenei? 

– Cred că este importantă, dar nu absolut necesară. Câteodată ți-ai dori ca oamenii 
să te recunoască dintr-un rol, de pe o scenă sau dintr-un film, și nu dintr-o reclamă; 
am învățat, totuși, să iau lucrurile ca atare și să îi invit și la teatru după ce m-au 
„reperat” de pe micul ecran. 

– În general, vă interesează în primul rând textul sau spectacolul? 

– Școala m-a învățat că „textul este un pretext”, iar rezultatul, adică spectacolul, 
poate fi cât se poate de neașteptat. Cred că povestea construirii unui spectacol este 
cea mai frumoasă parte din profesia noastră. Perioada când vibrezi împreună cu 
echipa, când imaginația o ia pe o mie de cărări și se întoarce în făgașul dorit de 
regizor, când nu dormi nopțile fiindcă ești bântuit de ceva ce încă nu există. E cu 
totul altceva profesia noastră, după premiera unui spectacol. 

 – Cum vă imaginați teatrul ideal în care ați dori să jucați? 
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– Teatrul ideal pentru mine este teatrul meu de acum, Teatrul „C. I. Nottara”. 
Prezentul meu este acum cel mai important. Desigur, sistemul are nevoie de 
reformă, actorul și arta lui au nevoie permanentă de reformă, dar, în acest moment, 
eu sunt bucuroasă să împart scena cu actori, colegi minunați, în câteva spectacole 
remarcabile și spun asta fără nicio modestie, iar teatrul ideal pentru mine, probabil 
o să îl concep eu însămi, dacă mi se va da vreodată ocazia. Visez la asta. 

– Ați iubit și ați visat teatru, de adolescent? 

– Am „plonjat” în meseria asta încă din adolescență, aveam 17 ani, cu un rol 
principal, pe scena Teatrului Tineretului din Piatra-Neamț, datorită lui Corneliu 
Dan-Borcia. În contextul acesta, m-am îndrăgostit și de viață, și de meserie, și de 
ceea ce urma să fac. Sunt strâns legate și mă bucur că e așa. 

– Vă considerați o actriță realistă? 

– Sunt atașata de ideea de Adevăr și sunt în căutarea lui. Dacă asta mă face o 
actriță realistă, atunci așa sunt. Și, deși ancorată puternic în realitate, am rămas o 
idealistă, o umanistă, prin definiție. Să visezi, să nădăjduiești și să dai naștere unor 
lumi noi, înseamnă libertatea mea și e ultimul lucru care-mi poate fi luat. 

Foto: Simion Buia 

 

de: Violeta Moșu 
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18. Libertatea 
din data de 16 Noiembrie 2018, ora 11:00 
https://www.libertatea.ro/monden/ion-haiduc-si-a-cunoscut-iubita-cu-
43-de-ani-mai-tanara-pe-facebook-2456320 

 

 
VIDEO/ Ion Haiduc și-a cunoscut iubita cu 43 de ani mai tânără 

pe Facebook. „O cruduță, nu știa mare lucru”  
 
 

La aproape 71 de ani, Ion Haiduc este unul dintre cei mai activi actori, 
jucând simultan în piese de teatru și în filme. Și nu e activ doar pe scenă, ci și în 
viața amoroasă: are o iubită în vârstă de 28 de ani! Cei doi s-au cunoscut 
Facebook, Alexandra fiind cea care l-a abordat.  

 
 
   Deși, inițial, abordarea pe site-urile de socializare a fost una strict 
profesională – tânăra, actriță în devenire, dorea să fure' meserie de la cei mai buni 
în domeniu -, povestea lor s-a tr ansformat într-o poveste de dragoste. „Întâlnirea 
noastră este, poate, una din poveștile frumoase care le știu eu. Are o notă foarte 
serioasă, în ciuda diferenței dintre noi doi. Alexandra era studentă în anul II, abia 
îl începuse și era la Mircea Rusu studentă, la UNATC. A vrut să vadă o repetiție 
la Teatrul Național. S-a dus la Stănciulescu, la regizor, dar actrița principală a zis 
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că nu dă drumul la nici un fel de student, că la repetiții actorul e cam în fundul 
gol. Ceea ce e adevărat. Lumea își face o altă impresie. Alexandra a fost 
desumflată rău”, și-a început seria de destăinuiri Ion Haiduc.  
 

