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Premieră Vestul Singuratic, 29 martie și 9 aprilie 2015, ora 19.00 
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1. Yorick 
din data de 31 martie 2015, 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 259, 31 martie-6 aprilie  

http://yorick.ro/frate-frate-dar/ 

 

 
 

Frate-frate, dar… 

 

 

Cu toţii iubim copiii. Cu poznele lor, cu fantezia lor debordantă, cu naivitatea şi 

puritatea lor. Un zâmbet de-al lor ne face să le uităm pe loc boroboaţele. Orice 

trăznaie se transformă în amintire povestită cu haz peste ani. Sunt frumoşi, iuţi la 

http://yorick.ro/frate-frate-dar/
http://yorick.ro/frate-frate-dar/
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minte şi la prostioare şi ne dăm în vânt după ei. Sunt cu toţii nişte îngeraşi care din 

când în când mai comit câte o boacănă. Dar timpul trece, iar copiii cei diafani cresc. 

Se presupune că odată cu maturizarea energia creatoare de şotii se mai temperează, 

glumele mai mult sau mai puţin sărate dispar încet-încet odată cu seriozitatea care 

face diferenţa între băieţi şi bărbaţi. Pentru unii puşti vârsta din buletin nu 

impresionează cu nimic spiritul ludic şi nevoia organică de a face prostii. 

Anii care au trecut peste fraţii Connor, eroii spectacolului „Vestul singuratic” 

de Martin McDonagh montat de Cristi Juncu la Teatrul Nottara, nu au avut prea multe 

cuvinte de spus în faţa plăcerii lor nebune de a se tachina. Cei doi bărbaţi în toată 

puterea cuvântului au schimbat jocurile copilăriei cu cele ale maturităţii. Obişnuinţa 

de a pune beţe în roate unul celuilalt a devenit modul lor de viaţă. Doi adolescenţi 

rebeli de patruzeci şi ceva de ani au transformat banala ceartă între fraţi în arta 

supliciului reciproc. Numai că împunsăturile din copilărie s-au complicat odată cu 

vremea; puştile nu mai sunt de jucărie, iar gloanţele sunt adevărate. 

Timp de trei ore asistăm la o comedie neagră în care între două runde de bătaie 

pe pungile de chipsuri tatăl încasează un glonţ mortal „bine-meritat” pentru o glumă 

neinspirată. Nimic mai firesc pentru o zi obişnuită din viaţa lui Coleman şi Valene. 

Nu moartea tatălui e importantă, ci disputa pe tema markerului portocaliu. În acest 

univers paralel, într-un Leenane în care moartea suspectă a locuitorilor are o frecvenţă 

constantă, doi morocănoşi îşi împart viaţa conform zicalei „Rău e cu rău, dar mai rău 

e fără rău”. Valene, irascibil şi venal, însemnează compulsiv fiecare obiect cu iniţiala 

sa şi îşi expune triumfal colecţia de statuete de sfinţi din ipsos. Coleman, ursuz şi 

leneş, nu are plăcere mai mare decât să bea din whiskey-ul fratelui şi să îi coacă la foc 

iute, în cuptorul inscripţionat cu acelaşi „V” omniprezent, impresionanta colecţie. 

 Foto Horia Petrașcu 
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În acest maraton al nervilor întinşi, există un arbitru. Cum altfel decât absurd. 

Părintele Welsh, un biet om al lui Dumnezeu aruncat în mijlocul unui loc uitat de 

divinitate, îmbibat în alcool şi bune intenţii. Excedat de eşecul său, lucid în faţa 

evidenţei, alege să îşi pună drept gaj viaţa de apoi şi să îşi joace sufletul pe o singură 

carte: împăcarea celor doi fii risipitori. Poetic, temerar, înduioşător, dar perfect inutil. 

Singurele dovezi de afecţiune se rezumă la şicane şi injurii. Dar, poate, aşa arată 

iubirea în familia Connor. Cine ştie. Părintele Welsh este izbăvit tocmai de această 

dragoste în care ura este unicul mod de manifestare. 

Spectacolul spune pe-ndelete această poveste bizară; cu un ritm leneş, în care 

tensiunea nu are timp să se acumuleze pentru a răbufni decisiv, ci pulsează uniform. 

Într-un dialect stâlcit până la limita suportabilului, în care au de suferit laolaltă 

acordul dintre subiect şi predicat, pluralul cuvintelor, conjuncţiile, articolele şi mai 

toate părţile de vorbire, „muzica” disonantă a limbii mutilate ţine loc de farmec al 

izului local. Nu lipsesc nici inevitabilele cuvinte „fără perdea”. De exemplu, celebra 

„pulă” care a făcut furori în moda sezoanelor trecute, primeşte un upgrade ironic 

odată cu expresia „pula meu”. Acest new entry în argoul teatral, ceva mai duios decât 

banala sa înaintaşă obosită de atâta muncă pe „altarul Thaliei”, are şanse să amuze 

publicul deja imun la de cantitatea de organe menţionate pe scenele de teatru. 

 Foto Horia Petrașcu 

„Vestul singuratic” nu are suficientă vitalitate. Deşi fiecare actor îşi 

construieşte un personaj puternic, carismatic, bine articulat, undeva la nivelul 

relaţiilor, ceva nu funcţionează până la capăt. Tăcerile nu au timp să vorbească de la 

sine, comunicarea între priviri nu produce scântei. Dincolo de replici bine punctate, de 

momente de măiestrie actoricească, întregul nu este la fel de savuros ca părţile care îl 

compun. Spectacolul este unul al reuşitelor individuale: Florin Piersic Jr. (Coleman) 
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este ca o stâncă de neclintit. Cu o privire intensă, joc stăpânit şi o vorbire atent 

controlată umple scena cu un singur gest şi nu lasă nicio secundă la întâmplare. 

Concentrat şi surprinzător, te face să îl urmăreşti orice ar face pe scenă. Vlad 

Zamfirescu (Valene) are o naturaleţe artistică, motivată interior, firescul său este 

organic (spre deosebire de detaşarea indiferentă a stilului de joc la minimă rezistenţă 

atât de răspândit şi apreciat în ultima vreme) şi dozează precis pacursul unei replici, 

cu impact imediat. Andi Vasluianu (Părintele Welsh) are multă candoare şi alura unui 

martir al unei cauze pierdute. Monologul său degajă emoţie, însă greutatea vorbelor 

rostite pacurge distanţa până la jumătate. Ioana Calotă (Girleene) este de o sinceritate 

debordantă şi o îndrăgeşti involuntar pentru fragilitatea din spatele locvacităţii sale. 

Această joacă de copii a unor oameni mari ascunde, în fond, poveşti de viaţă 

triste. Lucruri grave se petrec în această sarabandă a şotiilor a căror urmare nu mai 

este doar un plâns sănătos în pernă. Cicatricile rămân pe sufletele unor oameni care se 

pot bucura doar prin suferinţa celuilalt. Un purgatoriu perpetuu la care noi asistăm cu 

un zâmbet în colţul gurii. Comedia şi drama îşi dau mâna armonios, iar părerile de rău 

vin abia mai târziu. 

Teatrul Nottara, Sala George Constantin 

„Vestul singuratic”, de Martin McDonagh 

Regia: Cristi Juncu 

Traducere: Bogdan Budeș 

Scenografie: Carmencita Brojboiu 

Distribuţia: Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Florin Piersic Jr., Ioana Calotă/ 

Corina Dragomir 

 

 

Postat de Alina Epingeac 

 

 

http://yorick.ro/author/alina-epingeac/
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 Yorick 
din data de 23 martie 2015, 

Revistă săptămânală de teatru. Numărul 259, 31 martie-6 aprilie  

http://yorick.ro/vestul-singuratic-vine-la-nottara/ 

 

 
 

Vestul singuratic vine la Nottara 

 

 

http://yorick.ro/vestul-singuratic-vine-la-nottara/
http://yorick.ro/vestul-singuratic-vine-la-nottara/
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Spectacolul „Vestul singuratic”, de Martin McDonagh, în regia lui Cristi Juncu, 

va avea loc duminică, 29 martie, de la ora 19.00, la Sala George Constantin a 

Teatrului Nottara din București. 

Unul dintre cei mai importanţi dramaturgi contemporani irlandezi, Martin 

McDonagh este şi un foarte apreciat scenarist şi regizor de film, cu un portofoliu 

serios de premii şi nominalizări. Textul pus în scenă la Teatrul Nottara a fost tradus de 

Bogdan Budeș, iar scenografia spectacolului este semnată de Carmencita Brojboiu. 

Vestul singuratic, text scris în 1997 (şi nominalizat, doi ani mai târziu la 

Premiul Tony pentru cea mai bună piesă), face parte din Trilogia Leenane a lui 

McDonagh, alături de mult apreciata „Regina frumuseţii din Leenane” şi de „Craniul 

din Connemara” (cu care a fost nominalizat, tot în 1997, la Premiul Laurence Olivier 

pentru Cea mai bună comedie). 

Regizorul Cristi Juncu consideră „Vestul singuratic” unul dintre „marile texte 

ale dramaturgiei contemporane”. „În copilărie nu ştim ce e bine şi ce e rău. Suntem 

amorali. Suntem inocenţi. Din cauza asta copiii care au făcut ceva rău nu ajung la 

închisoare – considerăm că nu sunt încă responsabili pentru faptele lor. Nu sunt încă 

civilizaţi. Sunt încă prădători. Sunt în perioada jurasică a evoluţiei. Dar îi iubim”, 

spune el justificându-și alegerea acestei piese. „Mai mult, copiii sunt, în ordinea 

mântuirii, modele! Doar fiind ca ei vom intra în Împărăţia Cerurilor! Vestul singuratic 

ne spune o poveste cu nişte oameni care au rămas, la patruzeci de ani, precum copiii.” 

Coleman şi Valene dau impresia că stau pe nişte butoaie de pulbere, sunt gata 

să explodeze în orice moment. Relaţia dintre cei doi fraţi, care şi-au pierdut tatăl în 

urma unui „accident” cu o armă de foc este una stranie, construită din conflicte şi 

certuri permanente. 

Valene colecţionează statuete religioase, iar celălalt Coleman şi-a făcut un 

obicei de a merge la înmormântări în principal pentru mâncarea servită. Fiecare îl 

provoacă pe celălalt, împingându-l spre limitele răbdării, singurul care încearcă să 

repare întrucâtva relaţia disfuncţională a fraţilor Connor fiind preotul Welsh. Dar 

sfaturile lui par să rămână neauzite pentru Coleman şi Valene, ca şi pentru restul 

satului în care îşi are parohia. Însă, într-o răsturnare aproape mistică a rolurilor, se 

dovedeşte că tocmai cel care trebuia să fie salvatorul îşi aşteaptă salvarea de la cei 

rătăciţi… 

Din distribuţie fac parte Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu și Florin Piersic Jr., 

Ioana Calotă/ Corina Dragomir. 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/
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2. Senso TV 
din data de 31 martie 2015, 

https://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-5910/vestul-singuratic#/0 

 

 
 

Vestul Singuratic 

 

Cu Vlad Zamfirescu, Florin Pierisc Jr, Andi Vasluianu, Ioana Calota si Corina 

Dragomir, dupa un text de Martin McDonagh in regia lui Cristi Juncu. O piesa grea, 

tulburatoare, cu personaje bine conturate, ce-si duc traiul ranced intr-o lume 

neprietenoasa. Cum ii transforma lumea sau cum transforma ei lumea dupa chipul lor, 

e o poveste, pe care o puteti vedea la Teatrul Nottara, sala George Constantin. 

 

 

https://www.sensotv.ro/arte/Spectacole-5910/vestul-singuratic#/0
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De ce vestul? 

 

 
 

Probabil ca fiecare dintre noi a vazut cel putin un film despre vestul...salbatic. 

Parca asa i se spunea. Si in aceasta piesa vestul e salbatic, dar pentru autor e in 

special...singuratic. Si daca vedeti piesa o sa si intelegeti de ce. Cei cinci actori dau tot 

ce au mai bun ca sa va convinga de acest lucru. Cinci actori remarcabili plus autorul 

plus regizorul, reusesc sa ne transpuna pentru vreo trei ore in casa lor, in viata lor, in 

...durerea lor din Vestul cel singuratic.  

 

 
 

La intrebarea de ce vestul....as raspunde: poate pentru ca acolo apune lumea...ca 

si soarele. Poate de aceea nu poti sa spui Estul singuratic sau salbatic. Pentru ca de-

acolo rasare soarele, acolo e lumina, prin urmare in vest....asteapta bezna. Nu stiu 

daca autorul asta a vrut sa ne arate, dar asta inteleg eu din titlu si din personaje. 
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Personaje pe care s-ar putea sa nu le iubiti, dar poate ca va veti recunoaste in anumite 

metehne ale lor si poate va veti intreba daca chiar e necesar sa traiti asa. Sau daca 

chiar va face bine... 

 

 

 

 

Realizator: Mihaela Moldoveanu 

Redactor: Ioana Bercaru 
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3. Radio România Cultural 
din data de 28 martie 2015, 

http://www.radioromaniacultural.ro/vestul_singuratic_noua_premiera_a_te

atrului_nottara-29861 

 

 
 

Vestul singuratic - noua premieră a Teatrului Nottara 

 

Vestul singuratic 

Premiera oficiala 29 martie 2015 

  

de: Martin McDonagh  

Regia: CRISTI JUNCU  

Distribuția:  

            Coleman - FLORIN PIERSIC JR.  

