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1. Life.ro 

din data de 05 Ianuarie 2019 
https://life.ro/o-viata-pe-scena-cu-alexandru-repan-in-clasa-a-treia-
am-jucat-travestit-rolul-doamnei-din-vizita-de-caragiale-mi-a-facut-
mama-o-rochie-si-un-turban-si-am-jucat-o-pe/ 
 

 
 

 
Foto: Bristena de Satmaari 

 

O viață pe scenă cu Alexandru Repan: „În clasa a 
treia,  am jucat travestit  rolul doamnei din „Vizită” de 

Caragiale; Mi-a făcut mama o rochie și  un turban și  
am jucat-o pe „madam Protopopescu”. 
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Alexandru Repan este unul dintre cei mai mari actori ai scenei românești. A jucat 
în zeci de filme și sute de piese de teatru, majoritatea dintre ele pe scena teatrului 
Nottara. 
 
Spunea recent că mama dumnealui știa încă de dinainte de a-l naște că va fi actor. 
„Am 78 de ani de viață și 79 de ani de teatru. Când mama era însărcinată cu mine 
s-a dus la biserică și s-a rugat la Dumnezeu sa fiu băiat, să fiu frumos și să mă fac 
actor. Prima dorință i s-a împlinit, aș putea spune, fără falsă modestie, că nu am fost 
urâțel și, după 60 de ani de jucat în teatru și în film, aș putea spune că sunt și actor”. 

Recent a acceptat roul din filmul „Apostol Bologa” în regia lui Dominic Dembinski, 
film realizat de casa de producție a TVR și prezentat cu ocazia centenarului. Filmul 
este o adaptare a romanului „Pădurea Spânzuraților” de Liviu Rebreanu și se bucură 
de o distribuție absolut remarcabilă. 

Plecând de la ”Apostol Bologa” unde Alexandru Repan joacă pentru prima data „rol 
de stafie” cum însuși spune, am vrut să aflu cât mai multe lucruri despre domnia sa. 
Un interviu emoționant, realizat într-o dimineață ploioasă în foaierul teatrului 
Nottara. 

 
Foto: Bristena de Satmaari 

 
Ați acceptat greu rolul din Apostol Bologa?  A fost o provocare acest rol pentru 
dumneavoastră? 

Nici nu se putea altfel, câtă vreme sunt foarte bun prieten cu Dominic Dembinski. El 
a fost regizor la Nottara și a făcut câteva piese care au fost mari succese ale teatrului, 
iar printre ele și un mare succes al meu, personal. Așa că atunci când m-a chemat 
Dominic Dembinski, nici nu mă gândeam să refuz. Am citit scenariul și trebuie să 
mărturisesc că am fost foarte atent deoarece văzusem filmul lui Liviu Ciulei și voiam 
să știu ce este cu el. A văzut că este cu totul și cu totul altceva și nu în rău, ci în foarte 
bine, așa că am primit cu mare bucurie acest rol. Iar când am văzut spectacolul, am 
fost încă o dată mulțumit de Dominic Dembinski pentru acest spectacol cu o 
distribuție excelentă și o dramatizare foarte bună. 
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Tvr-ul a anunțat că e un film dedicat centenarului. Dumneavoastră cum l-ați 
privit? Are vreo legătură cu centenarul? 

Într-un fel da. E vorba de războiul acela, despre națiunile diferite care au participat 
la acest război, unguri, români, despre formarea într-un fel a României și a demnității 
de a fi român, mai ales într-o perioadă, într-un conflict internațional. În Transilvania, 
relațiile dintre oameni erau destul de delicate pe vremea aceea, iar filmul s-a 
descurcat foarte bine cu acest subiect. Cred că da, filmul trebuia prezentat de 
centenar, deși putea fi ecranizat oricând, „Pădurea Spânzuraților” fiind unul dintre 
marile romane ale literaturii noastre. 

Cu ce emoții ați jucat rolul tatălui lui Bologa? 

Era un rol destul de mic, nu e neapărat vorba de emoții. E prima dată când am jucat 
stafii, asta e o glumă evident. Emoția a fost mai mult atunci când am văzut distribuția 
și mi-a făcut mare plăcere să mă reîntâlnesc cu foști colegi, prieteni. Nu cred că era 
vorba de emoții, ci de mulțumire. 

În afară de „Apostol Bologa” care a fost ultimul film în care ați jucat? 

După 1989 am jucat în foarte puține filme românești. A fost o perioadă în 1992-1997 
când foarte mulți străini veneau aici și am făcut mai multe roluri mici, în filme 
străine. Am jucat și într-un film al lui Nicolae Mărgineanu, „Faimosul Paparazzo”, 
dar și în alte câteva. 

Cariera mea cinematografică s-a cam oprit în 1989, ca și cinematografia română, 
pentru o bună perioadă de vreme. Acum și-a revenit, dar acum au venit alte vedete, 
alți regizori tineri, cu generația lor și este firesc ca eu să particip mai rar și mai 
împiedicat în cinematografie. 

 

Dar teatrul rămâne… 

Da, teatrul rămâne prima și ultima mea pasiune. Îmi place mai mult teatrul decât 
filmul, reușitele mele artistice sunt mai mult în teatru decât în film, sunt mai mulțumit 
de cariera mea de actor de teatru decât aceea de actor de film, așa că nu duc foarte 
tare dorul filmului. Nu spun că aș refuza dacă mi s-ar oferi un rol mai interesant, am 
câteva rolișoare mici, îl joc din nou pe Iuliu Maniu tot în regia lui Mărgineanu. 

Ați jucat la Nottara toata viața? 
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Nu. Când am terminat Institutul de teatru am fost repartizat la Brașov, am stat acolo 
vreo 2 ani de zile, apoi am venit la Teatrul regional București care a devenit teatrul 
Delavrancea, apoi am venit la Nottara și după 1989 am mai jucat puțin la Teatrul 
Național și la Teatrul Mic. 

Teatrul Nottara a fost teatrul de bază în care am venit la 3 ani după ce am terminat 
Institutul și încă sunt aici. 

Am citit la un moment dat că încă de la început ați jucat cu nume grele ale 
teatrul românesc. Nu aveați emoții, trac? 

Teatrul Nottara, sub direcția lui Horia Lovinescu a devenit una dintre cele mai 
importante trupe ale teatrului românesc. A avut regizori excelenți și o trupă 
actoricească de primă mână. La un moment dat era unul dintre cele mai bune teatre 
din România. 

Și nu aveați trac? 

Trac nu am avut niciodată, tracul este o bubă, un defect pe care actorul nu ar trebui 
să o aibă. Emoție artistică, constructivă am avut, mai am și acum, dar trac nu am avut 
niciodată. 

 
Foto: Bristena de Satmaari 

 
Care este piesa dumneavoastră de suflet? 

Karamazovii, dramatizarea lui Horia Lovinescu și în regia lui Dan Micu 

Dar filmul? 

Asta e mai greu. Cred că „Pentru că se iubesc” era un film al lui Mihai Iacob sau 
„Casa de la miezul nopții” în regia lui Gheorghe Vitanidis după un scenariu de Fănuș 
Neagu. Și mai sunt câteva. Nu sunt foarte mândru de cariera mea cinematografică. 
Am jucat în câteva filme bune, cu câțiva regizori buni. Nu am jucat nici la Ciulei, 
nici la Pintilie, dar mai ales la Alexandru Tatos pe care îl consider cel mai mare 
regizor al acelor vremi. Dar am jucat cu câțiva regizori foarte buni și în câteva filme, 
unele reușite. Am făcut câteva filme istorice care erau unele pompieristice, cum se 
făcea la vremea aceea, dar asta a fost perioada, „ce e scris și pentru noi, bucuroși le-
om duce toate”. 
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Dar care este rolul de suflet, din afara scenei? 

Acum, acela de tată. Am doi băieți, unul de 23 de ani și unul de 21 de ani, ambii 
studenți la Viena și încă mai fac teatru și datorită lor. Trebuie să aibă un teatru care 
este încă viu și care mai și câștigă un ban ca să-i țină la facultate. 

Spuneați că mama dumneavoastră a știut din totdeauna că veți fi actor, încă de 
dinainte să vă fi născut. Dumneavoastră ați știut? 

Da, încă din fragedă copilărie mă produceam în casă. Jocul meu preferat era de-a 
teatrul. De foarte mic am învățat poezii pe care le spuneam cu mare plăcere și încă 
de la 4-5 ani eram chitit pe teatru. În clasa a treia a jucat primul rol: am jucat travestit 
doamna din „Vizita” de Caragiale, asta pentru că școala era de băieți. Mi-a făcut 
mama o rochie, cu un turban și am jucat-o pe „madam Protopopescu”. Prin clasa a 
cincea, am făcut și o regie, am pus în scenă „Scrisoarea III” de Eminescu și tot așa… 

Până ați ajuns la Facultatea de Istorie… 

Da, am ajuns la Istorie pentru că am terminat Liceul cu 10 clase, aveam numai 16 
ani, eram necopt total și la sfatul marelui regizor Alexandru Finți care mi-a spus să-
mi termin întâi liceul, neștiind că eu terminasem deja, m-am hotărât să mă duc un an 
la istorie. Copilărisem cu două fete ale căror tați erau mari profesori de istorie și așa 
am ales să merg și eu acolo. După anul I voiam să merg la Teatru, dar la finalul 
acestui an s-a dat un teribil decret prin care la admitere la facultate urmau să meargă 
75% copii cu origini muncitorești și numai 25% burghezie și intelectualitate. Și cum 
tata era profesor la Matei Basarab, intram în acei 25% și mama m-a îndemnat să 
termin istoria, să am o meserie „și pe urmă vom vedea”. Am terminat istoria și apoi 
am intrat la teatru. 

Ce a zis mama când v-a văzut pe scenă prima dată? 

Probabil că avea o emoție interioară, dar ea era o mare actriță și știa să-și înfrâneze 
trăirile.  Mă pupa ușor și spunea „bravo”. I-a plăcut, cred și era mândră de faptul că 
sunt actor. Și m-a prins, a trăit atât încât să mă poată vedea în roluri importante. 

Vă amintiți prima dată când ați urcat pe scenă? 

În afară de rolul din clasa a treia? Am jucat prima dată la Casandra, în anul IV de 
facultate, apoi o semi figurație la Brașov și după vreo 9 luni de zile am decis că 
sarcina mea este coaptă, am făcut o extrauterină și am plecat la București. 

V-ați născut înainte de cel de-al doilea Război Mondial… 

Cu un an înainte de a intra România în Război. În anul cutremurului din 1940. 

Tata a fost pe front? 
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Nu, tata era foarte șmecher. Până în 1939, tata era cetățean austriac. În 1939 după 
Anschluss (alipirea Austriei la Marele Reich), ar fi devenit dezertor ca austriac. A 
renunțat la cetățenia austriacă și a devenit cetățean român în 1939, iar chestia cu 
armata aici era foarte neclară pentru el. Trecuse puțin și vârsta și a stat puțin ca 
marinar la Turnu Severin și a scăpat de urgiile războiului. 

Cum era România de atunci, față de România de acum? 

Știți, tinerețea întotdeauna este o chestie de regretat, indiferent în ce regim ai 
petrecut-o. Și dacă ai petrecut tinerețea la pușcărie, tot era mai frumoasă decât 
bătrânețea. dar România anilor 1945-1946 era o Românie foarte săracă, era război, 
era seceta din Moldova, erau comuniștii care veniseră al putere, dispariția proprietății 
private, reformele monetare, agrare, stabilizarea, etc . Părinții mei s-au descurcat greu 
la vremea aceea deși tata era profesor și avea o leafă. Mama, venită din Arad, pe 
vremea aceea, meseria unei femei, mai ales din Ardeal, era să fie mamă dacă avea 
copii. Nu a profesat niciodată, a preferat să stea acasă și era mai câștigată familia 
decât dacă ar fi stat mama 8 ore la serviciu. 