Tânăra a fost cea care a făcut primul pas, remarcându-l la teatru, la o 
repetiție: „În momentul acela jucam «Resurrection blues». Eu jucam un 
general și veneam prin sală. Alexandra a venit la teatru, iar eu am trecut pe 
lângă ea, era la margine de rând. Eu am multe parfumuri de tot felul, le primesc 
din Germania de la fiica mea, care este unul dintre cei mai titrați reprezentanți 
ai lui Dior și care mereu îmi dă 4-5 parfumuri. Atunci aveam unul de la ea, 
unul japonez, cu un miros absolut demențial, iar ea a ținut minte mirosul, i-a 
plăcut foarte mult. Pentru că în perioada aia era toată ziua în bibliotecă și nu 
voia să iasă nicăieri, două colege de cameră – ea stătea la cămin – i-au făcut 
pagină de Facebook. Și l-a găsit pe Haiduc pe Facebook și mi-a scris dacă poate 
să vină la o repetiție. Eu i-am răspuns că o accept, i-am dat numărul de telefon”.  

 
 
 
S-au mutat imediat împreună  
 
 
În ciuda diferenței de vârstă, cei doi au trecut repede de la o relație 

profesională, de mentor-ucenic, la una de cuplu. „Atunci aveam niște probleme 
de sănătate, eram după o operație la corzile vocale și eram acasă. Când m-a 
sunat i-am zis că sunt bolnav, am febră și nu ies din casă, dar că stau deasupra 
Teatrului Nottara, i-am dat numărul de la interfon și i-am zis să vină la mine, 
după ce am asigurat-o că nu pățește nimic. Și a venit. M-am uitat la ea și am 
început să vorbesc cu ea. Sigur, o «cruduță», nu știa mare lucru, venea din 
Constanța, i-am zis că dacă vrea să fim prieteni și să colaborăm, să citească 
niște cărți. I-am recomandat caietele lui Camus', ne-a mai povestit la Interviurile 
Libertatea' veteranul actor, care acum poate fi văzut și în filmul Apostolul 
Bologa”, o producție TVR.  

 
 
 
Văzând că Alexandra își dorește să învețe și că îi ascultă toate sfaturile, 

Haiduc i-a permis să-l viziteze tot mai des, ca într-un final să ajungă să se mute 
împreună. „Eu stăteam într-o garsonieră, pentru că nu mă interesa. Când am 
divorțat i-am lăsat fostei soții apartamentul de cinci camere cu mobilă, tablouri, 
tot, nu mi-a trebuit nimic. Alexandra când a început să vină mai des pe la mine 
mi-a zis că nu se poate eu ditamai actorul, cu premii naționale, cu distincții, să 
stau în chichineața asta. Când s-a mutat definitiv la mine, m-am dus la 
administrator și, datorită ei, m-am mutat cu trei etaje mai jos, într-un 
apartament de patru camere, uriaș, pe care în câțiva ani, cu ea, l-am făcut 
superlux. Ea l-a amenajat, după ce a făcut un curs de design”, a mai spus 
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Haiduc, care după 8 ani de relație nu a reușit să o convigă pe Alexandra să îl 
ia de bărbat: „E ca nevasta mea acum. I-am dat vreo trei inele. Nu că se lasă 
greu, dar a zis că ce mai contează un act”.  
 

 
FOTO: Sorin Cioponea  

 
 

de: Denisa Macovei 
 

 

 

 

 

 