            Valene - VLAD ZAMFIRESCU  

            Welsh - ANDI VASLUIANU  

            Girlen - IOANA CALOTĂ / CORINA DRAGOMIR  

http://www.radioromaniacultural.ro/vestul_singuratic_noua_premiera_a_teatrului_nottara-29861
http://www.radioromaniacultural.ro/vestul_singuratic_noua_premiera_a_teatrului_nottara-29861
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=289
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=48
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=288
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=30
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=32
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=22
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=21
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Scenografia: CARMENCITA BROJBOIU  

Traducerea: BOGDAN BUDEȘ 

 

Ce se întâmplă când un regizor extrem de talentat se întâlneşte cu cinci actori 

pur-sânge, o scenografă inventivă şi un autor care observă fiecare detaliu al condiţiei 

umane? Se naşte un spectacol remarcabil: Vestul singuratic - noua premieră a 

Teatrului Nottara, care se joacă la Sala George Constantin.  

Nimic nu poate fi mai ofertant pentru un teatru şi pentru publicul său, decât un 

text modern, despre lucruri care neliniştesc, scris într-un ritm alert, fără ocolişuri şi 

inhibiţii inutile. Întotdeauna relaţiile interumane dintr-o comunitate, fie ea din Irlanda 

sau de oriunde, ne spun mai mult despre fiinţa umană decât zeci de tratate de 

psihanaliză.  Aşa că sunteţi invitaţi să intraţi în lumea plină de violenţă, de umor 

negru, dar şi de neaşteptată compasiune, a fraţilor Connor, a părintelui Welsh şi a 

frumoasei Girleen Kelleher. 

 

 

Un reportaj de Raluca Radulescu 

http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=267
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=47
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4. LiterNet.ro 
din data de luna ianuarie 2015, 

http://agenda.liternet.ro/articol/19298/Mihai-Brezeanu/O-scrisoare-

deschisa-Vestul-singuratic.html 

 

 
 

O scrisoare deschisă - Vestul singuratic 

 

Cu scuzele de rigoare, textul care urmează îşi va dezvălui înţelesul mai ales 

celor care au aplaudat deja extraordinarul spectacol Vestul singuratic,  montat de 

Cristi Juncu la Nottara. Pe textul copleşitor al irlandezului Martin McDonagh, tradus 

încântător de Bogdan Budeş, Juncu le oferă lui Florin Piersic Jr. (bucurându-se de 

fiecare replică şi de fiecare gest), Vlad Zamfirescu (dansând în ritm aiuritor pe ritmul 

comedie-dramă-comedie-dramă), Andi Vasluianu (tulburător şi ataşant, deşi apăsând 

o idee prea mult pe soluţia bahică, cu precădere în marele monolog) şi Ioanei Calotă 

(entuziasmantă în scena lacului) şansa unor roluri cum nu multe au mai existat şi vor 

mai exista în carierele lor. Cum de se poate râde atât de mult în ambianţă celui mai 

neliniştitor spectacol din Bucureştiul clipei, e probabil marele secret al acestei piese 

pe care chiar se poate clădi the New Nottara. 

Atunci când drumul fiecărei zile către noapte e musai să fie udat, stropit, înecat 

în fabuloase porţii de whisky 

 

http://agenda.liternet.ro/articol/19298/Mihai-Brezeanu/O-scrisoare-deschisa-Vestul-singuratic.html
http://agenda.liternet.ro/articol/19298/Mihai-Brezeanu/O-scrisoare-deschisa-Vestul-singuratic.html
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Atunci când puştoaicele ce formează o prăpădită de echipă de fotbal îşi înving 

adversarele prin dezmembrare fizică şi grabnică expediere de pe terenul de joc pe 

masa de operaţie 

Atunci când elevele de liceu fac un ban vânzând alcool din poartă în poartă şi 

transformă în porno-poantă orice posibilă aluzie la propriul (eventual) erotism 

Atunci când bărbaţii trecuţi de 30 de ani (virgini ori ba, puţin importă!) îşi 

definesc sexualitatea exclusiv în raport cu fantasmagorice experienţe romantice trăite 

pe vremea liceului 

Atunci când cea mai mică urmă de feminitate e de căutat pesemne în trecut, 

căci prezentul îşi râde până şi de un nume precum Maria, preferând să aglutineze 

femeile sub denumirea generică de Girleen 

Atunci când doi fraţi fără de mamă îşi ucid tatăl pe motiv de freză şi îşi 

marchează teritoriul crimei cu iniţiala victoriei pe motiv de omertà 

Atunci când criminalii umblă liberi pe străzi, sub ochii netulburaţi ai 

comunităţii 

Atunci când pentru oricâte crime există încă speranţa izbăvirii păcatelor, în 

timp ce pentru o singură sinucidere iadul e unica destinaţie posibilă 

Atunci când copilăria a doi fraţi e doar epoca ce marchează începutul unui 

infinit şir de fapte menit să ducă la dezintegrare reciprocă 

Atunci când suprema dovadă de curaj devine capacitatea de a nu rări paşii 

cuprinşi de apa lacului ce îţi înghite treptat nenorocul de a te fi născut 

Atunci când substantivele nu mai au plural, adjectivele nu mai au gen, 

pronumele nu mai au prepoziţii, adverbele nu mai au reguli, cuvintele nu mai au sens 

("Bah, să fie clar, astea e a mele! Tu mănânci decât chipse care le cumperi cu banii 

tăi, ce pula meu!") 

  Atunci când statuetele ţin loc de zei şi căldura ochiului de aragaz înlocuieşte 

căpruiul retinei vii 

Atunci când înmormântările sunt şanse sigure de pişcot (patee, în dialect rural), 

rupând astfel monotonia hranei ce altfel nu vine decât la pungă (nu, aragazul nu e de 

folos aici; el găteşte doar cina tainei de pe urmă a idolilor de plastic) 

 Atunci când frumuseţea trăieşte cât un ciob dintr-o sonată de pian zapata pe un 

radio prăfuit, iară iubirea ţâşneşte, ca de la adolescentă la preot, când deja e prea 

târziu şi cu totul inutil 

 Atunci când cruzimea faţă de aproapele devine regula jocului şi orice încercare 

de a opri auto-genocidul sfârşeşte în aburi de alcool îndoit cu apa ori cu pipi 

Atunci când impotenţa binelui e marele motiv de miştocăreală la curtea lui 

Rău-Împărat 
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Atunci, în miezul acelei omeniri fără de oameni, se cade să îţi bagi mâinile în 

oala ei de viaţă şi să urli de durere ca şi cum ar mai exista pe lumea asta o fiinţă, 

măcar o singură fiinţă, în posesia propriei sale perechi de urechi. Şi să scrii, cu ultima 

brumă de energie topită într-un grăunte de bunătate, testament fresh pentru un 

(iluzoriu) nou început. Hai, curaj şi Guiness, părinte! 

 

 

 

de Mihai Brezeanu 

http://www.liternet.ro/autor/3563/Mihai-Brezeanu.html
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5. Ileana Andrei 
din data de 24 ianuarie 2015, 

http://www.ileanaandrei.ro/vestul-singuratic/ 

 

 
 

Vestul singuratic, despre o lume departe de lume 

 

Vestul singuratic este o poveste atipică spusă într-un limbaj acid, dur, despre 

natura umană cu cele mai ascunse colţuri ale sale de urât în diverse forme, despre 

dezumanizare, despre o viaţă fără reguli care se întâmplă într-un colţ uitat de lume. 

Dar pentru că existenţa în dualitate este o caracteristică a lumii şi a oamenilor, undeva 

pe bucata asta de pământ uitată, îşi fac loc, timid, iubirea, încrederea în oameni, 

speranţa, iertarea. 

Vestul singuratic este o piesă scrisă de dramaturgul irlandez Martin 

McDonagh şi evocă o societate îmbolnăvită de conflicte între fraţi, între vecini, între 

preotul satului şi enoriaşi, iar compasiunea şi înţelegerea par a fi fost demult îngropate 

sub un cinism care atinge cote înalte. 

 Avem de-a face cu o povestire dramatică cu mult umor negru care evită 

analiza, justificările, morala, păstrând un caracter preponderent descriptiv al faptelor 

şi personajelor. 

http://www.ileanaandrei.ro/vestul-singuratic/
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Textul este foarte savuros şi, cu toate că nu îl cunosc pe cel original, se simte, 

dincolo de o traducere foarte bună, lucrul amănunţit pe detalii de limbă română şi 

adaptarea lui la un limbaj tipic anumitor segmente ale societăţii româneşti. 

Vestul singuratic a avut premiera la Teatru 74 din Târgu Mureş în 2008, în 

traducerea lui Bogdan Budeş şi regia lui Cristi Juncu, iar recent a fost montat de 

acelaşi regizor la Teatrul Nottara cu o distribuţie nouă, foarte bună: Florin Piersic 

Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă/Corina Dragomir. 

 

Doi fraţi alcoolici, Coleman (Florin Piersic Jr.) care poftea la “patee” la orice 

sindrofie sau înmormântare din localitate şi Valene (Vlad Zamfirescu), colecţionar 

pasionat de “statuee” din plastic ale Fecioarei Maria, se ceartă în fiecare zi pe lucruri 

mărunte, beau whisky îndoit cu apă într-o casă în care timpul parcă stă în loc. Unul 

dintre ei şi-a omorât tatăl, celălalt s-a ales cu casa şi banii defunctului. 

Un preot, Welsh (Andi Vasluianu) are remuşcări şi crize spirituale tot mai dese 

pentru nu se mai regăseşte în această postură şi, cu atât mai mult, în această lume 

uitată de Dumnezeu. Le înăbuşă, din ce în ce mai des, cu acelaşi whisky pe care o 

minoră, Girleen (Ioana Calotă/Corina Dragomir), îl fură de acasă şi îl vinde la 

negru. 

Ce se întâmplă pe scenă timp de trei ore, împrejurările prin care trec 

personajele, dialogurile dintre ele, ipostazele în care se pun, de conflict direct sau doar 

de persiflare reciprocă, mărturisirile emoţionante, dar şi hilare, răsturnările ingenioase 

de situaţie sunt construite foarte interesant de regizorul Cristi Juncu. 
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După spectacolele pe care le-am văzut din creaţia sa regizorală am observat la 

el o particularitate care îmi place foarte mult. Evită zgomotul inutil pe scenă, acţiunea 

excesivă sau neimportantă şi optează pentru compunerea unor personaje negălăgioase. 

 Este un regizor care mi se pare că alege să construiască preponderent pe 

interpretare, care se vede că este studiată şi lucrată, până a se ajunge la varianta de 

prezentare în faţa publicului. 

Vestul singuratic aduce pe aceeaşi scenă trei actori care plac foarte mult 

pentru că sunt foarte talentaţi şi se exprimă artistic cu autenticitate. 

Florin Piersic Jr. este natural, constant, relaxat în rolul lui Coleman, având o 

interpretare foarte amuzantă a unui personaj căruia prea puţin îi pasă de orice. Sunt 

momente în spectacol când, fără să spună nicio replică, stârneşte râsul prin poziţia 

corporală sau mimică. 

Vlad Zamfirescu reuşeşte un personaj savuros, în tonalitatea potrivită şi cu o 

abordare originală, un bărbat preocupat de lucruri fără nicio însemnătate, cum ar fi 

aragazul, statuetele de plastic, “cipsele” şi scrijelirea pereţilor casei cu litera V. 

De fapt, cei doi actori sunt majoritatea spectacolului pe scenă împreună, într-un 

recital inedit care captivează publicul, pentru că are la bază discuţii când aprinse, când 

molcome, dintre două personaje întruchipând doi bărbaţi maturi care nu reuşiseră să 

se maturizeze niciodată. 

 Conexiunea lor cu lumea reală este realizată de preotul Welsh jucat de Andi 

Vasluianu în contrapunct, un creştin matur, dar viciat de societate şi de patima 

alcoolului, care face eforturi disperate să le reamintească celor doi fraţi adevăratele 

valori creştine pe care ar trebui să le respecte. 

Ioana Calotă, pe care am văzut-o jucând în spectacolul avanpremieră, îi dă glas lui 

Coleen, singura apariţie feminină în acest univers sălbatic al bărbaţilor, o adolescentă 

care trăieşte drama unei iubiri imposibile. 

Muzica şi scenografia spectacolului sunt deosebite şi, alături de limbajul 

necenzurat, dar necesar aşa, întregesc viziunea regizorului Cristi Juncu de a evoca o 

lume îndepărtată de lumea noastră în care se râde copios, inteligent şi molipsitor. 

 Spectacolul este un pic prea lung şi are câteva momente care pot fi scurtate, 

dar nu deranjează pentru că este comic. 

http://www.ileanaandrei.ro/spectacolul-contracte-manifest-pentru-identitate/
http://www.ileanaandrei.ro/freak-show/
http://www.ileanaandrei.ro/freak-show/
http://www.ileanaandrei.ro/maitreyi/
http://www.ileanaandrei.ro/tartuffe/


19 

 

 

Sunt astfel de spectacole pe care îmi place să le impart cu oameni pasionaţi de 

arta teatrală. Pe unii dintre ei îi rog să scrie câteva cuvinte despre ceea ce am văzut 

împreună  în seara respectivă, pentru că sunt curioasă de părerea lor. 

Mirela Cara, care a mai scris aici, spune despre spectacolul lui Cristi Juncu 

următoarele: 

 “Vestul singuratic este un complot împotriva spectatorului, care, cât stă în sală, nu 

are de ales decât să crape de râs. Ba şi când pleacă acasă, bietul spectator merge 

hlizind ca un oligofren. 

 Păi cum să nu râzi când îţi rămâne în minte zâmbetul tâmp de pe chipul 

Juniorului care, îmbrăcat în izmene şi flanelă de bumbac, se piaptănă afectat, vrând 

parcă să arate că ţine la etichetă? 

 Până şi decorul e gândit să nu te lase să stai sobru. Portertul urecheatului 

chiuaua atârnat strategic lângă Iisusul răstignit pe crucea suspendată deasupra armei 

cu care a fost săvârşită crima, pe acelaşi perete cu un pişoar infect, îţi fură ochiul şi te 

„înghioltesc“ nevinovat să râzi de câte ori te uiţi la ele. Când începi totuşi să-ţi revii, 

spectacolul îţi place şi mai mult. De data asta pentru tema pe care o ascunde în spatele 

tuturor acestor elemente umoristice. 