Ați mai avut frați? 

Nu. Am fost singur cu mama. Nu am avut nici bunici, deci era căsătorit cu propria 
mea familie, cu mama și cu tata. 

Cum sunt actorii de acum, față de generația dumneavoastră? 

Asta este întotdeauna o problemă și nu este adevărată. Nu există generații, toți 
suntem actori tot timpul. Sunt mai mulți, mult mai mulți ca pe vremuri și pentru că 
sunt atâția, par mai puțin buni. Acum ies câte 200 de actori pe an din toate școlile 
particulare și de stat din România. Pe vremea mea ieșeau vreo 10-15 actori și gata. 
Acum ies cu zecile, cu sutele, în teatre nu mai sunt locuri și se descurcă și ei cum 
pot. Nu mai au vizibilitatea pe care o aveam noi atunci, dar, referindu-mă la trupa 
tânără a teatrului Nottara de azi, este o trupă excelentă. Cine poate nu oase roade, ci 
roluri. Problema cu ratarea este foarte complicată pentru că actorul nu se ratează prin 
voia lui ci prin voia teatrului. Nu el părăsește teatrul, ci teatrul îl părăsește pe el. Și 
atunci, poți să stai până la pensie să iei o leafă, dar asta nu înseamnă să ești actor 
profesionist. Asta se întâmplă pentru că sunt foarte mulți, dar cei care reușesc sunt 
foarte buni, la fel ca noi. 
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Foto: Bristena de Satmaari 
 
 
 
 
Aveți vreun regret legat de film sau de teatru? 

Am avut câteva roluri de teatru pe care aș fi vrut să le joc și pe care nu am putut să 
le joc niciodată, dar asta nu înseamnă nici o nenorocire. Am jucat foarte multe roluri 
în viața mea, îngrozitor de multe dacă stau să mă gândesc, dar nu mă plâng de asta 
ci mulțumesc sorții că mi-a dat ocazia să joc mult. A fost o perioadă aici, prin anii 
1975-1980 în care jucam 10 spectacole pe săptămână. 

Ce studiază băieții dumneavoastră? 

Băiatul cel mare face drept, iar cel mic științe politice. 

Nici unul nu a urmat calea artistică… 

Nu, nici nu i-am îndemnat, nici nu le-am sugerat, i-am lăsat pe ei singuri să decidă. 
Deși cred că cel mic îmi seamănă foarte mult are talent, am tăcut și l-am lăsat pe el 
să aleagă. Iar când a auzit cât câștigă un actor azi, a spus că nu-l interesează. El e 
născut în economia de piață. 

Ați putea juca rolul lui Moș Crăciun? 

Da, dar nu pe acesta îl visez. (râde). 

Ați jucat rolul acesta vreodată? 

Nu, dar de fiecare dată, când erau copiii mici, eu eram cel care îi sugeram Moșului 
și îi puneam în sac ce trebuia să aducă. Și a adus lucruri foarte complicat Moșul, a 
adus masă de ping pong, masă de biliard, biciclete. 

 
 

de: Ramona Raduly 
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2. Avantaje.ro 
din data de 06 Ianuarie 2019 
https://www.avantaje.ro/articol/exclusiv-avantaje-vlad-zamfirescu-
doar-intalnirea-cu-publicul-conteaza 
 

 
 

EXCLUSIV AVANTAJE Vlad Zamfirescu: “Doar întâlnirea cu 
publicul contează” 

 

În ce crede Vlad Zamfirescu, actor și regizor, când vine vorba de spectacol? 
Într-un text bun, într-un mesaj emoțional reușit și în implicarea 100% în 
fiecare nou proiect. 

Ai copilărit la Târgu Mureș. Ai rămas legat de oraș? 

Până la 14 ani, am stat în Târgu Mureș. Apoi, am venit în București. Am avut o 
bucurie imensă când Cristi Juncu m-a invitat să fac parte dintr-un spectacul la 
Teatrul Național, „Dinte pentru dinte” al Yasminei Reza, pe care-l joc acolo cam 
o dată pe lună. O dată pe lună, mă duc acasă, cum ar veni. 
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Când ai început să studiezi actoria, faptul că erai fiul unui actor important, 
și profesor pe deasupra, ți-a ajutat sau te-a încurcat? 

E cu minusuri și cu plusuri. Oamenii au alte așteptări, alte pretenții decât de la un 
coleg oarecare din anul I de teatru. Pe de altă parte, e o altă atenție  pe tine și poate 
că beneficiezi de asta. Dar detaliile astea se pierd de la un punct încolo. Pe parcurs, 
depinde cum evoluezi tu, cum mergi mai departe și cum îți faci treaba pe care o 
ai de făcut. Meseria asta e pe termen lung. Adică, dacă îți place și ai treabă cu ea, 
dacă perseverezi și ești foarte pasionat, ai posibilitatea s-o faci. Și îți găsești tu 
posibilitățile. 

Zece ani am lucrat la Teatrul ACT cu colegii mei de an, Gigi Ifrim și Marius 
Florea Vizante, pe lângă alte proiecte pe care le aveam fiecare. Marcel Iureș a 
făcut un lucru extraordinar, ne-a încurajat și ne-a ajutat să facem ce ne ardea pe 
noi atunci să facem. Ne-a dat, într-un sens, girul lui și cred că a contat enorm 
pentru noi. Pentru că noi acolo ne-am făcut un fel de echipă cu care am evoluat, 
după care am scos produsele care ne-au atras pe noi și pe care voiam să le facem. 

În timp, iacătă că s-a dovedit că pasul important făcut atunci – cu „Bash”, cu 
„American Bufalo”, cu „The Shape Of Things”, cu „Orașul”, cu „Dumnezeu de a 
doua zi” – pasul ăsta lung, de zece ani, a contat. 

Tatăl a încercat să te influențeze, să-ți dea unele lecții? 

Nu, nu eram foarte apropiați profesional. El muncea foarte mult, avea școală, juca 
la Odeon. Eram fiecare cu „locul lui de joacă” și fiecare încerca să-și facă meseria 
cât mai bine. 

Cine este Alexandru Popa? Văd numele voastre asociate într-o mulțime de 
spectacole. El scrie, tu regizezi și joci. 

Alexandru Popa este un dramaturg tânăr care a făcut trei facultăți – Psihologie, 
Științe Politice și Drept – și le-a făcut pe toate cât se poate de serios, nu de formă. 
După părerea mea, este o minte sclipitoare. Și scrie într-un fel în care eu rar am 
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văzut să se scrie. E la început de drum, dar în momentul ăsta, deja e jucat la 
Bulandra, la Nottara, la Comedie, la Național. 

Pe 19 octombrie, a avut loc premiera filmului „Secretul fericirii”, scris de el 
și regizat de tine. Dar aveți și spectacolul de teatru la Godot Cafe-Teatru, cu 
același text. Cum vine asta? 

 

Textul a fost scris ca un scenariu de film, pentru film. Mie mi-a plăcut atât de 
mult, încât am făcut tot ce se poate ca să fie făcut. Și am avut un mare noroc că 
am întâlnit-o pe producătoarea noastră, Cristina Dobrițoiu. Și ea a fost, la rândul 
ei, fascinată de text și, împreună cu echipa de la Movie Production, a hotărât să-l 
facă. Eu am vrut să-l repet, la cadru, să se știe fiecare milimetru înainte de filmare. 

Am repetat cam o lună și jumătate. Repetându-l, ne-am hotărât să-l și jucăm, 
pentru că noi tot știam textul. Totul se petrecea pe terasa unui penthouse – era 
ușor de transpus scenic. Am schimbat un actor, pentru că Theo Marton e de la 
Târgu Mureș și îi e foarte greu să vină mereu la spectacol în București. 

În piesa de teatru joacă Dan Bordeianu, care face, și el, un rol foarte frumos. Iar 
textul lui Alexandru Popa este scris perfect. N-am modificat absolut nimic. N-am 
tăiat și n-am adăugat un cuvânt, o virgulă. 

Poate un text slab să fie ridicat prin montare și prin jocul actorilor? 

Cred că poate fi puțin ridicat, dar nu decisiv. Dintr-un text slab nu cred că poți să 
faci un spectacol extraordinar. Poți să scoți în cel mai bun caz un spectacol 
funcțional, cu unele momente bune. Prin artificii, prin talentul actorilor poți să-l 
scoți de la nivelul de text prost, la un nivel mediocru, cu câteva sclipiri. 

L-am văzut pe Horațiu Mălăele făcând asta la Bulandra, în „Cafeneaua”… 

Dar ăla e un text extraordinar! 

Este, dar are unele replici pe care le poți anticipa. Știi ce va zice, dar nici prin 
cap nu-ți trece cum va zice. 
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Mie mi se pare că Horațiu Mălăele e un mare artist, e unul dintre cei mai mari ai 
noștri. Îl iubesc enorm. Dar cred în continuare că și un asemenea vulcan de talent 
are nevoie la bază de un text bun. 

 

Observ că joci mult mai mult în teatru decât în film. Ce-ți oferă teatrul și nu-
ți oferă publicul? 

Întâmplător. Îmi oferă ambele, în egală măsură. Îmi oferă întâlnirea cu publicul, 
repetițiile. Nu fug nici de una, nici de alta. Și nu le separ una de alta. E meseria 
mea, și încerc să le fac cât pot eu de bine. 

După numărătoarea mea de pe www.teatral.ro, ai 32 de roluri pe care le joci 
acum? Cum poți să treci așa, dintr-un univers în altul? 

Nu cred, mă și sperii! Cred că joc undeva la 25. E simplu, nu e nicio magie aici. 
Fiecare piesă, fiecare univers a avut momentul lui, în care noi eram dedicați 100% 
lui. Când pregăteam o piesă, eram acolo cu mintea 100% timp de două-trei luni. 
Piesa a ieșit, am jucat-o și am intrat pe urmă în altă poveste. Și am asimilat-o și 
pe aia. Dar asta veche se joacă în continuare. Și așa s-au adunat. 

Joci în săli mici, cu publicul la o lungime de braț, dar și în săli mari, cu sute 
de oameni. Unde te simți mai bine? 

Peste tot mă pot simți bine. N-am un loc anume pe care să-l prefer. De fapt, când 
regizez, când joc, ceea ce îmi place este întâlnirea cu publicul. Că se întâmplă într-
o sală mică, într-un spațiu neconvențional sau într-o sală foarte mare – doar 
întâlnirea asta contează. 

Într-o sală cum e Sala Mare a Teatrului Național din București, nu simți 
publicul mai departe, mai abstract ca prezență? 

Nu. Depinde cum știi să comunici cu el. Am jucat aseară, joc și în seara asta „All 
Inclusive” la TNB și am fost toți extrem de fericiți și încântați pentru că am avut 
o sală în delir. O sală care ne-a primit atât de frumos și a fost atât de entuziasmată! 
Asta e important, întâlnirea să fie frumoasă. „Hai să ne întâlnim să bem o bere.” 
„Unde vrei?” „N-are importanță, doar să ne întâlnim.” 
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Ai o zonă a dramaturgiei care simți că ți se potrivește mai bine, în care te 
simți mai bine? 

Nu mă gândesc la asta. Mă gândesc la rezonanța pe care o are în public. Când 
citesc un text, mă gândesc ce poate să atingă, ce poate să fie important pentru 
spectator. Și aici mă gândesc la toate nivelurile, în primul rând, la nivelul 
emoțional. Ăsta mi se pare cel mai productiv la noi. Cum îi faci pe oameni să 
empatizeze cu tine, să meargă cu tine, să fie de acord sau nu cu propunerile 
autorului. Pe urmă vin toate, și nivelul intelectual, și tot restul. 