  Aşa cum în decor sacrul şi profanul fuzionează aproape imperceptibil, în 

întreaga piesă, moralitatea se înfăţişează ca un luptător fără şanse de izbândă în faţa 

atotputernicului şi incontrolabilului instinct animalic, care în final îşi strigă glorios 

victoria: „p…..aaaa!!!!“. 

https://www.facebook.com/mirela.cara?fref=ts
http://www.ileanaandrei.ro/crima/
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Spectacolul Vestul singuratic va avea următoarele reprezentaţii la Teatrul 

Nottara pe 8 şi 15 februarie. 

Distribuție: Florin Piersic jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă/Corina 
Dragomir 

Regie: Cristi Juncu 

Copyright: Horia Petrașcu 

 

 

 

by ileana 

https://www.facebook.com/horia.petrascu/media_set?set=a.890874194290412.1073741845.100001035194559&type=3
http://www.ileanaandrei.ro/author/ileana/
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6. MediaFax 
din data de 25 martie 2015, 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-

florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-14052581 

 

 
 

"Vestul singuratic", cu Andi Vasluianu, Florin Piersic Jr. şi Vlad Zamfirescu, 

duminică, la Nottara 

 

"Vestul singuratic", de Martin McDonagh, cu actorii Vlad Zamfirescu, Andi 

Vasluianu, Florin Piersic Jr., Ioana Calotă şi Corina Dragomir în distribuţie, va fi 

prezentat în premieră, duminică, de la ora 19.00, în Sala "George Constantin" a 

Teatrului Nottara din Bucureşti.  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-14052581
http://www.mediafax.ro/cultura-media/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-14052581
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"Vestul singuratic", cu Andi Vasluianu, Florin Piersic Jr. şi Vlad Zamfirescu, duminică, la Nottara (Imagine: Horia 

Petrascu) 

Spectacolul "Vestul singuratic", de Martin McDonagh (traducerea Bogdan 

Budeş), în regia lui Cristi Juncu şi scenografia semnată de Carmencita Brojboiu, are o 

distribuţie care reuneşte trei actori pe cât de diferiţi, pe atât de complementari - Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Florin Piersic Jr., alături de un personaj feminin, 

interpretat la dublu rol de Ioana Calotă şi Corina Dragomir, informează un comunicat 

remis MEDIAFAX. 

Martin McDonagh este unul dintre cei mai importanţi dramaturgi contemporani 

irlandezi şi, de asemenea, un foarte apreciat scenarist şi regizor de film. 

"Vestul singuratic", text scris în 1997 şi nominalizat, doi ani mai târziu, la premiul 

Tony pentru cea mai bună piesă, face parte din "Trilogia Leenane" a lui McDonagh, 

alături de "Regina frumuseţii din Leenane" şi de "Craniul din Connemara", cu care a 

fost nominalizat, tot în 1997, la premiul Laurence Olivier pentru cea mai bună 

comedie. 

Regizorul Cristi Juncu se referă la "Vestul singuratic" ca fiind unul dintre 

"marile texte ale dramaturgiei contemporane". 

"În copilărie nu ştim ce e bine şi ce e rău. Suntem amorali. Suntem inocenţi. Din 

cauza asta copiii care au făcut ceva rău nu ajung la închisoare - considerăm că nu sunt 

încă responsabili pentru faptele lor. Nu sunt încă civilizaţi. Sunt încă prădători. Sunt 

în perioada jurasică a evoluţiei. Dar îi iubim. Mai mult, copiii sunt, în ordinea 
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mântuirii, modele! Doar fiind ca ei vom intra în Împărăţia Cerurilor! «Vestul 

singuratic» ne spune o poveste cu nişte oameni care au rămas, la 40 de ani, precum 

copiii", a declarat regizorul. 

Următoarea reprezentaţie a spectacolului va avea loc pe 9 aprilie, de la ora 

19.00. 

 

 

de Dorina Calin  

 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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7. Facebook 
din data de 16 ianuarie 2015, 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3902462277669

83&id=345058085619131 

 

 

 

MUST SEE – „Vestul singuratic” de Martin McDonagh (tr. exceptionala 

Bogdan Budeş) - Sala George Constantin-Teatrul Nottara  

R: Cristi Juncu, D: Florin OʼPiersic Jr., Vlad Zamfirescu, Corina Dragomir, 

Andi Vasluianu  

N16 ani – atentie parintilor care isi aduc copii fara sa citeasca bine 

Teatrul Nottara, dintre toate teatrele din Bucuresti, parea sa fie ultimul teatru 

care nu se poate reforma, si aici nu vorbim de aspectul uzat si incomod al salii mari, ci 

mai ales de repertoriu si montarile discutabile din toate punctele de vedere. Motiv 

pentru care era si cel mai ocolit teatru. Dupa Festivalul de asta toamna „Comedia pe 

Bulevard”, sau cam asa ceva, cand au fost aduse din tara montari foarte bune si 

exceptionale (vezi in cronologie) + activarea site-ului + on line ticketing, am observat 

miscari. In sensul ca au inceput sa fie invitati regizori de-adevaratelea, sa vina sange 

proaspat in prim plan (colaborari etc). Nu garantam pentru tot.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=390246227766983&id=345058085619131
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=390246227766983&id=345058085619131
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Insa, mostra care va va convinge sa-i recalcati pragul este „Vestul singuratic”. 

Scrisa de unul din cei mai in voga dramaturgi contemporani (scenarist, regizor), 

Martin McDonagh, multipremiat si multinominalizat, piesa este o dramedie in cel mai 

pur stil irlandezo-britanic! (violenta, sarcasm, semidoctie, glume sexuale(nascute mai 

mult din represia sexuala, decat din exces) etc invelite intr-un strat gros de umor 

negru si alcool). Stil pe care insularii au reusit sa-l faca trade mark, daca ne gandim 

doar la Guy Richie, Danny Boyle (Trainspotting), Jon S. Baird(Filth), cu filmele ne e 

mai usor:). Sau, de acelasi autor, pentru cine a fost norocos a vazut „Omul perna” 

montat de R. Afrim la Braila, o montare imensa (cum ar zice specialistii, 

breathtaking). Dar sa revenim la scopul initial.  

 

In comunitatile mici, in general („Portugalia” musai de vazut la acelasi teatru), 

si in cele Vest-irlandeze, in mod special, timpul curge intre doua pahare cu whisky, 

cuvintele n-au nevoie de acorduri, ele trebuie doar sa existe si sa fie folosite cat mai 

mult in injuraturi, cruzimea, ura si violenta sunt de fapt distractia cotidiana (echipa de 

fotbal a fetelor ce isi cotonogeste constant adversarele), suicid-ul este demonstratia ca 

existi, maruntisurile si materialitatea vietii sunt singurele scopuri pentru care traiesti 

(pateele de la pomenile mortilor, cerute cu obstinatie, cipsurile…) si, in sfarsit, dar nu 

in ultimul rand, nicio zi fara crima:). Cum ar fi viata fara crima, dar nu orice fel de 

crima, ci una fara noima. In aceasta mica lume, fericirea se aduna din cioburi (multe), 

iertarea poate fi un exercitiu ca si trasul cu pusca, prietenia si intelegerea nu exista 
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nici intre frati, ce pretentii sa mai ai de la altii, din pacate:), ce tine de Dumnezeu, pare 

sa nu aiba legatura cu acest mic orasel („pare ca Dumnezeu nu are jurisdictie in acest 

oras”). 

 Fratii Coleman si Valene, acesti Cain si Abel contemporani cu piticul din Twin 

Peaks:), s-au nascut si traiesc in acest mirobolant univers, in casa tatalui, proaspat 

mort (omorat accidental, my a__, de Coleman), unde problema nu e ca peretii cad pe 

ei, ci ca au ramas singuri. Actiunea incepe dupa inmormantarea tatalui, cand, cei doi 

se intorc acasa cu parintele Welsh, venit sa le acorde suportul sufletesc si impacarea 

divina. Ca de obicei, totul iese exact pe dos, parintele devine depresiv din cauza urii si 

neintelegerilor dintre frati. Restul subiectului la vizionare emoticon smile 

Bogatia textului, simbolistica excesiva, densitatea detaliilor erau premisele unei 

reusite, dar Cristi Juncu a facut ceva absolut iesit din comun. Probabil una dintre cele 

mai bune piese ale anului. Va fi cu siguranta. Punerea in scena este conceputa in parti, 

ca actele unei simfonii, in care pauzele sunt marcate de acorduri rhythm and blues cu 

parfum de gospel New Orleans, avand tempo-uri diferite allegro, adagio etc, intr-un 

decor care iti spune totul despre imbacseala, dezordinea si mizeria sufleteasca a 

personajelor. Si acum actorii. 

 

Florin Piersic Jr. este fabulos. De departe, personajul Coleman poate fi numit 

rolul vietii lui, de pana acum:). Joaca chiar mai bine decat in propriile-i montari. Este 

un Coleman atat de veridic, incat cu greu ne abtinem sa nu-i zicem O'Piersic. 

Miscarea scenica, mimica, costumul, „tunsoarea” si barba (please don`t shoot), 

postura de plavan-urangutan, tonalitatile, ritmul sunt toate sub control si dozaj de 

exceptie. Vlad Zamfirescu aduce restul de piese din puzzle. Alternanta fazelor de 

constient-normal cu nefericit-agresiv, respectiv stalp de familie cu screw you este 

perfecta, fluida si „naturala”. O exuberanta interpretare a poeziei din uratenia vietii. 
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Corina Dragomir, un intermezzo reusit si credibil, in special in scena lacului. 

Singurul caruia nu i-a iesit, in totalitate, este Andi Vasluianu, blandul preot. 

Interpretarea este mult prea „innecata in bautura”, inutil. 

Una peste alta, putem sa garantam ca veti rade cum n-ati mai facut-o de mult, 

iar sentimentul cu care veti iesi, va fi foarte placut(nu neaparat din excesul de ras). 

Bravo! Veti spune la final. 
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8. Ziarul Metropolis 
din data de 27 martie 2015, 

http://www.ziarulmetropolis.ro/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-

florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara/ 

 

 
 

Vestul singuratic, cu Andi Vasluianu, Florin Piersic Jr. şi Vlad Zamfirescu, duminică, 

la NottaraCitiți în Ziarul Metropolis 

 

“Vestul singuratic”, de Martin McDonagh, cu actorii Vlad Zamfirescu, Andi 

Vasluianu, Florin Piersic Jr., Ioana Calotă şi Corina Dragomir în distribuţie, va fi 

prezentat în premieră, duminică, de la ora 19.00, în Sala “George Constantin” a 

Teatrului Nottara din Bucureşti. 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara/
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Vestul singuratic, duminică, la Nottara / Autorul, Martin McDonagh, este 

unul dintre cei mai importanţi dramaturgi contemporani irlandezi şi, de 

asemenea, un foarte apreciat scenarist şi regizor de film. 

“Vestul singuratic”, text scris în 1997 şi nominalizat, doi ani mai târziu, la premiul 

Tony pentru cea mai bună piesă, face parte din “Trilogia Leenane” a lui McDonagh, 

alături de “Regina frumuseţii din Leenane” şi de “Craniul din Connemara”, cu care a 

fost nominalizat, tot în 1997, la premiul Laurence Olivier pentru cea mai bună 

comedie. 

 Foto: Vestul singuratic – Nottara 

Cristi Juncu, regizorul spectacolului Vestul singuratic 

Regizorul spectacolului, Cristi Juncu se referă la “Vestul singuratic” ca fiind 

unul dintre “marile texte ale dramaturgiei contemporane”. 

“În copilărie nu ştim ce e bine şi ce e rău. Suntem amorali. Suntem inocenţi. 

Din cauza asta copiii care au făcut ceva rău nu ajung la închisoare – considerăm că 

nu sunt încă responsabili pentru faptele lor. Nu sunt încă civilizaţi. Sunt încă 

prădători. Sunt în perioada jurasică a evoluţiei. Dar îi iubim. Mai mult, copiii sunt, în 

ordinea mântuirii, modele! Doar fiind ca ei vom intra în Împărăţia Cerurilor! «Vestul 

singuratic» ne spune o poveste cu nişte oameni care au rămas, la 40 de ani, precum 

copiii”  

Următoarea reprezentaţie a spectacolului va avea loc pe 9 aprilie, de la ora 19.00. 

Un articol de Petre Ivan 

http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2015/03/cristi-juncu.png
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2015/03/cristi-juncu.png
http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=51
http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/petre-ivan/
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 Ziarul Metropolis 
din data de 27 februarie 2015, 

http://www.ziarulmetropolis.ro/cateva-concluzii-cu-privire-la-

spectacolul-de-teatru-vestul-singuratic/ 

 

 
 

Câteva concluzii cu privire la spectacolul de teatru „Vestul singuratic“ 

 

Se joacă la Teatrul Nottara din Bucureşti, la sala George Constantin, 

spectacolul “Vestul singuratic” de Martin McDonagh, în regia lui Cristi Juncu. 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/cateva-concluzii-cu-privire-la-spectacolul-de-teatru-vestul-singuratic/
http://www.ziarulmetropolis.ro/cateva-concluzii-cu-privire-la-spectacolul-de-teatru-vestul-singuratic/
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Textul. Martin McDonagh este britanic. Are cetăţenie engleză şi irlandeză. 

Cultural este – însă – cât se poate de irlandez. Cunoaşteţi dramaturgia irlandeză? 