Ți-ai elaborat lucrarea de doctorat pe tema eroilor shakespearieni. Ce se 
poate spune nou despre personajele lui Shakespeare? 

Nu mi-am propus neapărat să spun ceva nou. Mi-am propus moduri de a căuta și 
de a descoperi cât mai multe valențe ale personajelor shakespeariene. Și cred că 
important e felul în care cauți, nu neapărat ce descoperi. Pentru că ceea ce 
descoperi sunt lucruri cunoscute și oarecum banale. 

Știe toată lumea operele, oamenii cunosc intriga, cunosc personajele. Mi s-a părut 
interesant felul în care cauți și felul în care unești ceea ce găsești, cum îmbini 
valențele eroilor, așa încât să rămână oamenii pe care i-a creat Shakespeare. Și să 
fie credibili. Am descoperit lucruri care sunt posibile, dar nu obligatorii. 

De exemplu, în „Richard III”, scena în care Lady Ann îl acuză pe Richard de 
uciderea soțului și a socrului ei (Edward de Wales și Henric IV), în montările pe 
care le-am văzut eu, a fost făcută o scenă intimă, care se petrece în întregime doar 
între ei doi. Mai întâi, Richard neagă că e este autorul crimelor. Pe pagina 
următoare, recunoaște că el i-a omorât, dar a făcut-o subjugat de dragostea pentru 
ea. Lady Ann nu mai pare convinsă nici de această mărturisire a lui. Cum să mai 
crezi un om care-și schimbă depoziția de la un moment la altul? 

M-am gândit că scena asta trebuie să înceapă în public, în fața suitei și a 
cortegiului funerar, împrejurare în care n-ar fi putut să recunoască. Asta ar fi 
însemnat condamnarea. Apoi, ei se separă de grup și, în intimitate, el face 
mărturisirea. Așa, cel puțin, Lady Anne poate să-și pună întrebarea dacă nu 
cumva, în acest moment, Richard chiar a fost sincer. 



 14 

Deci, am făcut niște căutări de argumente teoretice și regizorale încât personajele 
să fie vii, credibile. Să nu iau niște lucruri ca date, definitive, fără să mă convingă. 

Asociația culturală „Teatrul Chatarsis” – ce este? Încă funcționează? 

Când am găsit textele cu Vlad Massaci și cu Cristi Juncu și ne-au împins să facem 
anumite spectacole, trebuia să funcționăm într-un cadru legal. Asociația s-a născut 
natural. Ne-a interesat să aducem în țară texte în premieră, autori care n-au mai 
fost jucați la noi. Și, în mare măsură, am reușit. Textele pe care le-am produs au 
funcționat, s-au jucat ani buni și au fost preluate după aceea și jucate în alte teatre 
din România. Și asociația există în continuare, de… mi-e și frică să mă gândesc, 
cred că de 20 de ani. 

Trăim o epocă bună pentru teatru, nu? Sunt spectatori, sunt atâtea 
festivaluri… 

Da, vine lumea la teatru, avem sălile pline. S-au mai deschis săli. Mă bucură 
enorm ceea ce se întâmplă. Sunt multe festivaluri, din ce în ce mai puternice. 
Festivalul de la Sibiu este foarte bine cotat internațional. A fost acolo un manager 
tenace care a muncit susținut ani întregi. 

Iată, FEST(in) pe Bulevard, organizat de Teatrul Nottara, a fost deja la a IV-a 
ediție, în luna octombrie, de pe 12 până pe 21. Avem în fiecare an câte o temă. 
Anul ăsta, tema este criza comunicării. Este un festival internațional, vor fi mai 
mult de 30 de spectacole ale unor trupe din Franța, Polonia, Republica Moldova, 
Bulgaria, Rusia, Italia, Serbia, Kazahstan și, bineînțeles, din România. 

Marinela Țepuș (teatrolog, managerul Teatrului Nottara – n.red.) muncește enorm 
cu echipa ei de organizare să-l facă funcțional și să existe an de an. Și e un lucru 
minunat și un efort uriaș. Îi felicit! Și susținem și noi, actorii din teatru, cât putem, 
organizarea festivalului și funcționarea lui. 

Foto: Adi Marineci. Ținuta: London Tailors, Smuggler, Musette Man 

 

de: Mihaela Serea 
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3. Marie Claire 
din data de 08 Ianuarie 2019 

https://www.marieclaire.ro/diana-roman-obsesia-mea-e-sa-fac-
oamenii-fericiti/ 
 

 
 

Diana Roman: “Obsesia mea e să fac oamenii fericiți!” 
Diana este actriță la Teatrul Nottara, a cochetat cu regia, a jucat în filme, 
clipuri video, reclame și seriale. În cel mai recent dintre ele, “Triplusec”, care 
a debutat la Pro TV la mijlocul lui septembrie 2018, o joacă pe Anda, cândva 
o grăsuță timidă și complexată, care este acum femeie de carieră, feministă 
convinsă, frumoasă, independentă, puternică și deșteaptă. 

 
Diana Roman 

 
Dacă nu aș fi actriță, aș fi: medic.â 
 
Cel mai bun sfat pe care l-am primit: să am încredere în Dumnezeu. 



 16 

Cel mai delicat refuz pe care l-am dat: „Îmi pare rău, nu sunt în țară”. 
 
Trei calități care m-au adus unde sunt acum: normalitatea, educația și umorul. 
 
Defectul de care vreau să scap: faptul că nu înțeleg că lucrurile nu ies 
întotdeauna așa cum îmi doresc. 

 
Diana Roman 

 
Momentul meu de glorie: nu cred că a avut loc, încă. 
 
Momentul meu de cumpănă: nu a fost unul semnficativ și sper să-l mai amân. 
 
Pe cine admir și de ce: mama, pentru sacrificiu. 
 
Detaliul din munca mea pe care îl ador: întâlnirea cu colegii și bucuria 
publicului. 
 
Din primii bani câștigați mi-am luat: haine, evident! 
 
Peste o zi proastă trec …: greu. 

 
Diana Roman 

 
Trei calități pe care le admir la partenerul meu: umorul, maturitatea și 
blândețea. 
 
Ultimul film care mi-a plăcut: “Under the tree”. 
 
Cartea care m-a marcat: “Trei într-o barcă”. 
 
Cântecul care mă face să plâng: “Thousand Violins”, The Tiger Lillies. 
 
Cântecul care mă binedispune: “Believer”, Imagine Dragons. 
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Rolul meu preferat: Doruleț – “Visul unei nopți de iarnă”. 
 
Proiectul de suflet: spectacolul “All inclusive” și serialul TV “Triplusec”. 
 
Următoarea țară în care vreau să ajung: Maroc. 
 
Dacă aș locui într-un alt oraș, ar fi: Timișoara. 
 
Ziua perfectă începe cu: mine și el. 
Ziua perfectă se termină cu: Netflix. 
 
Dacă n-aș fi om, aș fi: câine. 
 
Ultima oară când m-am simțit fericită: vara asta, la mare. 
 
Superputerea pe care aș vrea s-o am: să fac oamenii fericiți – e o obsesie. 
 
Sfatul pe care mi l-aș fi dat în primii ani de carieră: să am mai multă încredere 
în mine. 
  

Foto: arhiva personală 
 

 
de: Adriana Moscu 
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4. UNITER 
din data de 24 Ianuarie 2019 

https://www.uniter.ro/crenguta-hariton-actrita-teatrul-e-stretching-
pentru-suflet/ 
 

 
 

Crenguța Hariton, actriță: „Teatrul e stretching pentru suflet” 

HAI LA TEATRU! UNITER continuă campania prin care artiștii vă invită să 
veniți la teatru, să vă convingeți că teatrul românesc are nu doar un mare 

trecut, ci și un mare prezent și, mai ales, un mare viitor. Astăzi ne răspunde 
Crenguța Hariton. 

 
ACTRIȚA RECOMANDĂ: 

 
În ce spectacole joci în această stagiune ? 
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Cred că cel mai drag mi-este Somnambulism pentru că mi-am dorit să joc și texte 
contemporane și pentru că îmi pune din plin sufletul în mișcare. Două spectacole 
mai noi, impresionante și prin scenografie și prin faptul că ies din convențional, 
sunt Molière/eréiloM și Cum vă place. În Alcool, mă bucur să nimeresc notele 
potrivite alături de Ada Milea. Vacanță în Guadelupa vorbește cu umor despre 
metehnele politicienilor, Fazanul, cu o montare modernă, plină de muzică și 
culoare, și Vizitatorul, care de 12 ani se joacă cu sala plină. Și mai am, la Teatrul 
„Toma Caragiu” din Ploiești, Job Interviews.  

Un spectacol pe care îl recomanzi (deși nu joci în el). 

Ținutul din miezul verii de la Teatrul Mic, în regia lui Vlad Massaci, pentru 
performanța actoricească și pentru că te împinge să te privești pe tine însuți cu 
ochii cu care-i vezi pe ceilalți și e posibil să nu-ți placă tot ce vezi. Abia atunci 
începi să fii mai bun. 

Un actor tânăr din țara noastră, care îți place… 

Șerban Gomoi cred că poate juca orice. Să aibă parte de regizori inspirați și texte 
bune ! 
 
O actriță tânără din țara noastră, care îți place. 

Diana Roman. Are carismă, forță, naturalețe. 

Un regizor tânăr de urmărit, de la noi ? 

Alexandru Mâzgăreanu. Pentru că nu doar gândește emoțiile, le și simte și în felul 
ăsta construiește și spectacolele, pentru că e în creștere, pentru că nu poate să 
trăiască fără teatru.  
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„Somnambulism” de Iaroslava Pulinovici, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu, la 

Teatrul Nottara din București 
 

Un motiv pentru care să meargă spectatorii la teatru. 

Teatrul e stretching pentru suflet. Emoțiile pe care le trăiești ca spectator fac 
sufletul mai maleabil, îl forțează să vibreze și se mai sparge crusta de convenții și 
prejudecăți care-l înțepenește. Și-apoi, nimănui nu-i strică să evadeze puțin din 
propria-i viață. 

CELE MAI… 

Cel mai bun sfat primit în cariera dumitale. 

Prima dată mi l-a dat , fără vorbe, Dinu Manolache. A fost asistent la clasa noastră 
în primul an și mi-a dat să joc o fată paralizată total. Apoi l-am auzit de la Lelia 
Ciobotariu și de la Viorel Comănici, dar l-am înțeles mult mai târziu. Bucuria 
jocului, gândul, energia nu sunt suficiente. Trebuie să cobori în adâncul 
vulcanului, să te topești și de acolo să izbucnești și să capeți forma personajului 

Cea mai neobișnuită întâmplare trăită pe scenă… 

Eram încă studentă, dar jucam, prin ’93, alături de profesorul meu, Alexandru 
Repan în Arșița și viscolul, text scris de Mihai Ispirescu, care vorbea despre 
frământările anilor ’90. În mijlocul unui mic monolog, au izbucnit aplauze 
puternice, eu am continuat să vorbesc și atunci l-am auzit pe Repi, care era cu 
spatele la sală, strigând : „Taaaci ! Lasă-i să aplaude !” Da, e un dialog între noi, 
cei de pe scenă și ei, cei din sală, iar aplauzele sunt replica publicului. E rândul 
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tău să asculți. Vorbele lui fuseseră acoperite de aplauze, dar mie mi se părea că 
toată sala l-a auzit și-mi bătea inima, de rușine, până-n degetele de la picioare.  

Cel mai provocator spectacol de până acum ? 

Familie de artiști, în regia lui Alexander Hausvater. N-a fost deloc comod lucrul 
la spectacol, am plâns, m-am enervat, m-am simțit neputincioasă, dar m-a forțat 
să găsesc ceva nou la mine, să explodez.  

Cel mai dificil moment din viața dumitale în teatru. 