Dramaturgia este, în definitiv, un gen al literaturii. Să reformulăm, aşadar: cunoaşteţi 

literatura irlandeză? Am vizitat cândva – în prima parte a vieţii mele – Dublinul. În 

niciun alt oraş al lumii n-am mai avut acest sentiment copleşitor că absolut totul este 

literatură. Avea dreptate bătrânul Joyce – trebuie doar să ajungi la inima Dublinului. 

Martin McDonagh este un dramaturg de succes, tradus, jucat, premiat, elogiat 

şi, dacă îmi îngăduiţi adjectivul, puternic. Există mai multe tipuri de putere într-un 

text – cea mai frecventă este puterea cuvintelor. 

Puterea lui Martin McDonagh vine, însă, nu din vocabular, ci din teribila sa 

onestitate. Lui nu îi e frică de ce este – cu adevărat – omul. Desigur, acţiunea din 

“Vestul singuratic” este, formal, circumcisă teritorial. Totul se întâmplă în vestul 

Irlandei, dar – aşa cum veţi vedea – se poate petrece oriunde (judeţul Vaslui, România 

ar fi un decor absolut firesc). Această lipsă a graniţelor este caracteristică artiştilor 

universali. Martin McDonagh este un artist universal. 

În istoria aceasta avem: doi fraţi cam beţivi (unul tocmai şi-a ucis tatăl), un 

preot catolic cu conştiinţă şi o fată care vinde alcool din casă în casă, deşi nu ar trebui, 

nu e bine!, şi îl iubeşte, deşi nu ar trebui, nu e bine!, pe preot. 

Cea mai mare parte din poveste are loc într-o casă de oameni, întocmai ca în 

viaţă. Fraţii se detestă reciproc şi îşi fac zilele insuportabile, doar pentru a se preda, în 

amurg, băuturii, singura care pare că poate să le facă existenţa suportabilă. Numele lor 

sunt Coleman şi Valene. 

Sunt nume pe care – deşi e foarte probabil ca acum să le auzi prima dată – nu le 

vei mai putea uita niciodată. Acţiunea e dură, dacă nu cumplită, fraţii sunt violenţi 

verbal, dar şi fizic, înjură mult, ca în orice periferie. Dar, căci există întotdeauna o 

conjuncţie adversativă care ne salvează textele şi vieţile, încă pot fi mântuiţi. Aşa 

crede preotul, el însuşi alcoolic. Numele său este Welsh. Ce va fi înainte de cortină nu 

vă voi spune. 

Actorii. Florin Piersic Jr. îl joacă pe Coleman. Este prima dată – în ultimul 

deceniu şi jumătate – când Florin Piersic Jr. joacă în regia altuia. 

Numele său funcţionează – de multă vreme – ca o garanţie pentru orice 

spectacol. Dar niciun nume nu rezistă în teatru dacă actorul care îl poartă nu este bun 

la fiecare spectacol, în fiecare seară şi, în cazul lui Florin Piersic Jr., la fiecare replică. 

Actorul acesta nu îşi preface, demonstrativ, cuvintele în flăcări. Ceea ce nu înseamnă 

că Florin Piersic Jr. nu îşi lasă sufletul pe scenă în fiecare seară, bineînţeles că aşa 

face, doar că dăruirea lui este – mai ales – cerebrală. 
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Este – nu am niciun motiv să îmi ignor verdictul – cel mai cerebral din câţi 

actori am văzut în oraşul acesta. El nu este numai o inimă, el este – mai ales – o 

minte. Joacă inteligent, e pur şi simplu o încântare să vezi cum de fiecare dată acest 

actor are un punct de vedere asupra personajelor sale. Florin Piersic Jr. nu doar simte, 

asta pot şi alţii, el înţelege, intelectual, până la ultimele consecinţe cine sunt oamenii 

în hainele cărora intră şi de ce sunt aşa. 

Vlad Zamfirescu îl joacă pe fratele său – Valene. Pentru mine, Vlad Zamfirescu 

a fost adevărata revelaţie. Energia sa e inima spectacolului. Nu te saturi – deşi 

“Vestul” durează trei ore – să îl vezi, mai ales că nu ştii niciodată care îi va fi 

următoarea mutare. Dacă ar fi fost şahist, nu mă îndoiesc, ar fi jucat şah întocmai ca 

Bobby Fischer. 

Andi Vasluianu îl joacă pe preotul Welsh. Este un rol teribil, pentru care trebuie 

să îţi pregăteşti îndelung cordul. Andi Vasluianu face asta – reuşeşte să fie autentic şi 

emoţionant. Nu ştiu câţi, nici măcar cine!, ar mai putea să îl joace aşa pe preotul 

Welsh. 

La sfârşit, căci preotul va cunoaşte şi el sfârşitul, în urma lui Andi Vasluianu, 

deşi e întuneric deplin în sală, rămâne o lumină ca o zi cu braţele deschise. 

În rolul lui Girleen joacă fie Ioana Calotă, fie Corina Dragomir. Eu am văzut-o 

pe ultima. Ea echilibrează scena, aduce concomitent poezie şi ordine în universul 

acela brutal, aşa cum îndeobşte doar speranţa poate să facă. 

 Foto din spectacolul „Vestul 

singuratic“ – Teatrul Nottara 
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Piesa “Vestul singuratic” este tradusă de Bogdan Budeş. Scenografia: Carmencita 

Brojboiu. Spectacolul durează trei ore (cu pauză) şi este nerecomandat copiilor sub şaisprezece ani, 

din cauza limbajului licenţios şi a acţiunii cumplite. 

 

Un articol de Andrei Crăciun 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/andrei-craciun/
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9. Modernism 
din data de 26 martie 2015, 

http://www.modernism.ro/2015/03/26/vestul-singuratic-cu-vlad-

zamfirescu-andi-vasluianu-si-florin-piersic-jr-teatrul-nottara-

bucuresti/ 

 

 
 

Vestul singuratic cu Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu și Florin Piersic Jr. @ 

Teatrul Nottara București 

 

 

http://www.modernism.ro/2015/03/26/vestul-singuratic-cu-vlad-zamfirescu-andi-vasluianu-si-florin-piersic-jr-teatrul-nottara-bucuresti/
http://www.modernism.ro/2015/03/26/vestul-singuratic-cu-vlad-zamfirescu-andi-vasluianu-si-florin-piersic-jr-teatrul-nottara-bucuresti/
http://www.modernism.ro/2015/03/26/vestul-singuratic-cu-vlad-zamfirescu-andi-vasluianu-si-florin-piersic-jr-teatrul-nottara-bucuresti/
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Spectacolul „Vestul singuratic” de Martin McDonagh (traducerea: Bogdan 

Budeş), în regia lui Cristi Juncu şi scenografia semnată de Carmencita Brojboiu se 

joacă la Teatrul Nottara, sala George Constantin din București. Montarea are o 

distribuţie de excepţie, reunind trei actori de forță, pe cât de diferiți, pe atât de 

complementari: Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu și Florin Piersic Jr., alături de 

un personaj feminin, interpretat la dublu rol de Ioana Calotă şi Corina Dragomir. 

Cu aerul său de gentleman rebel, Martin McDonagh este unul dintre cei mai 

importanţi dramaturgi contemporani irlandezi şi, de asemenea, un foarte apreciat 

scenarist şi regizor de film. La o scurtă trecere în revistă a activităţii sale, cititorul este 

impresionat de portofoliul de premii şi nominalizări. 

Vestul singuratic, text scris în 1997 (şi nominalizat, doi ani mai târziu la 

Premiul Tony pentru cea mai bună piesă), face parte din Trilogia Leenane a lui 

McDonagh, alături de mult apreciata Regina frumuseţii din Leenane şi de Craniul din 

Connemara (cu care a fost nominalizat, tot în 1997, la Premiul Laurence Olivier 

pentru Cea mai bună comedie). 

Regizorul Cristi Juncu se referă la „Vestul singuratic” ca fiind unul dintre 

„marile texte ale dramaturgiei contemporane”. Continuă, afirmând: „În copilărie nu 

ştim ce e bine şi ce e rău. Suntem amorali. Suntem inocenţi. Din cauza asta copiii 

care au făcut ceva rău nu ajung la închisoare – considerăm că nu sunt încă 

responsabili pentru faptele lor. Nu sunt încă civilizaţi. Sunt încă prădători. Sunt în 

perioada jurasică a evoluţiei. Dar îi iubim. Mai mult, copiii sunt, în ordinea 

mântuirii, modele! Doar fiind ca ei vom intra în Împărăţia Cerurilor! „Vestul 

singuratic” ne spune o poveste cu nişte oameni care au rămas, la patruzeci de ani, 
precum copiii.” 

Vă invităm, aşadar, în lumea plină de violenţă, de umor negru, dar şi de 

neaşteptată compasiune, a fraţilor Connor, a părintelui Welsh şi a frumoasei Girleen 

Kelleher. 

Durată: 3h (cu pauză) 

 

by Cosmin Nasui  

 

http://www.modernism.ro/author/admin/
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10. Daily Acting 
din data de 26 martie 2015, 

http://unbtc.ro/o-scrisoare-deschisa#more-12894 

 

 
 

O scrisoare deschisa 

 

Cu scuzele de rigoare, textul care urmeaza isi va dezvalui intelesul mai ales 

celor care au aplaudat deja extraordinarul spectacol „Vestul singuratic”, montat de 

Cristi Juncu la Nottara. Pe textul coplesitor al irlandezului Martin McDonagh, tradus 

incantator de Bogdan Budes, Juncu le ofera lui Florin Piersic Jr. (bucurandu-se de 

fiecare replica si de fiecare gest), Vlad Zamfirescu (dansand in ritm aiuritor pe ritmul 

comedie-drama-comedie-drama), Andi Vasluianu (tulburator si atasant, desi apasand 

o idee prea mult pe solutia bahica, cu precadere in marele monolog) si Ioanei Calota 

(entuziasmanta in scena lacului) sansa unor roluri cum nu multe au mai existat si vor 

mai exista in carierele lor. Cum de se poate rade atat de mult in ambianta celui mai 

nelinistitor spectacol din Bucurestiul clipei, e probabil marele secret al acestei piese 

pe care chiar se poate cladi the New Nottara… 

 

Atunci cand drumul fiecarei zile catre noapte e musai sa fie udat, stropit, inecat 

in fabuloase portii de whisky 

http://unbtc.ro/o-scrisoare-deschisa#more-12894
http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=51
http://new.nottara.ro/
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Atunci cand pustoaicele ce formeaza o prapadita de echipa de fotbal isi inving 

adversarele prin dezmembrare fizica si grabnica expediere de pe terenul de joc pe 

masa de operatie 

Atunci cand elevele de liceu fac un ban vanzand alcool din poarta in poarta si 

transforma in porno-poanta orice posibila aluzie la propriul (eventual) erotism 

Atunci cand barbatii trecuti de 30 de ani (virgini ori ba, putin importa!) isi 

definesc sexualitatea exclusiv in raport cu fantasmogerice experiente romantice traite 

pe vremea liceului 

Atunci cand cea mai mica urma de feminitate e de cautat pesemne in trecut, 

caci prezentul isi rade pana si de un nume precum Maria, preferand sa aglutineze 

femeile sub denumirea generica de Girleen 

Atunci cand doi frati fara de mama isi ucid tatal pe motiv de freza si isi 

marcheaza teritoriul crimei cu initiala victoriei pe motiv de omertà 

Atunci cand criminalii umbla liberi pe strazi, sub ochii netulburati ai 

comunitatii 

Atunci cand pentru oricate crime exista inca speranta izbavirii pacatelor, in 

timp ce pentru o singura sinucidere iadul e unica destinatie posibila 

Atunci cand copilaria a doi frati e doar epoca ce marcheaza inceputul unui 

infinit sir de fapte menit sa duca la dezintegrare reciproca 

Atunci cand suprema dovada de curaj devine capacitatea de a nu rari pasii 

cuprinsi de apa lacului ce iti inghite treptat nenorocul de a te fi nascut 

Atunci cand substantivele nu mai au plural, adjectivele nu mai au gen, 

pronumele nu mai au prepozitii, adverbele nu mai au reguli, cuvintele nu mai au sens 

(„Bah, sa fie clar, astea e a mele! Tu mananci decat chipse care le cumperi cu banii 

tai, ce pula meu!”) 

Atunci cand statuetele tin loc de zei si caldura ochiului de aragaz inlocuieste 

capruiul retinei vii 

Atunci cand inmormantarile sunt sanse sigure de piscot (patee, in dialect rural), 

rupand astfel monotonia hranei ce altfel nu vine decat la punga (nu, aragazul nu e de 

folos aici; el gateste doar cina tainei de pe urma a idolilor de plastic) 

Atunci cand frumusetea traieste cat un ciob dintr-o sonata de pian zapata pe un 

radio prafuit, iara iubirea tasneste, ca de la adolescenta la preot, cand deja e prea 

tarziu si cu totul inutil, 

Atunci cand cruzimea fata de aproapele devine regula jocului si orice incercare 

de a opri auto-genocidul sfarseste in aburi de alcool indoit cu apa ori cu pipi 

Atunci cand impotenta binelui e marele motiv de mistocareala la curtea lui Rau-

Imparat 

Atunci, in miezul acelei omeniri fara de oameni, se cade sa iti bagi mainile in 

oala ei de viata si sa urli de durere ca si cum ar mai exista pe lumea asta o fiinta, 

macar o singura fiinta, in posesia propriei sale perechi de urechi. Si sa scrii, cu ultima 

bruma de energie topita intr-un graunte de bunatate, testament fresh pentru un 

(iluzoriu) nou inceput. Hai, curaj si Guiness, parinte! 

http://www.slang.ie/index.php?county=Roscommon&entry=Girleen
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„Vestul singuratic” 

  de Martin McDonagh 

Traducere: Bogdan Budes 

Regie: Cristi Juncu 

Scenografie: Carmencita Brojboiu 

Actori: Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calota / 

Corina Dragomir 

 

 

de Mihai Brezeanu 

http://new.nottara.ro/?act=rep&sid=51
http://unbtc.ro/despre
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11. Hyperflash 
din data de 1 aprilie 2015, ora 13:01 

http://hyperflash.ro/vestul-singuratic-o-viziune-interesanta-asupra-

conditiei-umane/ 

 

 
 

Vestul singuratic, o viziune interesantă asupra condiţiei umane 

 

 

http://hyperflash.ro/vestul-singuratic-o-viziune-interesanta-asupra-conditiei-umane/
http://hyperflash.ro/vestul-singuratic-o-viziune-interesanta-asupra-conditiei-umane/
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„Vestul singuratic e unul dintre marile texte ale dramaturgiei contemporane”, este 

părerea generală comasată în spusele regizorului Cristi Juncu vizavi de această 

reprezentaţie superbă, sublim construită scenic de cinci mari actori ai dramaturgiei 

româneşti: Ioana Calotă/Corina Dragomir, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Florin 

Piersic Jr. 