A fost la premiera oficială cu O noapte furtunoasă, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu. Eram înconjurată de public din trei părți, de foarte aproape, și eu 
eram undeva în afara mea și mă vedeam cum stau pe scaun și spun vorbe. Mi-a 
venit să mă ridic și să fug din scenă. Și acum mi se strânge sufletul când îmi 
amintesc !  

Cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat de când ești actriță. 

Că m-am trezit (cam târziu, dar nădăjduiesc că nu prea…) și mi-am dat seama că 
mă scufund, mă-nec. Și-am început să dau din mâini și din picioare, să lupt cu 
mine. Sper că voi învinge. 

„Bucuria jocului, gândul, energia nu sunt suficiente. Trebuie să cobori în adâncul 
vulcanului, să te topești și de acolo să izbucnești și să capeți forma personajului.” 
Crenguța Hariton, actriță 

Foto: Diana Roman 

		

de: Andrei Crăciun 
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5. B-Critic 
din data de 26 Ianuarie 2019 

https://www.b-critic.ro/actualitatea/invitatii/mi-am-propus-ca-in-
zece-ani-sa-invat-patru-limbi-straine/ 
 

 
 

„Mi-am propus ca în zece ani să învăț patru limbi străine” 

 
UN INTERVIU CU ACTORUL RĂZVAN BĂNICĂ REALIZAT DE 
CRISTINA RUSIECKI ASISTATĂ DE IOANA SĂNDULESCU ȘI 
CRISTIAN GHEORGHE, FOȘTI MASTERANZI CESI 

 

Actor al Teatrului „Nottara”, Răzvan Bănică s-a născut pe 29 aprilie 1992. A 
jucat în teatru, film și televiziune. În afară de spectacolele teatrului în care este 
angajat, actorul a putut fi urmărit în montări ca Servieta de doc de Mihail 
Zoscenko, regia Ștefana Samfira, Palatul Național al Copiilor, Teatrul 
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„Nottara”, Frații Karamazov, regia Bogdana Darie, Palatul Național al 
Copiilor, West Side Story de Arthur Laurents, regia Răzvan Mazilu, 
UNITER, Paravan. 2 telefoane, text și regie Matei Lucaci-Grunberg, Godot 
Cafe, Secretul armei secrete de Alexandru Tatos, regia Matei Lucaci Grunberg, 
Teatrul Național Bucuresti, 2016-2017. 

Răzvan Bănică a avut mai multe roluri în televiziune, în seriale ca Îngerașii, regia 
Mihai Brătilă, Vladimir Anton, State de România, regia Iura Luncașu, Larry 
Maronese, Vladimir Anton, Iubire și onoare, regia Iura Luncașu, Alex Fotea, 
Bogdan Dumitrescu, Adrian Tapciuc, și în spectacole de teatru TV ca Goana după 
fluturi,  regia Mara Pașici Manolescu. 

 

Cristina Rusiecki: Ești angajat la Teatrul „Nottara”, unde joci în mai multe 
spectacole, dar apari și în filme și la televiziune. Nu simți uneori că e prea mult? 

Răzvan Bănică: Noi suntem antrenați să ne împărțim în mai multe direcții. Pe 
termen lung, nu știu cât ne afectează faptul că facem și colaborări, și reclame, și 
televiziune, mergem și la radio, suntem peste tot. Este un antrenament foarte util, 
că te ține în priză. Dacă mă opresc, nu știu ce să fac când mă duc acasă. Dacă nu 
mai am repetiție azi, mă panichez. Intri într-un soi de ritm nebun care te obligă să 
faci ceva în continuu. 

Ioana Săndulescu: Dar nu te și epuizează? 

Răzvan Bănică: Momentan, nu. Avem exemple de actori în București care fug 
dintr-o parte în alta și încă nu s-au epuizat. Trebuie să-ți asumi. Ține și de 
structură. Dacă ești făcut să muncești ca nebunul și o faci cu plăcere, este o 
meserie de cursă lungă. Depinde cum ți-o dozezi. E ca la maraton. Dacă pornești 
în sprint de la început, s-ar putea ca pe la jumătate să-ți pierzi suflul. Dar trebuie 
să știi să alternezi. Depinde de fiecare în parte, cum își cunoaște corpul și mintea, 
cum știe să se reinventeze, să se regenereze. Eu, momentan, sunt bine și îmi doresc 
să fac din ce în ce mai multe. Am un exemplu puternic al unui actor român care 
mă motivează: Marius Manole. El aleargă cel mai mult: dimineață la radio, pe 
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urmă la repetiții, pe urmă ia un avion și vezi că e nu știu pe unde, pe urmă se 
întoarce, pe urmă, cinci spectacole în aceeași zi în București, pe urmă altă 
repetiție... deci se poate. Ține numai de tine și de antrenament. 

 

Cristina Rusiecki: În ritmul acesta mai apuci să acumulezi ceva, să te dezvolți 
profesional? Sau doar bifezi și ești în priză, ceea ce, indiscutabil, îți aduce multă 
energie. Mie mi se pare că riscul este să nu mai ajungi să nuanțezi lucrurile. 
Câștigi într-o parte și cedezi în alta. 

Răzvan Bănică: Ține numai de tine și de rigoarea pe care o ai în viața 
extraprofesională. Dacă repet zece ore pe zi, adică de la zece dimineața la șapte-
opt seara și, când am plecat de la repetiție, m-am oprit în cârciumă până a doua zi 
la patru dimineața, clar că o să mă epuizez și nu o să mai am timp să mă ocup de 
nuanțe. Mi se întâmplă ca în procesul de creație a unui rol să mă gândesc la fel de 
mult și acasă, ceea ce nu știu dacă e bine sau rău. Practic, îmi dedic tot timpul 
meseriei. Sunt într-un moment al vieții în care îmi asum această opțiune: viața 
personală este tot viață profesională. Sunt de părere că nu știm să gestionăm 
timpul, că avem atât de mult timp liber... Într-o jumătate de oră poți face atât de 
multe..., de exemplu să accesezi o informație care să nască în tine o idee. Nu știm 
să profităm de timp. Când avem o pauză de două-trei ore, pierdem vremea, ne 
uităm pe pereți, pe Facebook, pe Instagram ș.a.m.d. Și eu fac asta. Acum încerc 
să mă conving și pe mine. Mi-am propus ca în zece ani să învăț patru limbi străine. 
Cred că se poate. E nevoie și de talent, dar și de muncă. Trebuie să-ți dorești și 
să-ți faci timp. Deci poți să te regenerezi, depinde cum îți manageriezi timpul și 
viața. Depinde și cât de mult îți place: dacă simți că obosești înseamnă că este o 
problemă. Am spus că, dacă o să-mi dispară pasiunea pentru meseria asta, îl las 
pe altul. 

Cristina Rusiecki: Și tu ce faci? 

Răzvan Bănică: Mă apuc de altceva. Dacă îmi dispare pasiunea pentru actorie, o 
să-mi descopăr o altă pasiune. Eu sper să nu se întâmple niciodată, dar, dacă vii 
la teatru ca la serviciu e o problemă. Eu nu simt că muncesc. Mă și deranjează 
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când mă întreabă cineva „Te duci la muncă azi?”. „Nu, mă duc la repetiție, nu mă 
duc la muncă”. Sau la job, cum spun cei care lucrează prin multinaționale. Nu, eu 
mă duc la repetiții sau la teatru. De multe ori, acolo mă încarc, chiar dacă sunt 
obosit uneori. Am stat acasă câteva zile de Paște. M-au luat toate gândurile. Mă 
durea ba pe aici, ba pe aici, ba pe dincolo. Sunt și un pic ipohondru. Mă gândeam 
că mai am o săptămână până scoatem premiera și eu mă îmbolnăvesc. Luni au 
început repetițiile și mi-au trecut toate. A fost ca un medicament. Dacă te preocupă 
și dacă toată energia o canalizezi într-o singură direcție e OK. Sunt la vârsta la 
care cred că asta trebuie să fac. Știi vorba aceea: „în prima jumătate a vieții lupți 
să-ți faci un nume, după care numele îți face viața”. Iar în Richard III e o replică: 
„Eu viața pe un zar mi-am pus și vreau să-ncerc norocul până pierd”. 

 

Cristina Rusiecki: Apropo de Richard III, ce ți se pare mai interesant, să joci 
texte clasice sau partituri contemporane? 

Răzvan Bănică: Mi se pare interesant să joc tot. Dacă întrebi un actor ce vrea să 
joace, el o să fie bucuros de tot. Toți vrem să jucăm tot. Nu cred în actor de 
comedie sau de dramă. Ca gen, comedia e mai grea decât drama pentru că totul e 
matematic. E vorba de timing. Dacă n-ai dat poanta când a trebuit, s-a fâsâit și 
devine ridicolă. La dramă, dacă ai uitat textul, poate să stea publicul să te aștepte 
și zece minute. Dacă nu zici nimic, o să spună „mamă ce a încasat ăsta, ce proces, 
ce gânduri are!”. Și tu, de fapt, te gândești la ce trebuie să spui. Dar mă interesează 
și rolurile clasice. Nu am prejudecata textelor facile. Nu cred că există text facil, 
ci interpretări facile. Poți să faci un Hamlet la prima mână și poți să faci un text 
contemporan, o comedie foarte simpatică, să-i găsești toate profunzimile și să fie 
mai valoroasă decât Hamlet-ul ăla făcut la prima mână. 

Cristian Gheorghe: Pentru că aminteai de Hamlet, am întâlnit regizori sau 
actori care consideră că e foarte important pentru carieră ca în CV să aibă 
un Hamlet, fie regizat, fie jucat. Dincolo de subiectivitate sau de orgoliu 
profesional, crezi că e important acum, la început de carieră, să joci anumite 
roluri considerate mari? 

Răzvan Bănică: Nu cred în roluri mari și în roluri mici, ci în actori mari și în 
actori mici. În fața publicului nu te duci cu CV-ul. Poate să vină mâine cineva 
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care să mă vadă prima oară în Disputa. Nu e un text formidabil care să fi însemnat 
ceva pentru istoria teatrului universal. Și eu poate am jucat un Cehov, un Ibsen, 
un Shakespeare, poate am făcut genial autorii clasici. Nu cred că contează dacă 
mă raportez la personajul din Disputa. Nu te duci în fața publicului cu CV-ul și 
zici: „În seara asta n-am fost bine, dar am un Hamlet, l-am făcut acum vreo cinci 
ani, dacă mă vedeați în ăla”... Oricât de mic sau mare, trebuie să te raportezi la 
fiecare rol ca la unul foarte important, să-ți faci meseria cu toată încrederea și cu 
toată disponibilitatea. Practic, CV-ul e o foaie de hârtie pe care sunt înșirate niște 
titluri. 

Ioana Săndulescu: Înțeleg că există personaje pe care nu știi de unde să le apuci, 
nu le găsești firul roșu până în ultimele zile înainte de spectacol. Ce se întâmplă 
în cazul acesta? Cum o scoți la capăt? 

Răzvan Bănică: Mi s-a întâmplat la spectacolul de licență să nu-i găsesc firul 
roșu nu cu o seară înainte, ci până după premieră. Și era comedie. Pe Broadway 
există un sistem de avanpremiere. Timp de o săptămână, spectacolul se joacă în 
fiecare zi. Se numește repetiție cu public. Construiești spectacolul, îl faci într-un 
anumit fel, dar proba este publicul. În săptămâna aceea vezi ce nu funcționează, 
cum se raportează publicul la el, la ce reacționează, ce ți s-a părut ție că ar putea 
fi interesant, comic sau dramatic și de fapt nu e. Și în cele câteva zile poți să mai 
modifici. 

 

Ioana Săndulescu: Deci îți calibrezi personajul după reacțiile publicului? 

Răzvan Bănică: Nu neapărat personajul, cât situațiile. Construiești situațiile într-
o anumită direcție și te gândești că funcționează, pentru că din varii motive nu ești 
inspirat. Nici tu, nici regizorul. De la un punct încolo, zici „hai că am construit 
situația asta, acum să mergem mai departe, că timpul e limitat la o lună, o lună și 
jumătate de repetiții”. Le pui cap la cap, trebuie să dai premiera și îți dai seama că 
unele dintre ele scârțâie. Fiind un organism viu, poate fi perfecționat. 

Cristina Rusiecki: Schimbi felul de a juca în funcție de ceea ce vrea publicul? 

Răzvan Bănică: Nu, niciodată nu-mi construiesc personajele în funcție de ce vrea 
publicul. Dacă îți bagi un deget în nas sau scoți limba... Nu modifici firul roșu al 
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personajului în funcție de ce vrea publicul care, într-o seară poate să vrea ceva, în 
altă seară, altceva. Ar fi circ. Dar, în linii mari, trebuie să te adaptezi. Feedback-
ul vine de la public. Nu trebuie să-i dai ceea ce vrea. Iar el, dacă vrea să înțeleagă 
sau să conformeze spectacolului, situații, poveștii... e bine. Sunt actori care trag 
la public și fac ce vrea el, cu orice preț. Dar aia nu mai e actorie. Avanpremierele 
sunt importante, că-ți dai seama cam pe unde ești, când spectacolul e încă crud. 
Un spectacol se așază cam după cinci-șase reprezentații. Nu poți să zici că de aici 
încolo mergem numai așa, nu stricăm spectacolul, îl păstrăm. Poți să joci o sută 
de reprezentații și la un moment dat să te plictisești și să vrei să mai aduci ceva 
nou. Atunci s-ar putea să-l strici. Challenge-ul e să-l păstrezi așa cum ai decis la 
un anume moment, să-l conservi. 

Cristina Rusiecki: Ți s-a întâmplat să schimbi radical interpretarea 
personajului? 

Răzvan Bănică: Am avut în facultate licența, am jucat și aveam impresia că e 
bine. Mi-am dat seama că nu a fost. Am ajuns acasă, mi-am luat agenda, m-am 
așezat în pat și am refăcut tot spectacolul. Am luat scenă cu scenă și am pus pe 
caiet, pentru că mă gândeam că până a doua zi o să uit și voiam să-i spun regizoarei 
la ce m-am gândit. N-am mai avut răbdare și la patru dimineața i-am scris un 
mesaj pe Messenger: „Uite, cred că trebuie să schimbi chestiile astea. Cum ți se 
pare?”. Și ea a zis „Dacă tu le simți, da”. Am învățat că trebuie să pornească de la 
tine, să nu fie făcătură, să fie asumat totul. Atunci, fiind student, m-am conformat 
unor șabloane. După aceea, al doilea spectacol a fost bun. Dar am ieșit la public 
cu unul prost care, în mintea mea și a colegilor, funcționa. Dar nu l-am modificat 
în funcție de ceea ce ar fi vrut publicul. Dacă ai capul pe umeri, publicul te ajută 
să găsești o direcție cât mai aproape de adevăr. 

 

Cristian Gheorghe: Când nu ai public, când lucrezi film sau televiziune, este o 
actorie diferită, îmi imaginez. 

Răzvan Bănică: Este aceeași meserie, numai că diferă mijloacele. La teatru ele 
sunt mai mari, ai o sală cu balcon, cu lojă și cu un parter de cincisprezece rânduri. 
Trebuie să vorbești în așa fel încât să audă toată lumea. Trebuie să te vadă toată 
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lumea. Gesturile nu mai sunt mici, ca la film. Dacă ești la prim-plan, o singură 
privire sau un clipit sunt suficiente. La teatru, trebuie să fie un pic mai mult. Nu 
foarte mult, nu trebuie să fii cabotin, să joci gros. Deci este o chestiune de 
mijloace, care nu se învață neapărat în școală, pentru că nu avem o școală de film, 
ci de teatru. Am făcut televiziune la cincisprezece ani, când eram elev la liceu. 
Practic, acolo am învățat din propriile greșeli, că nu a stat nimeni să mă învețe, nu 
am avut un antrenor sau coach, cum se întâmplă în alte țări unde există o industrie. 

Cristian Gheorghe: Se poate vorbi de feedback și în cazul rolurilor de la 
televiziune? 

Răzvan Bănică: Feedback-ul era ratingul care este irelevant, nu te ajută cu nimic. 
Cel mai bun critic am fost eu. M-am uitat la câteva episoade și mi-am dat seama 
că e foarte prost. Nu mă mai puteam uita pentru că filmam în continuare, dar, 
văzând câteva episoade, mi-am dat seama cam ce trebuie să schimb la mine. Ușor-
ușor, privindu-mă – nu mă puteam uita în fiecare seară, că mă demoralizam –, am 
dobândit oarecare tehnică, mi-am dat seama cam despre ce e vorba. La 
cincisprezece ani m-am dus la un casting, l-am luat, am fost la proba de costume 
și m-am trezit direct în decor. Filmam cu Carmen Tănase, cu fiul ei, cu Bebe 
Cotimanis, cu George Alexandru – erau niște actori cu care nu prea-ți permiteai 
să greșești, dar, în același timp, nici nu știai cum să gestionezi. Au fost trei ani și 
jumătate de seriale. Am făcut trei seriale, s-au strâns vreo trei sute de episoade și, 
de la un punct încolo am început să simt, că e și o chestie de feeling. Oamenii 
aceia au văzut probabil talent la mine când am mers la casting. Ușor-ușor, mi l-
am cizelat. Este o altă meserie și îți trebuie antrenament și tehnică acolo. Nu am 
mai făcut film de ceva vreme în televiziune. Acum nu știu cum ar fi. Îmi doresc, 
dar nu cred că e momentul. 

 

Cristina Rusiecki: Care sunt atuurile pe care mizează actorul Răzvan Bănică în 
teatru? 

Răzvan Bănică: Cel mai important este adevărul. Să fiu sincer și autentic în fața 
publicului și cu mine, să-mi urmăresc busola, să știu unde sunt. De la adevăr 
pornește totul și în teatru, și în viață. Dacă ești adevărat, sincer, onest, nu vrei să 
păcălești, joci fără trucuri, fără fumigene, îți dorești să faci treaba asta și o faci cu 
toată încrederea, faci tot ceea ce ține de tine, indiferent de greutăți și de consecințe, 
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ești pe drumul cel bun. Nu știu dacă există o rețetă a succesului. Plus că nu știu ce 
înseamnă succes: că te aplaudă o sală în picioare? Deja e obișnuință la noi ca 
publicul să se ridice la final și să te aplaude. Nu știu ce-ți conferă succesul. Timpul 
poate spune dacă ai avut succes sau nu. 

Cristina Rusiecki: Adică dacă devii celebru? 

Răzvan Bănică: Este o diferență între a fi popular și a fi celebru. La noi se 
confundă. Avem foarte puține vedete. Asta înseamnă să ai un statut profesional 
atât de puternic încât să-ți permiți să zici: „Se face serial la nu știu ce post de 
televiziune? Dați-mi și mie să citesc scenariul”. Și să le spui că nu-ți place, fiindcă 
ai un statut profesional și financiar care îți dă libertatea de a alege. Noi avem foarte 
puțini actori în situația aceasta. Te presează viața. Mulți fac compromisuri pentru 
bani. Mă tot sună de câteva luni să filmez într-un serial. Trebuie să învăț să refuz, 
că încă nu știu să zic nu până la capăt. Până acum le-am spus că am spectacole, 
pentru că nu cred în serialul acela, deși aș câștiga niște bani. Avem multe false 
vedete care sunt, de fapt, niște persoane la modă, pentru că apar la televizor. Din 
punctul meu de vedere, a fi popular și a fi celebru sunt două noțiuni diferite. 
Popularitatea vine din ceva de moment. Celebritatea rezistă și dincolo de moarte. 
Cred că nu trebuie să-ți propui să fii celebru sau la modă, ci să-ți faci meseria, 
oricare ar fi ea, cât mai bine. Și să nu te minți nici pe tine, nici pe alții. 

Ioana Săndulescu: Ce înseamnă să nu minți ca actor? 

Răzvan Bănică: În primul rând, să nu-i dai publicului ceea ce vrea. Să nu-ți 
construiești rolurile doar ca să fii simpatic, doar ca să ai succes și să devii vedetuță. 
Trebuie să te intereseze să urmezi pașii sănătoși din construcția unui personaj. E 
atât de subiectiv domeniul acesta, că unora poate să le placă, altora nu. Vezi că 
unii pleacă din sală în timpul spectacolului, dar asta nu trebuie să te demoralizeze. 
Te gândești că poate au problemă. Și să nu minți meseria: să vii cu un sfert de oră 
înainte de spectacol, să te îmbraci, să spui hai c-o facem și pe-asta. Apoi ai mai 
bifat un spectacol. Asta înseamnă să nu te coste, să vii ca la uzină. 

Cristian Gheorghe: În ce te mai vedem? 

Răzvan Bănică: La „Nottara” în Hamlet în sos picant, în regia lui Alex Jitea, 
în Balul sinucigașilor și în Disputa, în regia lui Vlad Massaci, în Molière 
/ Eréilom, în regia lui Roman Feodori, un copil teribil al Rusiei: 37 de ani, vreo 
60 de spectacole montate, multe premii câștigate, Masca de aur, director de teatru, 
actor la Moscova. 
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6. Yorick.ro 
din data de 12 Februarie 2019 
https://yorick.ro/anda-caropol-teatrul-trebuie-sa-fie-inainte-de-toate-
emotie/ 
 

 
 

Anda Caropol: Teatrul trebuie să fie înainte de toate emoție 
 

Este în Teatrul Nottara de peste 50 de ani, timp în care a jucat roluri 
cuceritoare, alături de unii dintre cei mai mari actori ai teatrului românesc, de 
la George Constantin la Ștefan Iordache, de la Gilda Marinescu la Alexandru 
Repan. În acest an împlinește 80 de ani, iar pe 14 februarie are premiera cu 
spectacolul „Repetiția vieții mele”, în regia lui Alexandru Jitea, pe scena 
aceluiași teatru Nottara căruia i-a rămas aproape mai bine de jumătate de secol. 
Textul, scris special pentru ea de dramaturgul Claudiu Sfirschi-Lăudat, e o 
poveste despre o viață petrecută pe scenă… Anda Caropol, într-un dialog la o 
ceașcă de cafea, povestește despre teatrul tinereții ei, despre o existență 
petrecută pe scenă, despre o frumoasă prietenie cu Radu Tudoran și despre ceea 
ce înseamnă pentru ea acest rol pe care-l consideră un cadou și un „cântec de 
lebădă”.  

Ce v-a plăcut la rolul din „Repetiția vieții mele”? Ce v-a făcut să-l simțiți 
aproape de dvs? 
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L-am simțit aproape de mine, în primul rând pentru că am simțit că a fost scris 
chiar pentru mine. Pentru că autorul mă cunoștea de mult și-mi știa toată cariera. 
Și cea mai mare bucurie a mea, pe lângă actorii din distribuție, a fost că am lucrat 
cu tehnicul. Iar faptul că vine un coleg care-ți spune: „Vai ce bună ești în 
spectacolul acesta!” sigur, e foarte important… Dar când vine un sunetist sau un 
electrician și spune: „Doamna Anda, ați fost minunată…”, asta pentru mine 
înseamnă ceva extraordinar. 

Traseul pe care-l creează autorul în text seamănă cu viața dumneavoastră? 

Da, seamănă, pentru că viața mea a fost teatrul și n-aș fi putut să fac vreodată 
altceva. Sunt aici, în Teatrul Nottara, de peste 50 de ani. 

Și vă dau lacrimile când spuneți asta… 

Da… sunt lacrimi de bucurie și nostalgie. Viața mea în Teatrul Nottara a început 
cu rolul din „Sonet pentru o păpușă”. 