Vestul singuratic, text scris în 1997 (şi nominalizat, doi ani mai târziu la 

Premiul Tony pentru cea mai bună piesă), face parte din Trilogia Leenane a lui 

McDonagh, alături de mult apreciata Regina frumuseṭii din Leenane şi de Craniul din 

Connemara(cu care a fost nominalizat, tot în 1997, la Premiul Laurence Olivier 

pentru Cea mai bună comedie). 

Spectacolul aduce la lumină situaţia omului aflat în mizerie. O murdărie care 

trece peste impresia vizuală şi ajunge până în cele mai profunde locuri ale conştiinţei 

omeneşti. O relaţie intrafamilială care scoate în evidenţă un dialog lacunar între doi 

fraţi, o situaţie conflictuală extrem de delicată care orbitează permanent în jurul unui 

butoi cu pulbere extrem de inflamabil. 

Conflictul se consumă într-un cadru supus perioadei contemporane, un mediu 

mizer care anunţă trăirile interioare ale celor doi fraţi, Coleman ( Florin Piersic Jr.) şi 

Valene ( Vlad Zamfirescu). 

Încadrarea reprezentaţiei în sfera comediei este asigurată sublim de abundenţa 

comicurilor de situaţie şi comicurilor de limbaj-justificate de greşelile de vocabular şi 

prezenţa jargonului. Unul din cele mai reprezentative comicuri este cel de caracter, 

relevant în construcţia personajului Valene. Acesta este caracterizat ca fiind arhetipul 

avarului, o condiţie care însă este justificată just în final, spre stupoarea audienţei. 

În multitudinea situaţiilor conflictuale construite de cei doi protagonişti îşi fac 

simţite prezenţa motivele religioase, rolul acestora fiind la început unul timid, pentru 

ca până în final acestea să fie “vinovate” de soluţionarea conflictelor. Liantul dintre 

abstractul motivelor religioase şi concretul aplicabilităţii acestora din situaţia relevată 

în reprezentaţie îl constituie preotul Welsh ( Andi Vasluianu). 

Dialogurile dintre cele trei personaje sunt savuroase, acompaniate de mult 

whiskey şi mâhnire din partea părintelui Welsh, o stare de profundă tristeţe pricinuită 

de un mediu precar din punct de vedere religios. Preotul Welsh încearcă să repare 

relaţia disfuncţională a fraţilor Connor, dar sfaturile lui par să rămână neauzite pentru 

Coleman şi Valene, ca şi pentru restul satului în care îşi are parohia. 

Într-o răsturnare aproape mistică a rolurilor, se dovedeşte că tocmai Welsh, cel 

care trebuia să fie salvatorul, îşi aşteaptă salvarea de la cei rătăciţi. Astfel, singura 



41 

 

şansă pentru ca preotul să-şi salveze sufletul din purgatoriu depinde de soluţionarea 

situaţiilor dintre cei doi fraţi. 

Sentimentul erotic este şi el prezent pe parcursul reprezentaţiei, o trăire 

unidirecţională, înfiripată în sufletul mult prea tinerei Girleen (Ioana Calotă/Corina 

Dragomir). Aceasta trăieşte o dramatică poveste de iubire faţă de preotul Welsh, din 

partea căreia nu se bucură însă de feedback. Girleen vinde bautura părinţilor pentru a 

strânge banii necesari îndeplinirii unui plan tainic, dezvăluit la un moment dat. 

„Scopul scuză mijloacele” este premiza care lămureşte acest conflict. 

Spectacolul relevă particularităţi comportamentale ale unor tipologii ce se vor 

uitate de societatea contemporană, modele care însă se supun sentimentelor erosului 

şi, deşi rudimentare într-o oarecare măsură în contextul acţiunii, acestea reuşesc să 

echilibreze balanţele relaţiilor dintre personaje. 

 Următoarea reprezentaţie va avea loc în data de 9 aprilie, la Teatrul Nottara, 

în sala George Constantin. 

Hyperflash vă invită la spectacol, satisfacţia este garantată! 

Intră mai jos pentru a vedea interviuri cu actorii: 

http://hyperflash.ro/vestul-singuratic-o-viziune-interesanta-asupra-conditiei-umane/ 

 

 

By Daniel Puişor 

 

http://new.nottara.ro/
http://hyperflash.ro/vestul-singuratic-o-viziune-interesanta-asupra-conditiei-umane/
http://hyperflash.ro/author/puisordaniel/
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12. CasaMiaTV 
din data de 25 martie 2015, ora 12:33 

http://www.casamiatv.com/florin-piersic-jr-andi-vasluianu-si-vlad-

zamfirescu-joaca-vestul-singuratic/ 

 

 
 

Florin Piersic Jr, Andi Vasluianu și Vlad Zamfirescu joacă în „Vestul 

singuratic” 

 

Duminică, 29 martie, la teatrul Nottara din București, Florin Piersic Jr, Andi 

Vasluianu și Vlad Zamfirescu joacă în piesa „Vestul singuratic”. 

Sala „George Constantin” va găzdui spectacolul de Martin McDonagh, unul 

dintre cei mai importanţi dramaturgi contemporani irlandezi şi, de asemenea, un 

foarte apreciat scenarist şi regizor de film.  

„Vestul singuratic”este un text scris în 1997 şi a fost nominalizat, doi ani mai 

târziu, la premiul Tony pentru cea mai bună piesă. 

E un spectacol ce nu trebuie ratat! 
 

 

de Mirela Zamfir 

 

http://www.casamiatv.com/florin-piersic-jr-andi-vasluianu-si-vlad-zamfirescu-joaca-vestul-singuratic/
http://www.casamiatv.com/florin-piersic-jr-andi-vasluianu-si-vlad-zamfirescu-joaca-vestul-singuratic/
http://www.casamiatv.com/?s=film
http://www.casamiatv.com/?s=a
http://www.casamiatv.com/author/admin/
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13. Șapte Seri 
din data de 25 martie 2015, ora 12:33 

http://www.sapteseri.ro/evenimente/eveniment/vestul-singuratic-1 

 

 
 

Vestul singuratic 

 

de Martin McDonagh  

Regia: Cristi Juncu Cu: Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, 

Ioana Calotă / Corina Dragomir Scenografie: Carmencita Brojboiu Traducere: 

Bogdan Budeș  

Ce se întâmplă când un regizor extrem de talentat se întâlneşte cu cinci actori 

pur-sânge, o scenografă inventivă şi un autor care observă fiecare detaliu al condiţiei 

umane? Se naşte un spectacol remarcabil:Vestul singuratic - noua premieră a 

Teatrului Nottara, care se joacă la Sala George Constantin.  

http://www.sapteseri.ro/evenimente/eveniment/vestul-singuratic-1
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14. Blog Ileana Lucaciu 
din data de 7 aprilie 2015, ora 16.18 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2015/04/vestul-singuratic-teatrul-

nottara-sala.html 

 

 

“VESTUL SINGURATIC” – TEATRUL “NOTTARA” (Sala “George Constantin”) 

O COMEDIE … SUPERFICIAL “NEAGRĂ” PE SCENĂ 

Este necesar să rezumăm pe scurt subiectul piesei pentru a o raporta la viziunea 

teatrală. Într-o comunitate irlandeză uitată de lume și Dumnezeu, acțiunea propune 

traiul a doi frați care locuiesc împreună și sunt într-o permanentă neînțelegere. 

Povestea începe după înmormântarea tatălui, împușcat de fratele cel mare Coleman, 

faptă tăinuită de fiul cel mic Valene care a reușit să devină propietarul bunurilor 

rămase de la cel ucis. Li se alătură preotul Welsh și cei trei comentează ce se petrece 

în comunitatea lor singuratică și consumă multe pahare de băutură. Personajele se 

refugiază mereu în băutura, whisky în special. Mai intervine în lungile discuții dintre 

aceste personaje și tânăra, Girleen. Se povestesc crimele și o sinucidere, petrecute în 

satul lor sărman. Preotul va încerca să îi împace pe cei doi frați, înainte se pare de a se 

sinucide și el. Acesta este subiectul desprins din prezentarea scenică a piese pe care 

recunoaștem nu am citit-o înainte. 

 Dramaturgul irlandez contemporan Martin McDonagh este și scenarist și 

regizor de film. Scrierile sale, ca și “Vestul singuratic”, au fost nominalizate pentru 

diverse premii pe care unele piese le-au și obținut. Irlandezul s-a afirmat ca dramaturg 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2015/04/vestul-singuratic-teatrul-nottara-sala.html
http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2015/04/vestul-singuratic-teatrul-nottara-sala.html
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prin stilul său original ce intenționează a spulbera canoanele “clasice”. “Vestul 

singuratic” face parte din trilogia “Leenane”, alături de “Craniul din Connemara” și 

“Regina frumuseții” și se vrea a fi o comedie neagră despre o comunitate marginală, 

bolnavă, ruptă de reguli morale, în care mulți se refugiază în aburi de alcool. 

Dramaturgul vrea să ridice cortina vieții pentru a pătrunde în culisele intime ale 

individului care ascund răul uman. În piesa scrisă în 1997 se pomenește de câteva ori 

serialul “Twin Peaks”, un serial polițist științifico-fantastic. Nu întâmplător se 

pomenește serialul, pentru că este apropiat ca stil irlandezului care își dorește o “lume 

atipică” și se apropie de teatrul epic invocând stranii povești de viață. 

 

 
 

 Traducerea textului, sârguincios efectuată de Bogdan Budeș, are drept replică 

de bază – “Ce p..a mea!” ce induce exagerat un limbaj trivial, tipic poate la noi 

segmentului social “cool”. Teatrul independent îl folosește din greu, în spectacole de 

cinzeci de minute, maximum o oră și câteva minute, dar trei ceasuri să auzi mereu , ca 

un refren, “Ce p..a mea” devine o exagerare de limbaj. Traducerea limbajului trivial 

din irlandeză sau engleză în română, solicita priceperea unui cunoscător și nu 

rezumarea injuriilor la o singură replică. 

 Regizorul spectacolului, Cristi Juncu consideră piesa “unul dintre marile texte 

ale dramaturgiei contemporane”. Regizorul mai precizează în programul de sală, că 

piesa “ne spune o poveste cu niște oameni care au rămas la patruzeci de ani, precum 

copiii”. Este perfectă ideea sa sugerată de piesă, numai că nu își găsește rezonanță, 

conținut credibil în tratarea scenică a conceptului regizoral. Folosește patru actori 

prețuiți de public, dar nu reușește să construiască verosimil relațiile personajelor 

adulte care trăiesc primitiv copilăria când nu aveau știința binelui și răului în viață. 

Viziunea regizorală nu atacă substratul istoriei celor doi frați, discuțiile dintre 
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personaje sunt static redate, iar substanța tragcomică a situațiilor se rezumă la comicul 

pornit din exagerarea trivialității replicilor. 

 Prezentarea fratelui cel mare Coleman ca un bolnav psihic, bâlbâit, isteric în 

unele momente cânt țipă răgnit, stinge din sensul major al “desconspirării” răului 

intim ascuns în oameni, dorit de regizor. Florin Piersic Jr. concepe vrednic o 

compoziție desprinsă din filmele western pentru Coleman, care devine centrul unei 

comedii negre absurde. Publicul râde și se amuză de limbajul trivial și agramat al lui 

Coleman și uită de substanța tragică a personajului însingurat în gânduri negre, 

supărat pe viață, și aplaudă actorul care îi este simpatic. Pentru fratele cel mic Valene, 

viziunea regizorală acceptă o altă cale de individualizare a personajului și Vlad 

Zamfirescu o impune subtil. Valene al său devine un însingurat adult, primitiv 

copilărește în gândire, iar uciderea tatălui o consideră normală, motivată și prin o 

copilărie chinuită; apreciază tot copilărește avantajul financiar survenit ca moștenitor 

al tatălui, dar are și sclipiri de sensibilitate prin dragostea pentru câinele său ucis 

sadic, tot de Coleman. Și Valene e cuprins de patima beției, dar încearcă absurd să 

iasă din marasmul existenței sale chinuite, colecționează “statuete” din plastic cu 

fecioara Maria, își cumpără un aragaz care nu știe la ce folosește. Vlad Zamfirescu 

nuanțează atent profilul acestui “copil” mare, exploatează substanța personajului 

aparent doar un șmecher, îi dă consistență în prezentarea sa ca un om cu aripile frânte, 

o victimă a lumii în care trăiește. Un personaj important al tematicii pentru ținta 

decăderii umane este preotul Welsh și Andi Vasluianu reușește să transmită 

remarcabil substratul tragic al acestui om ce nu își poate afla împlinirea menirii sale în 

comunitatea izolată în care trăiește. Welsh se refugiază în alcool, marcat fiind că nici 

credința în Dumnezeu nu poate contribui la schimbarea mentalității viciate a celor din 

jur. Participă la o serie de discuții cu cei doi frați, departajate regizoral prin cortine 

muzicale pentru a marca trecerea timpului și actorul dezvoltă cu fină expresie efectul 

beției, ca în finalul primei părți să susțină impresionant un monolog moralizator 

cuprins în scrisoarea adresată către frați. În acel moment, publicul în sfârșit, nu se mai 

amuză și este provocat să judece tragedia  la care asistă. Deosebită este și scena dintre 

Welsh și Girleen ce precede monologul, în care interpreții definesc cu gând interior 

sensibil drama ce macină fiecăruia existența. Ioana Calotă este excelentă în 

adolescenta Grileen. Într-un personaj de plan secund face o mică bijuterie, sugerând 

că sub aparenta sa ținută băiețoasă ascunde un suflet trist care își caută iubirea.  

 Un sprijin pentru ilustrarea piesei și pentru actori, oferă decorul și costumele, 

inspirat create de Carmencita Brojboiu. Decorul este o încăpere morbidă, realist 

încărcată de diverse obiecte, cu pereții marcați prin desene și fotografia câinelui ucis 

de Coleman, alături de o pușcă și Isus pe cruce aflat deasupra unui pișoar, totul 

construind atmosfera dintr-o familie decăzută, aflată în mizerie morală. Carmencita 

Brojboiu propune personajelor precizarea tipologiei fiecăruia, prin costum. De pildă, 

Grileen poartă un costum de bărbat luptător, dar cu accent de feminitate prin bluza 

înnodată. Scenografia “citește” vizual în profunzime intențiile piesei. 
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     “Vestul singuratic” poate fi un spectacol atractiv pentru cei care se pot 

amuza trei ceasuri (!) de limbajul trivial , dar nu vor fi captați emoțional de drama 

celor rămași izolați cu mintea într-o copilărie tristă. Păcat de efortul unor actori, 

superficial speculat de regie.  

 

 

 

Publicat de Ileana Lucaciu  
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15. Adevărul 
din data de 13 februarie 2015, ora 16.46 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/piersic-jr-is-back-

1_54de0670448e03c0fd92b91b/index.html 

 

 
 

VIDEO Piersic Jr. Is Back… 

 

 

Scenă din piesa de teatru „Vestul Singuratic“, montat de Cristi Juncu la Nottara FOTO Horia 

Petraşcu 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/piersic-jr-is-back-1_54de0670448e03c0fd92b91b/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/piersic-jr-is-back-1_54de0670448e03c0fd92b91b/index.html
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Nu, nu s-a întors "in the U.S.S.R.", cum îṣi cântau Beatles-ii songul-parodie, 

compus în timpul meditaṭiei transcendentale, practicate de ei în India, în 1968 - anul 

în care venea pe lume actorul român. 

 

Nu s-a întors nici pe facebook, unde pagina Teatrul Românesc i-a distribuit 

fotografia, etichetându-l lumbersexualul scenei româneṣti. Nu s-a întors, pentru 

simplul motiv că nu a plecat de aici vreodată. Dar undeva s-a întors. Ṣi anume sub 

bagheta unui regizor, pe numele lui Cristi Juncu. Cu un text intitulat „Vestul 

singuratic“, „comis” de un star al scrisului contemporan, Martin McDonagh. Şi 

montat pe scena unui teatru „tot mai tare” al capitalei, ṣi anume Nottara. 

 
Florin Piersic Jr.: Au trecut 15 ani de când n-am mai lucrat cu alt regizor de 

teatru. Adică n-am lucrat decât în regia mea. În teatru. În film e altă poveste. Dar în 

teatru e chiar un debut la 46 de ani.  

Sanda Viṣan: Să fie acesta un semn că dorinṭa de afirmare artistică nu se mai 

declină doar la persoana întâi, cu trecerea timpului? Pentru că trebuie să spunem că nu 

ai semnat doar regia spectacolelor în care ai jucat, ci ai fost ades ṣi traducătorul 

textelor.  
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P.Jr.: Aṣa am plecat la drum, traducând piese. Ultimul meu spectacol, „Freak 

Show”, este scris de mine, dar în rest am tradus dramaturgi contemporani ṣi i-am pus 

în scenă, la Metropolis, la Green Hours, cu care am început. 

Au existat propuneri în această perioadă de 15 ani, numai că n-au fost 

îndeajuns de interesante. 

 

După ce pare să fi consimṭit la ideea că nu poṭi să fii de capul tău o viaṭă 

întreagă, Piersic Jr. a acceptat provocarea să facă echipă cu alte două vedete ale 

generaṭiei sale: Andi Vasluianu ṣi Vlad Zamfirescu, alături de purtătoarele unui 

parfum de femeie, numite Ioana Calotă ṣi Corina Dragomir.  

 
„Vestul singuratic“, cu Andi Vasluianu, Vlad Zamfirescu ṣi Florin Piersic Jr. FOTO Horia Petraşcu 

 

Piersic Jr.: Cristi Juncu a fost foarte speriat câteva zile, că auzise el tot felul de 

poveṣti cu zâne ṣi cu pitici, cum că eu aṣ renunṭa după scurt timp. I-am spus să se 

liniṣtească, că nu las oamenii baltă. Cel mult după două zile de repetiṭie pot spune că 

nu ne înṭelegem ṣi că e păcat să mergem în continuare ṣi să ne risipim energia inutil. 

Dar în cazul de faṭă s-au miṣcat bine lucrurile ṣi eu zic că avem un spectacol solid. 

 Poṭi să-l contrazici pe Jr.? Sigur că poṭi, dacă ai motiv. Dar în cazul de faṭă n-

avem. Chiar dacă spectacolul, cum spun specialiṣtii, abia a ieṣit la public, fiind în 

perioada de avanpremiere, cum aflăm de pe site-ul Teatrului Nottara, care ne previne 

ṣi că producṭia este rezervată celor care au trecut de 16 ani.  
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Ṣi este aṣa pentru că scriitorul irlandezo-britanic Martin McDonagh ṣi-a 

construit în teatru, ca ṣi în film, un univers fictiv ce nu acceptă codurile edulcorate ale 

literaturii glosy, larg răspândite, ci îi place să îṣi asume asperităṭile unei lumi cam 

ignorate de scriitorii mainstream, pentru că este neliniṣtitoare ṣi tulbură, de aceea, 

confortul publicului (fie el cititor sau privitor).  

Sigur că, procedând astfel, irlandezul institutie propriile sale coduri, care nu 

displac nici publicului ṣi nici criticilor ṣi juraṭilor din diverse jurii de prestigiu, în 

teatru ṣi film. Ci dimpotrivă, dovadă că autorul jucat acum la Bucureṣti a câṣtigat cu 

piesa Regina frumuseṭii din Leenane, Premiul Criticii pentru cel mai promiṭător 

dramaturg ṣi Drama Desk pentru cea mai bună piesă, iar cu Locotenentul din 

Inishmore ṣi Omul-pernă, Premiul Laurence Olivier pentru cea mai bună comedie. In 

Statele Unite a primit patru nominalizări la premiile Tony pentru cea mai bună piesă, 

iar în film scurt-metrajul său Six Shooter a câṣtigat Oscarul în 2005. Cu alte cuvinte, 

un autor cu care nu ai scuze dacă dai greṣ, pentru că materialul de la care pleci ṣi-a 

dovedit viabilitatea teatrală, piesele irlandezului fiind jucate în peste 45 de ṭări. 

Regizorului Cristi Juncu îi place dramaturgul McDonagh, de aceea i-a ṣi tradus 

două piese ṣi i-a montat două până acum: Vestul singuratic, în 2008, la Teatrul 74 din 

Târgu-Mureṣ ṣi Schilodul din Inishmaan, în 2011, la Teatrul Toma Caragiu, din 

Ploieṣti.  

În noua montare de la Nottara, Florin Piersic Jr. ṣi Vlad Zamfirescu îi 

interpretează pe cei doi fraṭi dintr-un sat uitat de lume, din vestul Irlandei, care se 

înfruntă, ca întotdeauna. Numai că acum suntem exact după înmormântarea tatălui lor, 

mort prin împuṣcare, iar obiṣnuitele lor dispute cotidiene capătă o ascuṭime nouă: 

vorbele ṣuieră ca gloanṭele, de la unul la altul, la fel ṣi pumnii, pentru că un secret 

adânc ascute vechiul conflict. 

 Sanda Viṣan: Dacă 15 ani nu te-ai lăsat tentat de niciun regizor, ce ai găsit 

interesant în acest proiect al Teatrului Nottara?  

Florin Piersic Jr.: Interesant trebuie să fie în primul rând textul ṣi în al doilea 

rând trebuie să vezi că discursul regizorului are un impact asupra ta, ca actor. Astea 

sunt condiṭiile necesare ṣi suficiente, pentru că altfel de ce aṣ fi plecat dintr-un teatru, 

unde eram angajat, dacă nu ca să fac lucruri care să-mi aducă bucurie ?  

Cristi e unul dintre regizorii cu care îmi doresc de mult să lucrez. Am fost anul 

trecut la Arad, într-un festival ṣi am avut marea plăcere să văd „Trilogia belgrădeană”, 
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pusă de el la Râmnicu-Vâlcea. Am descoperit atunci ṣi niṣte actori absolut minunaṭi. 

Am simṭit ṣi mâna regizorului.  

Cristi are o discreṭie în a se manifesta, astfel încât actorii se văd. Sunt 

spectacole în care actorii se văd prea puṭin, iar regizorul vrea cu tot dinadinsul să iasă 

în evidenṭă, prin scenografie ṣi tot felul de efecte speciale. Juncu se sprijnă mult pe 

actori. 

 

Vlad Zamfirescu ṣi Florin Piersic Jr. FOTO Horia Petraşcu 

COLEMAN: Hai că i-ai luat máu.  

VALENE: Păi nu? Vezi ce rapid e la... Aia nu-i băutura mea? Ce...?  

COLEMAN: M-a implorat pentr-un pahar. Ce era să-i zic, când tocma’ l-a 

mormântat pă tata?  

VALENE: Să-i dai dă la tine.  

COLEMAN: Aşa vroiam, da’ când să-i dau, am văzut că dulapu’ meu e gol.  

VALENE: Gol, ă? Iar, ă?  

COLEMAN: Gol ca curu’ dă spân. VALENE: Niciodată nu-i negol dulapu’ tău.  

COLEMAN: Ei, uite c-acuma-i gol, c-aşa-i viaţa.  

(Vestul singuratic, Scena 1)  
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Vlad Zamfirescu: Personajele fac parte dintr-o pătură socială destul de joasă, 

cu un IQ ṣi o educaṭie destul de mici. Îi regăsim peste tot în lume, nu numai în 

Irlanda. Dar ce ne-a interesat pe noi e componenta umană a acestor personaje, felul în 

care relaṭionează ṣi cum simt durerea ṣi bucuria. Ṣi unde mă pot eu regăsi în oamenii 

ăṣtia. Atunci devine interesant, când reuṣesc ṣi eu ca spectator, ca om care vede 

dinafară, să mă regăsesc în niṣte caracteristici umane ale acestor personaje.  

Sanda Viṣan: - Dincolo de aparenṭe.  

V.Z.: Dincolo de aparenṭe, dincolo de educaṭia diferită, să le înṭelegem punctul 

de vedere, nu neapărat să fim de acord.  

Preotul catolic al satului, interpretat de Andi Vasluianu, încearcă să medieze 

conflictul dintre cei doi fraṭi, dar este el însuṣi copleṣit de apăsătoarea atmosferă a 

satului, cu morṭi neexplicate ṣi nemărturisite la spovedanie, ṣi cu o populaṭie total 

supusă zeului alcool. Aṣa cum ajunge a fi ṣi reprezentantul bisericii, spre 

neputincioasa sa disperare, căci ce este un părinte spiritual, fără comunitate?  

Sanda Viṣan: Ai spune că textul noului spectacol de la Nottara, „Vestul 

singuratic”, este un text al generaṭiei tale? Ṣi autorul, ṣi regizorul, ṣi actorii, cam din 

aceeaṣi generaṭie faceṭi parte.  

Andi Vasluianu: Nu cred în categorisirea pe generaṭii. Cred că există texte… ṣi 

texte. Bune ṣi rele. Pe vremuri, când se puneau piese americane la Bulandra, când era 

Ciulei director, poate ṣi atunci se spunea: e un text al generaṭiei. Nu cred în asta.  

Cred că acesta e un text care ne-a plăcut ṣi pe care ne-am hotărât să-l facem ṣi 

cu asta, basta. Mie mi se pare un text foarte greu.  

Mi se pare de văzut în spectacolul ăsta: libertatea pe care o conṭine 

amoralitatea personajelor, mai ales a celor doi fraţi, jucaṭi de Florin Piersic Jr. ṣi 

Vlad Zamfirescu (Andi Vasluianu) 

S.V.: Sub ce aspect?  

A.V.: Are o doză de amoralitate destul de puternică. Ṣi asta e foarte greu de 

îngurgitat de către spectator.  

S.V.: Ṣi de actori?  

A.V.: Mai ales de actori, pentru că ei trebuie să creadă în situaṭia aia. Trebuie 

să te duci cu toată fiinṭa către personaj, să-l înṭelegi. De obicei, când vezi pe cineva 
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amoral, ori îl consideri nebun, ori animal, numai om, nu. Dar e ṣi un soi de libertate în 

amoralitate. Iar asta mi se pare mie de văzut în spectacolul ăsta: libertatea pe care o 

conṭine amoralitatea personajelor, mai ales a celor doi fraṭi, jucaṭi de Florin Piersic Jr. 

ṣi Vlad Zamfirescu, mi se pare interesant de urmărit. 

 S.V.: Ṣi în această atmosferă de amoralitate, cum se plasează preotul pe care îl 

interpretezi?  