Dacă v-aș întreba cum era Anda Caropol la 20 de ani și cum e acum? Cum 
s-a schimbat? 

Am câștigat, cred, și uman, și profesional. Dar… oricât aș vrea să realizez că 
împlinesc 80 de ani, nu pot. E adevărată treaba aia că, dacă sufletul ți-e tânăr, așa 
te simți. Nu o dată mi s-a întâmplat să vreau să-mi pun o fustă scurtă, ca să vin la 
repetiție. Și pe urmă m-am gândit: „Dar stai, că ai 80 de ani…” (râde). 

Dar când începe bătrânețea? Începe vreodată? 

Pentru mine nu… Însă mă sperie nu atât bătrânețea, cât pericolul unei boli, care 
să mă facă să nu mă mai pot mișca. Sigur că am un șoc când văd actrițe de vârsta 
mea și văd cum a trecut timpul peste ele și aproape mă doare. Cum eram eu la 20 
de ani mă întrebi? Ușor inconștientă… Frumoasă… Și îmi plăcea la nebunie 
marea. 

Eram adolescentă. Și-mi aduc aminte că era o concurență mare în casă pe 
aparatul de radio. Pentru că tata era meloman convins și făcea audiții acasă și-
i mulțumesc mereu, fiindcă, fără să vreau, am o cultură muzicală bună. Tata 
era avocat. Și-și chema prietenii acasă și făcea un fel de serate muzicale. Iar la 
singurul aparat de radio pe care-l aveam în casă el voia să asculte concerte și 
eu voiam să ascult teatru la microfon. Și era o mare bătălie acolo în casă. Deci 
nu s-au mirat deloc părinții mei că vor să dau la teatru… 

Ați spus mereu că marea dumneavoastră „boală” a fost teatrul. Dar când ați 
luat „microbul”? 
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Eram adolescentă. Și-mi aduc aminte că era o concurență mare în casă pe aparatul 
de radio. Pentru că tata era meloman convins și făcea audiții acasă și-i mulțumesc 
mereu, fiindcă, fără să vreau, am o cultură muzicală bună. Tata era avocat. Și-și 
chema prietenii acasă și făcea un fel de serate muzicale. Iar la singurul aparat de 
radio pe care-l aveam în casă el voia să asculte concerte și eu voiam să ascult 
teatru la microfon. Și era o mare bătălie acolo în casă. Deci nu s-au mirat deloc 
părinții mei că vor să dau la teatru… 

Și ce v-a atras așa de tare la teatru? 

Îmi plăcea această lume. Făceam pasiuni… Mă duceam și vedeam de nu știu câte 
ori un spectacol, vizavi de mine stătea un actor celebru, toată ziua stăteam în 
balcon să-l văd când vine, când pleacă… Dar culmea e că prietenele mele, 
colegele mele, profesorii, au fost cu toții uimiți când au auzit că vreau să dau la 
teatru. Pentru că eram o fire teribil de timidă, eram foarte tăcută, nu-mi plăcea și 
nu-mi place nici acum să vorbesc în ședințe publice. 

Și cum s-a împăcat cu timiditatea o actriță celebră? 

Nu știu… Dar a trebuit s-o înving. M-am obișnuit în timp și cu emoția. Și a fost 
ceva extraordinar să stau alături de actori pe care-i urmăream din culise: George 
Constantin, Ștefan Iordache… Și asta m-a ajutat să-mi înving emoțiile. Ei m-au 
ajutat mult. Probabil că plăcerea de a fi pe scenă și de a face meseria asta a fost 
mai puternică decât timiditatea mea și a învins-o. Iar în momentul în care eram pe 
scenă tot restul se estompa. 

Vorbeați despre copilăria dvs și de concertele la radio. Dar cum arăta lumea 
din jurul dumneavoastră la acel moment? 

Casa mea era prin centrul Bucureștiului, prin zona Batiștei, într-un apartament 
frumos. Eram singurii proprietari din bloc. Mă întrebi cum era copilăria mea… 
Era altfel decât lumea de azi. Am avut niște părinți minunați, mama mea era 
casnică, ardeleancă. Tata era de origine greacă. Părinții lui erau din Constanța, 
unde mi-am și petrecut copilăria, de aici și marea mea iubire pentru mare. Și acum 
iubesc marea la nebunie și pur și simplu nu pot să nu merg la mare vara. Eu cu 
soțul meu mergeam acolo, ne puneam cortul pe mal și acolo stăteam toată vara. 
Și am avut o perioadă foarte frumoasă, minunată, când ne-am împrietenit cu Radu 
Tudoran. Am fost una din slăbiciunile vieții lui… Și cred că undeva, în „Maria și 
marea” mă recunosc… 

Apartamentul de pe Batiștei nu-l mai am acum. După ce s-a prăpădit și tata, n-am 
mai avut bani să-l întrețin. Mă despărțisem de soțul meu, actorul Ion Marinescu, 
și eram singură și nu mai aveam posibilitatea să-l întrețin. Așa că m-am mutat de 
acolo, împreună cu o prietenă minunată cu care locuiesc și acum. Era recuziteră 
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la teatru și ne-am împrietenit dintr-o întâmplare. La un moment dat eu a trebuit să 
plec în America și n-aveam cu cine să las câinele și nici pe tata, care trăia. Ea s-a 
oferit atunci să stea cu câinele și să aibă grijă de tata și așa a început o prietenie 
de o viață… Dacă Anca ar dispărea mâine din viața mea, eu n-aș ști nici să dau 
drumul la mașina de spălat. Pentru că sunt total atehnică. Și refuz să învăț și să 
citesc mesajele de pe telefon și să dau mesaje. 

Dar de ce refuzați? 

Pentru că nu-mi place această lume tehnică… Mult timp am refuzat și telefonul. 

Comunismul v-a afectat în vreun fel copilăria, adolescența? 

Nu, treaba asta cu politica pe mine m-a depășit total. Doar la un moment dat am 
avut chiriași băgați cu forța în apartament. Dar eu eram în afară, aveam o lume a 
mea. Era o lume compusă din muzică, din cărți, animale… Am avut patru boxeri 
în viața asta. Iar acum avem o pisică. 

Există vreo imagine din copilărie care v-a marcat? 

Pasiunea tatălui meu pentru muzică și faptul că în fiecare săptămână își chema 
prietenii și se făcea un fel de serată. Am și acum podul plin de discuri de vinil… 
Sunt o comoară. 

Podul dvs e plin de discuri? 

Da… de discuri și de fotografii și instrumente de fotografiat. Pentru că am mai 
avut o pasiune, care mi s-a tras de la soțul meu: fotografia. Acolo lângă apartament 
era o cămăruță pentru servitori și-mi făcusem o cameră obscură, unde developam 
pozele, le măream… Fotografiam natură, oameni, marea, făceam fotografie alb-
negru. Și acum există în pod aparatul de mărit, pe care nu-l mai folosesc. Nu se 
mai fac azi poze alb-negru… 

Dacă tot vorbiți de fotografie, vă amintiți imagini, cum arăta Bucureștiul 
când ați intrat la facultate? 

Era Bucureștiul tinereții mele… Când am intrat la institut, acolo îmi petreceam 
tot timpul și seară de seară eram la teatru. Mama nu se învăța deloc cu chestia 
asta… că veneam mereu pe la ora 10 seara acasă. Parcă era mai frumos pe-atunci 
Bucureștiul, într-adevăr. Sau poate era doar bucuria tinereții. 

Vă amintiți ziua în care ați dat la facultate? 

Da, mi-amintesc coadă mare și multe emoții. Apoi mi-aduc aminte că am avut 
niște profesori minunați. Am făcut o școală frumoasă. 
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Care e ce mai important lucru pe care l-ați aflat prin teatru? 

Despre mine am descoperit faptul că n-am făcut niciodată un rol pentru a fi 
recompensată într-un fel. Am făcut din drag, din trăire și din convingere. N-am 
avut ambiții cu premiile… Am fost foarte uimită când am luat premiul de 
interpretare al Fundației „Camil Petrescu”. M-am bucurat, dar n-am făcut teatru 
pentru asta. Și nu m-am luptat niciodată pentru un rol. Rolurile au venit ele la 
mine. Am avut parte și de regizori minunați… Vlad Mugur, Dinu Cernescu… 

Ce anume căutați dvs la un regizor? 

Să reușească să scoată din tine ceva ce n-ai crede că există și ceva ce n-ai crede 
că ești în stare să dai. Asta mi se pare cel mai frumos lucru. Adică să te ajute să 
nu te repeți la nesfârșit. 

De ce ați rămas în Nottara peste 50 de ani? 

Mi-a fost bine aici. Am avut câteva evadări, dar aici mi-a fost cel mai bine. Mai 
ales că mare parte din timp am fost sub directoratul lui Horia Lovinescu. Să ai 
parte de un director ca Horia Lovinescu și de un secretar literar ca Alecu 
Paleologu nu-i puțin lucru… Nu-ți mai trebuia altceva. 

Cum era Horia Lovinescu? 

Era un boier… Și el, și Alecu Paleologu erau boieri, erau de rasă. Și se simțea asta 
în relația cu oamenii, cu angajații… Și scria minunat. Am jucat în mai multe piese 
de-ale lui. Scria piese special pentru actorii din teatru. A scris pentru Alexandru 
Repan, pentru Gilda Marinescu… De fapt, mă gândesc mult la Gilda Marinescu 
atunci când joc acest rol din „Repetiția vieții mele”. Pentru că așa a fost și viața 
ei, exact ca a personajului din această piesă, și pentru că chiar așa s-a întâmplat 
cu Gilda: a fost găsită moartă. După ce a fost scoasă la pensie, a clacat. Teatrul 
era viața ei… 

Care a fost cel mai dificil moment din viața dvs? 

Momentul despărțirii de soțul meu… 

L-ați iubit… 

Da! Era un excelent actor. A fost trist pentru că a fost despărțirea destul de urâtă, 
procesul a fost greu. A fost greu faptul că trebuia împărțit un apartament care era 
al părinților mei, că se numărau prizele, era trecută la partaj colecția de reviste Pif, 
mașinuțele, bibelourile. A fost un moment greu, dar m-am ridicat… Însă altă 
legătură mai serioasă în viață n-am mai avut. 
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Când treceți acum pe lângă casa unde ați copilărit ce simțiți? 

E multă nostalgie, firește. O singură dată m-am dus acolo, am urcat în apartament. 
Și erau niște birouri… De-atunci, n-am mai fost niciodată. 

Acest rol a venit exact la momentul când aveam nevoie. Ceva la care nu mă 
așteptam și care m-a uluit, nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai 
minunat decât acest spectacol… Anul 2019 este și anul în care împlinesc 80 de 
ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult timp 
acest spectacol pe care eu îl numesc cântecul meu de lebădă… 

Aveți vreun regret? 

M-am gândit mult, așa cum se gândește și personajul din „Repetiția vieții mele”. 
Dar nu, nu regret că n-am copii. Mă tem că n-aș fi avut răbdare și timp să fiu 
mamă. Deci nu regret. 

Cum e teatrul de azi din punctul dvs de vedere? 

Sunt lucruri care nu-mi plac, spectacole vulgare… cuvinte vulgare. Asta mă 
supără. Dar sunt actori tineri foarte buni și mă înțeleg foarte bine cu ei. Asta vreau 
eu de la un actor, să simt că-și iubește meseria. Iar teatrul trebuie să fie înainte de 
toate emoție. 

Dumneavoastră sunteți acum în punctul în care vreți să fiți? 

Da. Acest rol a venit exact la momentul când aveam nevoie. Ceva la care nu mă 
așteptam și care m-a uluit, nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat 
decât acest spectacol… Anul 2019 este și anul în care împlinesc 80 de ani. Mă 
rog la Dumnezeu să fiu sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult timp acest spectacol 
pe care eu îl numesc cântecul meu de lebădă… 

 
 

de: Monica Andronescu 
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7. Radio România Cultural 
din data de 28 Februarie 2019 
https://radioromaniacultural.ro/vlad-cristache-desi-nu-neaparat-fizic-
cu-totii-avem-un-handicap-si-suntem-incapabili-sa-relationam-unul-
cu-celalat/ 
 

 
 

Vlad Cristache: „Deşi nu neapărat fizic, cu toţii avem un 
handicap şi suntem incapabili să relaţionăm unul cu celălat” 

 
 

„Deşi nu neapărat fizic, cu toţii avem un handicap şi suntem incapabili să 
relaţionăm unul cu celălat” spune Vlad Cristache, regizorul spectacolului 
„Triburi. Codul bunelor Bariere” de Nina Raine, a cărui premieră a avut loc ieri, 
la Teatrul Nottara. 

Pentru a interpreta rolurile celor doi tineri cu handicap, Diana Roman şi Rareş 
Andrici  au învǎţat limbajul semnelor, dar, mai ales au fǎcut efortul de a se pune 
în pielea personajelor. 

Un interviu realizat de Raluca Rădulescu cu regizorul Vlad Cristache şi 
actorii Rareş Andrici, Isabela Neamţu, Cristina Juncu şi Răzvan Bănică. 

de: Raluca Rădulescu 
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8. SC Editura și Capital SRL 
din data de 09 Martie 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=EwULPpqk2qE 
 

 
 
 

ActReflect - ANDA CAROPOL și IOANA CALOTĂ PHILIPPIDE 

 

 

Sursa: Youtube SC Editura și Capital SRL 
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9. Yorick.ro 
din data de 19 Martie 2019 

https://yorick.ro/rares-andrici-traim-intr-o-vreme-in-care-elitismul-
a-devenit-un-foarte-mare-pericol/ 
 

 
 
Rareș Andrici: Trăim într-o vreme în care elitismul a devenit un 

foarte mare pericol 
 

 

Rareș Andrici este actor la Teatrul Nottara, dar, din 2013, de când a absolvit 
secția Actorie a UNATC București a jucat pe scena multor teatre din București, 
atât în sectorul independent, cât și în cel de stat. S-a născut la Brașov, în 1991, 
la puțin timp după Revoluție și crede că generația lui e o generație de alintați. 
Își amintește copilăria minunată din Brașov, dar spune că azi locul lui e în 
București, pentru că aici viața e mult mai „suculentă”. Se descrie în trei 
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cuvinte: critic, harnic și sensibil. E un om care iubește teatrul cu patimă și asta 
se simte în fiecare cuvânt pe care-l spune. Face teatru pentru a le dărui ceva 
celorlalți… Pe scenă e o prezență specială. Unul din acei actori pe care nu-i uiți 
ușor și pentru care te întorci în sala de teatru. În acest moment, la Teatrul 
Nottara, unde este angajat, îl puteți vedea în „Moliere/Ereilom”, „Cum vă 
place”, „Mentorul” sau „Triburi”. O discuție la o cafea despre teatru, 
singurătăți, oameni și lume… 

Ești unul dintre actorii tineri care s-au angajat destul de repede într-un 
teatru de stat, lucru la visează mulți dintre ce care termină facultatea. E un 
avantaj? Sau e mai benefic să lucrezi în teatrul independent? 

Chiar cu un an înainte de concurs mă gândeam că n-o să mă angajez niciodată, 
pentru că mă temeam de plafonare. E o urmă de adevăr în ce spun unii actori din 
independent, care nu văd în angajare o decizie bună pentru ei. E un mare pericol 
să te plafonezi… pentru că oamenii se blazează, știu că-și primesc salariul și nu 
mai caută… nu-i mai costă… Iar pe independenți îi costă totul. Dar, în același 
timp, cred că e importantă și atitudinea ta față de tine. Dacă îți iei meseria în serios 
și ești conștient de lucrurile astea și te trezești în fiecare zi și-ți zici: „Hai să fac 
ceva și să nu-mi primesc salariul degeaba!”, eu cred că poate funcționa bine. 
Adică nu-mi pare rău că am ales să mă angajez. 

Te-ai trezit vreodată dimineața…  

Și am simțit că e degeaba totul? Da… dar asta mi s-a întâmplat și ca independent, 
și de când sunt angajat. Mi s-a întâmplat de multe ori să simt că fac teatru degeaba. 
Adică, din toate spectacolele pe care le-am făcut, spectacolele care chiar îmi plac 
le-aș putea număra pe degetele de la o mână. 

Și de ce-ai acceptat să joci? Ăsta e prețul când ești angajat? 

E la fel și în independent. De foarte multe ori am intrat în proiecte, pentru că 
aveam nevoie de bani, pentru că stătusem foarte mult timp. Și oricum, nu știi 
dinainte ce poate să iasă. 

Dar ce te face să simți că nu e degeaba? Să simți momentele de împlinire? 

Momentele de pe scenă, când oamenii rezonează la ce se întâmplă acolo. Se simte. 
Sunt momente de grație. Se întâmplă ceva acolo și parcă toată lumea e cu 
respirația tăiată. Iar cele câteva spectacole de care-ți spuneam, le consider 
importante pentru mine, fiindcă mă trezeam dimineața și simțeam că e aproape o 
datorie să le joc, ca ceva sacru, ritualic. Simțeam că TREBUIE să fac asta. Că nu 
mai ține de mine, că e pentru alții. Și sentimentul e minunat. 
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Poți să-mi spui care sunt acele câteva spectacole?  

„Clasa noastră”, pe care l-am făcut cu Simona Măicănescu în facultate, „Omul 
pernă”, tot în facultate, „Dureri fantomă”, care se joacă și acum… „Party”, pe care 
l-am făcut cu Anca Maria Colțeanu. Și „Triburi” de la Nottara începe să fie așa… 

Se simte în tine o flacără chiar și când vorbești despre teatru… Cum a apărut 
scânteia? 

A plecat de la o discuție pe care am avut-o în liceu cu un actor de la Cluj, care mi-
a povestit ce înseamnă pentru el meseria asta. Eram la un festival pentru 
adolescenți, la Brașov. Și mi-a povestit despre Stanislavski… mi s-a părut 
minunat faptul că pentru el arta asta însemna un sacrificiu pentru celălalt, că 
spunea că în meseria asta îți câștigi pâinea cu sufletul… Și că nu e deloc pentru 
tine, că, dacă o faci ca să devii celebru, mai bine n-o mai faci. Discuția asta a fost 
capitală. Până atunci n-avusesem o motivație foarte puternică. Dar după discuția 
cu el, mi-am dat seama că teatrul e un mod de a da ceva altcuiva. 

Deci motivația a rămas aceeași. 

Da. Meseria asta nu e deloc pentru mine. Dacă ar pleca oamenii de la fiecare 
spectacol cu un mesaj, cu o întrebare, cu ceva, eu aș fi mulțumit. Nu țin să se 
spună ceva despre mine. 

Dar nu e și ceva egoist în tot ce spui?  Nu e și pentru tine? Dacă teatrul ar 
dispărea mâine din viața ta nu te-ai simți gol și pustiu? 

M-am gândit la asta. Dar pentru mine important e să fac ceva pentru alții. Numai 
asta îmi aduce cu adevărat mulțumire. Și, paradoxal, nu cred că teatrul e totul în 
față. Deși e o pasiune uriașă. Și cred că teatrul îți permite să spui orice. Orice 
oricui. 

Și să te ascunzi pe tine? 

Nu. Eu nu încerc să mă ascund. Mai degrabă încerc să-mi dau seama cine sunt în 
toată ecuația respectivă. Și descopăr niște lucruri… uneori oribile, alteori superbe. 

Eu n-am decât două criterii când merg la teatru: eu vreau să cred și să înțeleg 
ce se întâmplă acolo. Mi se pare că trăim într-o vreme în care elitismul a devenit 
un foarte mare pericol. Eu cred că arta, teatrul, trebuie să aibă scop. Că doi 
oameni care merg la un spectacol trebuie să înțeleagă nu neapărat același 
lucru, dar măcar să poată avea o discuție coerentă despre ce au văzut.  

Și ce-ai descoperit cel mai frumos despre tine? Sau cel mai oribil? 
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Cel mai oribil? Că poți să omori oameni uite-așa… cum ai clipi. Există resursa 
asta în fiecare dintre noi. E foarte ușor din punct de vedere moral să-ți dai un 
impuls să faci orice. Și cel mai frumos? Să-mi accept sensibilitatea. E ceva de care 
am încercat întotdeauna să fug. Dar mi-am dat seama că ești mult mai lucid când 
îți dai voie să fii vulnerabil și lași lucrurile să ți se întâmple. Și când nu mai fugi 
de atâta frici și obstacole și le lași să existe, ești, de fapt, mai puternic. Da, 
sensibilitatea poate fi o formă de putere… 

Deci ești un om sensibil… 

Da… și vulnerabil, și naiv… 

Și s-a întors asta împotriva ta? 

Nu. Pentru că, de fapt, așa ești cel mai sincer și îți accepți toate defectele. Și toate 
greșelile. Te accepți pe tine așa cum ești. 

Și care sunt fricile tale cele mai mari? 

Să nu ajung singur, să nu mor singur, să nu-i mai pese nimănui de mine. Mi-e 
teamă să las să treacă o zi fără să beau o bere cu cineva, fără să glumesc cu cineva, 
fără să-i spun cuiva cât de mult îl iubesc sau o iubesc. Fără să existe umanitate. 
Să nu trăiesc degeaba… 

Frici legate de teatru ai? 

În acest moment nu. 

Care e diferența de calitate între spectacole, oameni, proiecte, public, între 
mediul independent și cel de stat?  

Sunt diferențe, pentru că pe artiștii independenți îi costă mai mult să iasă bine… 
E mai multă implicare. În independent e altfel de vibe, ceea ce nu-l face neapărat 
superior celui de stat… Dar publicul trage mai mult la teatrul de stat unde poți 
face spectacole mai mari. Pe de altă parte, dincolo e un tip de teatru cu un mesaj 
mai intim. Și e o nișă destul de puternică. Însă cu publicul e delicat… pentru că 
nu există o educație teatrală. Oamenii par să nu înțeleagă cu adevărat convenția. 
Există multe preconcepții. Și cred că din școală pleacă totul. 

Ce înseamnă un spectacol valoros din punctul tău de vedere? 

Eu n-am decât două criterii când merg la teatru: eu vreau să cred și să înțeleg ce 
se întâmplă acolo. Mi se pare că trăim într-o vreme în care elitismul a devenit un 
foarte mare pericol. Eu cred că arta, teatrul, trebuie să aibă scop. Că doi oameni 
care merg la un spectacol trebuie să înțeleagă nu neapărat același lucru, dar măcar 
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să poată avea o discuție coerentă despre ce au văzut. Nu mi se pare ok să înțeleagă 
fiecare altceva… 

Ai senzația că această formă de elitism începe să se strecoare în teatru?  

Da! Iar asta se vede în produsul final. Și publicul nu e educat și nu are criteriile la 
îndemână să repereze impostura. Iar criteriile, din punctul meu de vedere, trebuie 
să fie: cred și înțeleg. Pericolul e impostura ridicată la rang de mare artă. Publicul 
oricum o să se ridice în picioare și o s-aplaude la final… Și asta mi se pare că e 
problema și în critică. Dacă citești două cronici dintre care una laudă și una critică 
maxim un spectacol, eu ce să înțeleg? Critica are rol în a educa publicul… Or, 
mie mi se pare că de multe ori ridică false valori. 

Te-a ajutat în vreun fel experiența Galei Hop? Sunt suficiente suporturi 
pentru actorii tineri? 