S.V.: Ṣi el e căzut cumva într-o negură a vieṭii lui, pentru că nimic nu-i iese în 

parohia asta ṣi pentru că încearcă din răsputeri să-i aducă pe calea cea bună pe toṭi 

enoriaṣii. Nu reuşeşte ṣi întâmplător mai pică ṣi el în păcatul beţiei.  

Cred că există niṣte planuri, că asta a fost discuţia mea cu Juncu încontinuu: cât 

din ceea ce-ṣi doreṣte el vine ṣi din viaṭa lui de dinainte de a fi alcoolic, sau cât este 

influenṭat de zona asta a alcoolului. Asta mi-a venit foarte greu să cuprind. Cred că un 

melanj între cele două: cu toate că e absorbit de alcool, încearcă să-i scoată din noroi. 

 
Andi Vasluianu ṣi Florin Piersic Jr. FOTO Horia Petraşcu 

 

Iar acestă lume de bărbaṭi plini de frustrări primeṣte din când în când o rază de 

lumină, tânăra liceană, care stinge cu Guiness setea beṭivilor locului, ca să mai facă ṣi 

ea un ban. Ṣi care se îndrăgosteṣte de cine nu trebuie, de preot, singurul în care pare să 

mai licăre speranṭa decenṭei ṣi a moralităṭii. Organizând un casting pentru rolul tinerei 

de 17 ani, Cristi Juncu a făcut o dublă distribuṭie pe acest rol de ingenuă pătată, 

fiindcă i-a plăcut prestaṭie ambelor actriṭe ale Teatrului Nottara.  

Sanda Viṣan: E un text intens cel pe care l-a ales Cristi Juncu ṣi e un spectacol 

de bărbaṭi, cu scurte apariṭii ale tinerei pe care o interpretezi.  
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Ioana Calotă: Dificultăṭile ţin de subconştient.  

S.V.: De ce?  

I.C.: Trebuie să-ṭi aduci aminte şi să te laṣi practic vulerabilă, sensibilizată, să 

devii acel atlet al emoṭiilor. În acest tip de texte trebuie să se simtă ce e în adâncul 

adâncului tău, iar tu să acoperi cu o mască socială, lăsând totuṣi să iasă ce trebuie. E 

un text provocator pentru mine, fiindcă sunt puṭine scene, dar în cele trei apariṭii 

trebuie să am niṣte faṭete foarte clare ṣi mesajul meu să ajungă foarte clar la public. 

Aceasta ṭine de inspiraṭia pe care o am. Trebuie să fiu destul de aplicată, incât să se 

vadă ce treabă are fata asta, de ce e singura femeie, care e rolul Evei în această teroare 

bărbătească.  

E un spectacol despre copilăria adâncă, frumoasă, care încă nu s-a terminat, din 

păcate. Ei sunt adulṭi, au patruzeci şi ceva de ani ṣi trebuie să-ṣi retrăiască coṣmarurile 

din copilărie, să le treacă printr-o suferinṭă, printr-un catarsis, care până la urmă se 

întâmplă. De aceea, într-un fel, se găseṣte mântuirea, mesajul piesei este atins. 

 
Corina Dragomir, Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu ṣi Florin Piersic Jr. FOTO Horia Petraşcu 

Sanda Viṣan: Ce provocări are acest rol pentru tine?  

Corina Dragomir: Nu e un rol uṣor, chiar dacă este singura fată din distribuṭie. 

E foarte greu, dar în acelaṣi timp ne-a ṣi fost uşurată munca, nouă, fetelor, pentru că 

băieṭii au fost protectori cu noi, regizorul ṣi colegii actori. Provocarea e mare, nu e 

simplu să faci ceva simplu, eṣti mereu tentat să complici lucrurile, când îi ai alături pe 

cei trei, care se provoacă constant din punct de vedere profesional. E foarte uṣor să 

cazi în capcană, dar Cristi Juncu a ṣtiut exact ce vrea de la fiecare personaj.  
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De asemenea, nu e uṣor să fii pe dublu rol. Pentru mine e prima oară în carieră. 

E o lecṭie de generozitate. Am avut noroc de o colegă profesionistă, aṣa că nu au fost 

probleme, dimpotrivă, ne-am susṭinut. Pentru mine a contat enorm.  

E o lume frustă, cea creată de Martin McDonagh, închisă în sine, fără alte 

legături cu lumea largă decât revistele de scandal ṣi televizorul. Astfel descrisă, poate 

părea un spaṭiu al dramei, ceea ce ṣi este, în străfund. Dar aparenṭa ei este comică, 

McDonagh priveṣte cu un ochi ironic toate aceste frământări care nu duc nicăieri, ci 

fac doar să mai treacă timpul. Un univers al lipsei de scop, care poate face ca imensa 

comedie a vieṭii să pară inutilă.  

O concluzie la care spectatorul poate ajunge, urmărind această comedie în care 

regizorul nu a căutat să construiască vreo metaforă curajoasă, ci i-a lăsat pe actori 

(cum face întotdeauna) să arate ce pot, devenind ei purtătorii mesajelor textului. 

S-a întâmplat la al doilea spectacol să se nască momente în care spectatorii 

nu ṣtiau foarte bine ce să facă, să râdă, dar în acelaṣi timp aveau lacrimi în ochi 

(Florin Piersic Jr.) 

Sanda Viṣan: Ce trebuie să aibă un text, ca să spui da, la propunerea unui 

regizor?  

Florin Piersic Jr.: Mi-am dorit de ceva vreme să joc într-o comedie 

bulevardieră. Dacă o să se ivească ocazia ṣi o să fie o comedie de calitate –fiindcă 

există ṣi aṣa ceva- îmi doresc foarte mult să văd publicul fericit, râzând la fiecare 10-

15 secunde, pe sistemul ăsta replică-poantă.  

Aṣ putea să compar, deṣi comparaṭia e destul de forṭată, „Vestul singuratic” cu 

o comedie bulevardieră, până la un punct. Aici intervine elementul ăla pe care mi-l 

doresc foarte mult: s-a întâmplat la al doilea spectacol să se nască momente în care 

spectatorii nu ṣtiau foarte bine ce să facă, să râdă, dar în acelaṣi timp aveau lacrimi în 

ochi.  

Asta e greu de obṭinut, dar nu imposibil. Asta-i zona pe care o caut, de fapt, 

cam în tot ce fac. Ṣtiu foarte bine că nimeni nu mai vine astăzi la teatru ca să vadă 

dramă, că toată lumea vrea să uite de probleme. Din cauza asta funcṭionează în 

continuare, chiar dacă e criză ṣi toată planeta e într-un fel de marasm, lumea se 

refugiază la teatru, pentru că ṣi-a dat seama că la televizor se dau în reluare emisiunile 

cu buze ṣi silicoane. Aṣa că sălile sunt pline, lumea se hrăneṣte cu energia asta.  
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La „Vestul singuratic” energia de care vorbesc e râsul, care în colectivitate face 

bine ṣi vindecă. Într-un anumit fel, e foarte interesant: să râzi din tot sufletul ṣi la un 

anumit moment să-ti iei o palmă mare peste faṭă.  

Sanda Viṣan: Crezi că publicul de vârsta a treia o să fie fericit, o să râdă la 

acest spectacol cu un limbaj decoltat? 

 P.Jr.: Cred că da, în ciuda limbajului violent, nu cred că spectacolul e vulgar. 

Există tot felul de cuvinte, care, fie au fost inventate de Bogdan Budeṣ, care a tradus 

textul, ori de noi care am încercat să ducem munca lui Bogdan mai departe. Ṣi aici a 

apărut bucuria colaborării cu Cristi, pentru că ne-a dat libertate de multe ori, rolul lui, 

la un moment dat, era să spună: asta da, asta nu, aici mergeṭi prea departe. Dar cred că 

orice om între 18 ṣi 88 de ani poate să se bucure de spectacolul ăsta. Îmi doresc să fac 

asemenea lucruri. Ṣtiu bine că teatrul moare, că puṭină lume o să vină să vadă „Vestul 

singuratic“...  

S.V.: Mă îndoiesc, deja e supervândut.  

P.Jr.: Da, dar la o sală de 120 de locuri...  

S.V.: Un asemenea spectacol se poate juca şi la sala mare, poate că direcṭia 

teatrului se va gândi la acest lucru.. 

 P.Jr.: Da, dar ăsta-i sistemul în care lucrăm.  

Ce să spun, iubesc ṣi teatrul, şi filmul, dar teatrul e călătoria aia specială. Am 

trăit situaṭia, în cazul one-man show-ului cu care mă mai plimb prin ṭară, „Freak 

Show“, am observat că pot să aduc la un numitor comun, doi oameni care sunt 

generaṭii diferite. Am văzut lumină ṣi entuziasm în ochii unor oameni foarte bătrâni 

sau foarte tineri. Înseamnă că mi-am atins scopul. Ṣi în cazul de faṭă contează să ai 

mintea deschisă ṣi să-ṭi dai voie să vezi o poveste mai ciudată.  

O poveste ciudată, dar comică, ce se înscrie în tabloul mai larg al evoluṭiei 

Teatrului Nottara din ultimii ani, despre care, ca observator al vieṭii teatrale 

bucureṣtene, pot depune mărturie. Când a câṣtigat postul de director (acum doi ani, 

cred), criticul de teatru Marinela Ṭepuṣ anunṭa că la Nottara paleta repertorială va 

căpăta culori noi ṣi că vor monta aici mari regizori români. Ṣi aṣa a fost: Tompa 

Gabor ṣi Victor Frunză figurează cu spectacole în stagiunea curentă, Radu Nica va 

intra ṣi el în repetiṭii pe scena bucureṣteană.  



59 

 

Iar acum publicul poate fi martorul acestei premiere spectaculoase: Piersic Jr., 

îmblânzit de un regizor. Oare? 

„Vestul singuratic”, de Martin McDonagh  

* Traducerea : Bogdan Budeş  

Distribuṭia: Florin Piersic Jr., Vlad Zamfirescu, Andi Vasluianu, Ioana Calotă, 

Corina Dragomir  

Scenografia: Carmencita Brojboiu  

* Regia: Cristi Juncu Producṭia Teatrului „Nottara”, Bucureṣti 

 

Video CenterScenă din piesa de teatru„Vestul singuratic“ cu Florin Piersic 

Jr. şi Vlad Zamfirescu 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-

florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--

8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html 

 

 

 

de Sanda Vișan 

 

http://adevarul.ro/video-center/
http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html
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16. Aggregator 
din data de 25 martie 2015, ora 13.46 

http://aggregatornews.com/cultura/vestul-singuratic-cu-andi-

vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-

1659/ 

 

 

 

„Vestul singuratic”, cu Andi Vasluianu, Florin Piersic Jr. si Vlad Zamfirescu, 

duminica, la Nottara 

 

 

http://aggregatornews.com/cultura/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-1659/
http://aggregatornews.com/cultura/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-1659/
http://aggregatornews.com/cultura/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-1659/
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Spectacolul „Vestul singuratic”, de Martin McDonagh (traducerea Bogdan 

Budes), in regia lui Cristi Juncu si scenografia semnata de Carmencita Brojboiu, are o 

distributie care reuneste trei actori pe cat de diferiti, pe atat de complementari – Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu si Florin Piersic Jr., alaturi de un personaj feminin, 

interpretat la dublu rol de Ioana Calota si Corina Dragomir, informeaza un comunicat 

remis MEDIAFAX. 

Martin McDonagh este unul dintre cei mai importanti dramaturgi contemporani 

irlandezi si, de asemenea, un foarte apreciat scenarist si regizor de film. 

„Vestul singuratic”, text scris in 1997 si nominalizat, doi ani mai tarziu, la premiul 

Tony pentru cea mai buna piesa, face parte din „Trilogia Leenane” a lui McDonagh, 

alaturi de „Regina frumusetii din Leenane” si de „Craniul din Connemara”, cu care a 

fost nominalizat, tot in 1997, la premiul Laurence Olivier pentru cea mai buna 

comedie. 

Regizorul Cristi Juncu se refera la „Vestul singuratic” ca fiind unul dintre 

„marile texte ale dramaturgiei contemporane”. 

„In copilarie nu stim ce e bine si ce e rau. Suntem amorali. Suntem inocenti. Din 

cauza asta copiii care au facut ceva rau nu ajung la inchisoare – consideram ca nu sunt 

inca responsabili pentru faptele lor. Nu sunt inca civilizati. Sunt inca pradatori. Sunt 

in perioada jurasica a evolutiei. Dar ii iubim. Mai mult, copiii sunt, in ordinea 

mantuirii, modele! Doar fiind ca ei vom intra in Imparatia Cerurilor! Â«Vestul 

singuraticÂ» ne spune o poveste cu niste oameni care au ramas, la 40 de ani, precum 

copiii”, a declarat regizorul. 

Urmatoarea reprezentatie a spectacolului va avea loc pe 9 aprilie, de la ora 

19.00. 

 

 

Publicat de Stiri Online  

 

http://aggregatornews.com/author/admin/
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17. Orange 
din data de 25 martie 2015, ora 13.34 

http://www.orange.ro/stiri/divertisment/-vestul-singuratic-cu-andi-

vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-se-joaca-duminica-la-

teatrul-nottara-1106270 

 

 
 

"Vestul singuratic", duminica, la Nottara 

 

"Vestul singuratic", de Martin McDonagh, cu actorii Vlad Zamfirescu, 

Andi Vasluianu, Florin Piersic Jr., Ioana Calota si Corina Dragomir in 

distributie, va fi prezentat in premiera, duminica, de la ora 19.00, in Sala 

"George Constantin" a Teatrului Nottara din Bucuresti. 

http://www.orange.ro/stiri/divertisment/-vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-se-joaca-duminica-la-teatrul-nottara-1106270
http://www.orange.ro/stiri/divertisment/-vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-se-joaca-duminica-la-teatrul-nottara-1106270
http://www.orange.ro/stiri/divertisment/-vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-se-joaca-duminica-la-teatrul-nottara-1106270
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Spectacolul "Vestul singuratic", de Martin McDonagh (traducerea Bogdan 

Budes), in regia lui Cristi Juncu si scenografia semnata de Carmencita Brojboiu, are o 

distributie care reuneste trei actori pe cat de diferiti, pe atat de complementari - Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu si Florin Piersic Jr., alaturi de un personaj feminin, 

interpretat la dublu rol de Ioana Calota si Corina Dragomir, informeaza un comunicat 

remis MEDIAFAX. 

Martin McDonagh este unul dintre cei mai importanti dramaturgi contemporani 

irlandezi si, de asemenea, un foarte apreciat scenarist si regizor de film. 

"Vestul singuratic", text scris in 1997 si nominalizat, doi ani mai tarziu, la premiul 

Tony pentru cea mai buna piesa, face parte din "Trilogia Leenane" a lui McDonagh, 

alaturi de "Regina frumusetii din Leenane" si de "Craniul din Connemara", cu care a 

fost nominalizat, tot in 1997, la premiul Laurence Olivier pentru cea mai buna 

comedie. 

Regizorul Cristi Juncu se refera la "Vestul singuratic" ca fiind unul dintre 

"marile texte ale dramaturgiei contemporane". 

"In copilarie nu stim ce e bine si ce e rau. Suntem amorali. Suntem inocenti. Din 

cauza asta copiii care au facut ceva rau nu ajung la inchisoare - consideram ca nu sunt 

inca responsabili pentru faptele lor. Nu sunt inca civilizati. Sunt inca pradatori. Sunt 

in perioada jurasica a evolutiei. Dar ii iubim. Mai mult, copiii sunt, in ordinea 

mantuirii, modele! Doar fiind ca ei vom intra in Imparatia Cerurilor! "Vestul 

singuratic" ne spune o poveste cu niste oameni care au ramas, la 40 de ani, precum 

copiii", a declarat regizorul. 
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Urmatoarea reprezentatie a spectacolului va avea loc pe 9 aprilie, de la ora 

19.00. 
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18. MicBurghez 
din data de 25 martie 2015, ora 13.34 

http://www.micburghez.ro/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-

piersic-jr-i-vlad-zamfirescu-duminic-la-nottara/ 

 

 
 

„Vestul singuratic”, cu Andi Vasluianu, Florin Piersic Jr. şi Vlad Zamfirescu, 

duminică, la Nottara 

 

„Vestul singuratic”, de Martin McDonagh, cu actorii Vlad Zamfirescu, Andi 

Vasluianu, Florin Piersic Jr., Ioana Calotă şi Corina Dragomir în distribuţie, va fi 

prezentat în premieră, duminică, de la ora 19.00, în Sala „George Constantin” a 

Teatrului Nottara din Bucureşti. 

Spectacolul "Vestul singuratic", de Martin McDonagh (traducerea Bogdan 

Budeş), în regia lui Cristi Juncu şi scenografia semnată de Carmencita Brojboiu, are o 

distribuţie care reuneşte trei actori pe cât de diferiţi, pe atât de complementari - Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Florin Piersic Jr., alături de un personaj feminin, 

interpretat la dublu rol de Ioana Calotă şi Corina Dragomir, informează un comunicat 

remis MEDIAFAX. 

Martin McDonagh este unul dintre cei mai importanţi dramaturgi contemporani 

irlandezi şi, de asemenea, un foarte apreciat scenarist şi regizor de film. 

http://www.micburghez.ro/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-i-vlad-zamfirescu-duminic-la-nottara/
http://www.micburghez.ro/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-i-vlad-zamfirescu-duminic-la-nottara/
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"Vestul singuratic", text scris în 1997 şi nominalizat, doi ani mai târziu, la premiul 

Tony pentru cea mai bună piesă, face parte din "Trilogia Leenane" a lui McDonagh, 

alături de "Regina frumuseţii din Leenane" şi de "Craniul din Connemara", cu care a 

fost nominalizat, tot în 1997, la premiul Laurence Olivier pentru cea mai bună 

comedie. 

 

Regizorul Cristi Juncu se referă la "Vestul singuratic" ca fiind unul dintre 

"marile texte ale dramaturgiei contemporane". 

"În copilărie nu ştim ce e bine şi ce e rău. Suntem amorali. Suntem inocenţi. Din 

cauza asta copiii care au făcut ceva rău nu ajung la închisoare - considerăm că nu sunt 

încă responsabili pentru faptele lor. Nu sunt încă civilizaţi. Sunt încă prădători. Sunt 

în perioada jurasică a evoluţiei. Dar îi iubim. Mai mult, copiii sunt, în ordinea 

mântuirii, modele! Doar fiind ca ei vom intra în Împărăţia Cerurilor! «Vestul 

singuratic» ne spune o poveste cu nişte oameni care au rămas, la 40 de ani, precum 

copiii", a declarat regizorul. 

Următoarea reprezentaţie a spectacolului va avea loc pe 9 aprilie, de la ora 

19.00. 
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19. MediaFax 
din data de 25 martie 2015, ora 13.34 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/vestul-singuratic-cu-andi-

vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-

14052581?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campai

gn=Feed%3A+MediafaxCultura+%28Mediafax+-+Cultur%C4%83-

Media%29 

 

 

 

"Vestul singuratic", cu Andi Vasluianu, Florin Piersic Jr. şi Vlad Zamfirescu, 

duminică, la Nottara 

 

"Vestul singuratic", de Martin McDonagh, cu actorii Vlad Zamfirescu, Andi 

Vasluianu, Florin Piersic Jr., Ioana Calotă şi Corina Dragomir în distribuţie, va 

fi prezentat în premieră, duminică, de la ora 19.00, în Sala "George Constantin" 

a Teatrului Nottara din Bucureşti. 

 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-14052581?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MediafaxCultura+%28Mediafax+-+Cultur%C4%83-Media%29
http://www.mediafax.ro/cultura-media/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-14052581?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MediafaxCultura+%28Mediafax+-+Cultur%C4%83-Media%29
http://www.mediafax.ro/cultura-media/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-14052581?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MediafaxCultura+%28Mediafax+-+Cultur%C4%83-Media%29
http://www.mediafax.ro/cultura-media/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-14052581?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MediafaxCultura+%28Mediafax+-+Cultur%C4%83-Media%29
http://www.mediafax.ro/cultura-media/vestul-singuratic-cu-andi-vasluianu-florin-piersic-jr-si-vlad-zamfirescu-duminica-la-nottara-14052581?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MediafaxCultura+%28Mediafax+-+Cultur%C4%83-Media%29
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Spectacolul "Vestul singuratic", de Martin McDonagh (traducerea Bogdan 

Budeş), în regia lui Cristi Juncu şi scenografia semnată de Carmencita Brojboiu, are o 

distribuţie care reuneşte trei actori pe cât de diferiţi, pe atât de complementari - Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Florin Piersic Jr., alături de un personaj feminin, 

interpretat la dublu rol de Ioana Calotă şi Corina Dragomir, informează un comunicat 

remis MEDIAFAX. 

Martin McDonagh este unul dintre cei mai importanţi dramaturgi contemporani 

irlandezi şi, de asemenea, un foarte apreciat scenarist şi regizor de film. 

"Vestul singuratic", text scris în 1997 şi nominalizat, doi ani mai târziu, la premiul 

Tony pentru cea mai bună piesă, face parte din "Trilogia Leenane" a lui McDonagh, 

alături de "Regina frumuseţii din Leenane" şi de "Craniul din Connemara", cu care a 

fost nominalizat, tot în 1997, la premiul Laurence Olivier pentru cea mai bună 

comedie. 

Regizorul Cristi Juncu se referă la "Vestul singuratic" ca fiind unul dintre 

"marile texte ale dramaturgiei contemporane". 

"În copilărie nu ştim ce e bine şi ce e rău. Suntem amorali. Suntem inocenţi. Din 

cauza asta copiii care au făcut ceva rău nu ajung la închisoare - considerăm că nu sunt 

încă responsabili pentru faptele lor. Nu sunt încă civilizaţi. Sunt încă prădători. Sunt 

în perioada jurasică a evoluţiei. Dar îi iubim. Mai mult, copiii sunt, în ordinea 

mântuirii, modele! Doar fiind ca ei vom intra în Împărăţia Cerurilor! «Vestul 

singuratic» ne spune o poveste cu nişte oameni care au rămas, la 40 de ani, precum 

copiii", a declarat regizorul. 
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Următoarea reprezentaţie a spectacolului va avea loc pe 9 aprilie, de la ora 

19.00. 

 

de Dorina Calin  

 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin
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20.Adevărul 
din data de 17 aprilie 2015,  

http://port.ro/article/35266 

 

 
 

Cain vs Cain 

 

Nu mai sunt demult copii şi totuşi continuă să se joace, iar jocul lor e mai cinic, 

mai periculos şi mai vindicativ ca niciodată. Au acumulat frustrări şi acum îşi 

exploatează slăbiciunile. Coleman şi-a omorât tatăl (părintele amândurora) pentru că 

acum, spre deosebire de copilărie, chiar poate şi ştie cum să riposteze când se fac 

aprecieri negative pe seama frizurii sale. Valene e de faţă, acceptă abominabila 

http://port.ro/article/35266


71 

 

complicitate cu o condiţie - casa şi tot ce e în ea îi aparţin lui şi numai lui (aragazul, 

masa, chipsurile, băutura, sfinţii din plastic, cada de baie, etc.). Toate, toate sunt ale 

lui. Ce nu a izbutit în copilărie a reuşit acum - toate jucăriile sunt ale lui. 

În acest ţinut al violenţei şi lipsei de scrupule, într-o comunitate unde nu există 

o reală comuniune, nici măcar o veritabilă comunicare – până şi preotul cedează 

viciului şi se declară incompatibil cu misiunea sa spirituală şi, implicit, ineficient. 

Singurele momente când cetăţenii se adună laolaltă sunt înmormântările – dar numai 

de dragul pateurilor. 

Textul lui Martin McDonagh este o mostră de comedie neagră, frustă şi tăioasă 

dar - pardoxal - traversată în permanenţă de un fior al inocenţei, al candorii, o duioşie 

calmă, un tandru sentiment al nevinovăţiei, al purităţii. Jocul-confesiune din scena 

finală (greşelile recunoscute urmate de acordarea clemenţei) e cât pe ce să se 

sfârşească fără niciun câştigător dar şi fără restabilirea armoniei. Cursa de-a şoarecele 

şi pisica continuă. Cain şi Cain nu se maturizează, ei încă au totul de revendicat şi 

totul de împărţit. Rămâne cum ne-au obişnuit: care pe care. 

Aş remarca din capul locului excelentă traducere semnată de Bogdan Budeş 

(unul dintre cei mai „teatrali” traducători contemporani). Sunt convinsă că rezultatul 

se datorează şi eficientei, creativei colaborări la acest capitol cu Florin Piersic Jr. şi 

Cristian Juncu (ei înşişi având o experienţă remarcabilă în domeniu). 

"Vestul singuratic" e un spectacol născut dintr-o prietenie veritabilă. Regizorul i-a 

adus împreună pe patru dintre cei mai valoroşi şi actori de azi: Florin Piersic Jr., Vlad 

Zamfirescu, Andi Vasluianu şi Ioana Calotă. Scos complet din ale lui, Florin Piersic 

Jr face o compoziţie de forţă, desfăşoară un evantai comic încântător, crează momente 

comice dar şi suspans - demonstrează că e un artist versat, aşezat şi în acelaşi timp cu 

o incredibilă capacitate de a surprinde - un uriaş actor (nu numai la propriu). Vlad 

Zamfirescu este un extraordinar rezervor de energie, un cinic ludic, sadic simpatic; iar 

Andi Vasluianu îmbină cu farmec prăbuşirea în braţele alcoolului cu din ce în ce mai 

desele momente de glosare pe tema salvării sufletelor din vraja păcatelor de moarte. 

Ioana Calotă demonstrează o impresionantă capacitate de transfigurare, umor şi 

emoţie în doze juste - efect asigurat. 

Prin "Vestul singuratic", Teatrul Nottara include în repertoriu său permanent o 

producţie valoroasă, redutabilă, construită cu pasiune, atenţie la detalii şi copleşitor 

talent. Conflictul dintre cei doi Cain cred că e primul "război” care transmite un 

halucinant sentiment al împăcării. Mai la urma urmei, de copilărie - cu bunele şi cu 

relele ei - nu ne vindecăm niciodată. 

Răzvana Niţă, 

http://port.ro/bogdan_budes/pls/pe/person.person?i_pers_id=192301&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://port.ro/cristian_juncu/pls/pe/person.person?i_pers_id=156291&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://port.ro/vestul_singuratic/pls/th/theatre.directing?i_direct_id=1019154&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=56&i_topic_id=2
http://port.ro/florin_piersic_jr./pls/pe/person.person?i_pers_id=152535&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://port.ro/vlad_zamfirescu/pls/pe/person.person?i_pers_id=156202&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://port.ro/vlad_zamfirescu/pls/pe/person.person?i_pers_id=156202&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://port.ro/andi_vasluianu/pls/pe/person.person?i_pers_id=169020&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://port.ro/ioana_calota/pls/pe/person.person?i_pers_id=183627&i_topic_id=2&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=-1
http://port.ro/vestul_singuratic/pls/th/theatre.directing?i_direct_id=1019154&i_city_id=-1&i_county_id=-1&i_cntry_id=56&i_topic_id=2
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21. Adevărul 
din data de 25 martie 2015,  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-

florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--

8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html 

 

 
 

 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/scena-piesa-teatruvestul-singuratic-florin-piersic-jr-vlad-zamfirescu--8_54de0ead448e03c0fd92f275/index.html