Nu! A fost foarte ciudat la Gala Hop. Pentru că n-am înțeles pe ce anume s-a axat 
Gala Hop când am participat eu și în ce fel analizăm ce au făcut copiii de-acolo… 
Am participat de două ori, dar nu am înțeles ce vor, n-am înțeles în ce fel îți dai 
tu seama dacă actorii ăia sunt buni sau nu, pentru că puteai să faci orice… Și-apoi, 
al doilea lucru care nu mi-a plăcut este că, deși erau mulți directori de teatru acolo, 
nu veneau la spectacole. Și senzația era tristă… Adică dacă tot vin niște copii 
acolo, de ce să nu mergi să-i vezi… Ei vin cu speranță, nu?! 

Pericolul e impostura ridicată la rang de mare artă. Publicul oricum o să se 
ridice în picioare și o s-aplaude la final… Și asta mi se pare că e problema și în 
critică. Dacă citești două cronici dintre care una laudă și una critică maxim un 
spectacol, eu ce să înțeleg? Critica are rol în a educa publicul… Or, mie mi se 
pare că de multe ori ridică false valori. 

Când ai dat la facultate, ai știut cât de greu e tot ce urmează? Sau te-ai dus 
cu multe naivități? 

Cu multe naivități… Nu m-așteptam să fie chiar un câmp de roze, dar credeam că 
oamenii sunt cu totul altfel. La admitere am fost întrebat de ce vreau să fac meseria 
asta și eu am răspuns ce ți-am spus și ție: că mie îmi place meseria asta pentru că 
aici se câștigă pâinea cu sufletul. Și toată sala a râs. Și eu nu înțelegeam de ce. Eu 
mă așteptam ca oamenii să fie altfel, să gândească la fel ca mine. 

Crezi că existați ca generație artistică? 

Există o generație artistică, doar că nu e la fel de mediatizată ca generația de aur… 
Reperele mele sunt deocamdată la unii dintre colegii mei: Andrei Huțuleac, de 
exemplu… Uau ce actor! Mie mi se pare că trebuie să faci asta, să-ți pui astfel de 
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repere. Da, există o generație artistică, doar că acum nu mai sunt mediatizați cum 
trebuie. 

Cum nu sunt mediatizați? În lumea Facebook-ului?  

Da… Pe Facebook prea multă lume e mediatizată și se pierde. 

Ce nu-ți place la generația ta? 

Generația mea e o generație de alintați. O generație de copii ținuți în palme, cărora 
nu le-a lipsit nimic și cărora le e foarte greu să se adapteze la lumea de azi. Și ar 
trebui să învețe că sunt niște etape în viață și trebuie să le urmezi. Nu trebuie să te 
plângi întruna. Da, mi se pare că ne plângem prea mult. Și suntem oameni foarte 
ușor de manipulat de propriile sentimente. Suntem oameni care imediat iau o 
poziție fără să mediteze prea mult la realitatea de-acolo, fără să stea să vadă care 
e situația exact. Foarte ușor se împarte lumea în vinovați și nevinovați. Și devine 
extrem de periculos. Pentru că e o lume în care ești etichetat foarte repede și 
prejudecățile sunt mari și la îndemâna oricui. Pare că fiecare poate să zică ce vrea, 
despre oricine, oricând. 

Generația mea e o generație de alintați. O generație de copii ținuți în palme, 
cărora nu le-a lipsit nimic și cărora le e foarte greu să se adapteze la lumea de 
azi. Și ar trebui să învețe că sunt niște etape în viață și trebuie să le urmezi. Nu 
trebuie să te plângi întruna. Da, mi se pare că ne plângem prea mult. Și suntem 
oameni foarte ușor de manipulat de propriile sentimente. Suntem oameni care 
imediat iau o poziție fără să mediteze prea mult la realitatea de-acolo, fără să 
stea să vadă care e situația exact. Foarte ușor se împarte lumea în vinovați și 
nevinovați. Și devine extrem de periculos. Pentru că e o lume în care ești 
etichetat foarte repede și prejudecățile sunt mari și la îndemâna oricui. Pare că 
fiecare poate să zică ce vrea, despre oricine, oricând. 

Deci asta nu-ți place la societatea în care trăiești? 

Eu nu sunt militant… Chiar dacă merg la proteste, n-o să-mi fac selfie-uri și n-o 
să mă pun pe Facebook. Nu-mi place. De-asta nu mă apropii nici de teatrul 
militant, care e foarte la modă. Pentru că mi se pare că ia foarte ușor poziții 
radicale cu tentă de extremă stânga. Mi se pare că nu e un discurs bine argumentat. 
De câte ori merg la un astfel de spectacol, am senzația că mi se bagă pe gât o 
gălușcă și că trebuie s-o înghit. Că nu mi se lasă loc să gândesc. 

Ce-ți dorești de la un regizor? 

Să știe foarte bine ce vrea. Și să nu-mi lase senzația că face acel spectacol doar de 
„serviciu”. 
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Dacă ar fi să te descrii în trei cuvinte… 

Critic, harnic, sensibil… 

Ce ți se pare în neregulă la sistemul teatral? Și ce-ai schimba dacă ai putea? 

Poate că aș face atâtea teatre cât să încapă toți actorii tineri. Sunt oameni foarte 
buni care merită să facă asta și care n-au loc. Și cel mai descurajant lucru e să vezi 
un tânăr blazat… care zice: n-are rost. 

 

 

de: Monica Andronescu 
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10. evz.ro 
din data de 22 Martie 2019 

https://evz.ro/anda-caropol-splendoare-pe-scena-si-in-viata.html 
 

 
 

Anda Caropol. Splendoare pe scenă și în viață 

 
În prim-plan, Anda Caropol, alături de Ioana Calotă Philippide. Două actriţe de la 

"Nottara" în Studioul "Evenimentului zilei". 
 

Întâlnirea cu actrița Anda Caropol este, înainte de toate, spectacolul 
modestiei. Şi impresionantul mesaj al nerostirilor din ochii săi pătrunzători. 
De o jumătate de secol pe scena aceluiaşi teatru, „Nottara”. În curând va 
împlini 80 de ani. Cu aceeaşi vigoare însă destinul îşi continuă menirea.  
 
În faţa casei sale din centrul Bucureştiului, oraşul în care a şi văzut lumina zilei, 
m-a întâmpinat cu nobila simplitate a gesturilor. Ştie să aprecieze surâsul unei 
flori, păşind suav pe îngustul trotuar, într-un spaţiu care se căzneşte în a păstra cât 
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de cât aerul interbelic. Ca interlocutor al dumneaei, mă simt pe dată lângă un 
prieten. Îţi dăruieşte, la rându-i, fără nici cea mai mică rezervă, linişte. 

Anii studenției, alături de Stela Popescu 

Adesea, pe parcursul discuţiei noastre, îşi lasă privirea să plutească printre 
amintiri, de parcă ar fi acolo anumite lucruri pe care vrea să le lase în odihna de 
demult. Aşa era în copilărie. Şi în şcoală. Timidă. Retrasă. „De felul meu am fost 
şi încă sunt o persoană timidă”, recunoaşte. Dar pe scenă cum îşi învinge un actor 
timiditatea? “Cu ajutorul lui Dumnezeu”. 

A-ţi descoperi pasiunea şi-a o urma până la capăt este laitmotivul său. “Teatrul a 
fost şi a rămas viaţa mea. N-aş fi putut să fac altceva. Încă din coplărie am visat 
la teatru”. Poate că şi atmosfera din casa părintească a contribuit la acest parcurs. 
Tatăl era, dincolo de meseria sa de avocat, un împătimit al muzicii şi, adesea, 
organiza “audiţii muzicale”, cu prietenii. În rest, cu fiica sa era „o bătălie” pe 
aparatul de radio. Anda îşi dorea, la rândul ei, să asculte piese ale teatrului 
radiofonic. 

În 1956 a dat examen la Institutul de Teatru. Admisă din prima încercare. “Pe 
vremea mea nu era nevoie de exerciţii de canto, de dans. Spuneai o poezie, un 
monolog”. Face parte din clasa profesorului Pop Marţian, cu asistenţi care au 
marcat istoria şcolii româneşti de profil, Ion Cojar, Mihai Berechet, Horia 
Popescu, Cornel Todea. 

Printre colegii studenției, Stela Popescu, Rodica Popescu Bitănescu ori Sebastian 
Papaiani. “Stela a fost o colegă minunată. Eu aveam un apartament mai mare. 
Venea la mine şi învăţam împreună”. 

Trec anii şi ajunge în faţa celui dintâi prag, al promoție. Prima piesă în care joacă 
s-a numit “Mica studentă”, sub textul lui Nikolai Pogodin. La clasa paralelă era 
profesoară Beate Ivanov. Şi acolo e invitată pentru rolurile din două opere 
dramatice. 

 „O meserie de emoţie, de suflet şi de trăire” 

După absolvire erai obligat la un stagiu în ţară. Ajunge la Teatrul Naţional din 
Cluj. “Era obligatorie plecarea, un an sau doi, în provincie. Nu puteai, cu toate 
pilele din lume, să rămâi în Bucureşti”. Revine în Capitală şi dă concurs la 
“Nottara”. Aici erau „doi mari domni”, Horia Lovinescu, director, şi Alecu 
Paleologu, secretar literar. Se puneau bazele unei trupe tinere şi talentate. 

Apar însă şi sfaturi, de la prieteni, de genul nu „te duce în acel loc”. De ce? Pentru 
că în vogă era Liliana Tomescu. “Mi s-a spus că semăn cu ea şi că suntem cam 
acelaşi gen, şi că n-o să joc nimic”. Anda e apreciată pentru calităţile interpretative 
şi angajată, fără să fi întâmpinat vreodată greutăți, de niciun fel. 
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Îşi face apariţia în “Sonet pentru o păpuşă”, unde îl are alături pe Ion Siminie. 
Apoi, de-a lungul anilor, îi are ca parteneri de replici, între mulți alții, pe George 
Constantin și Ştefan Iordache. De la care a și învățat. „Nu puteam să nu-i 
urmăresc. Am învăţat de la ei profesionalismul, dăruirea”. 

Nu a cerut niciodată un personaj anume, așa cum nu le-a refuzat nici pe cele de 
mică anvergură. „Rolurile au venit ele la mine”. Nici n-a aşteptat vreo 
recompensă. Ce înseamnă să fii actor, dincolo de ceea ce văd spectatorii? „E o 
meserie de emoţie, de suflet şi de trăire”. Dar publicul, pe el cum l-aţi simţit de-a 
lungul timpului? „Întoteauna am iubit publicul. Pentru el îmi fac meseria. El ne 
ţine în viaţă pe noi, actorii. Ca să îi aducem bucurii”. Nu s-a considerat nicicând 
vedetă. „Simt că publicul mă iubeşte şi pentru mine e cel mai important”. 

Au fost întruchipări care i s-au lipit de suflet, precum „Ofelia”. Aşa cum îşi 
aminteşte cu mare plăcere de un regizor, George Rafael, colaborând ani la rând. 
Nu mai puţin interesantă este experienţa alături de Horaţiu Mălăele în „Inele, 
cercei beteală”, adaptare după o serie de scrieri ale lui Caragiale. 

A trecut şi prin momente hilare. Cum se întâmplă cu spectacolul „Troienele”, 
difuzat de Televiziunea Naţională. Pe vremea comunismului şi a „savantei”. Ei 
bine, Anda o interpretează pe Frumoasa Elena. Numai că o indicaţie „de sus” 
schimbă numele personajului în „Soţia lui Menelau”. De ce? Pentru că în opera 
dramatică Elena era o fată mai puțin „dusă la biserică”. Și atunci exista riscul unor 
interpretări care să ducă până sus, la „Cabinetul 2”. 
 
Deci celelalte persoanje se adresează eroinei doar în acest sens, Soţia lui Menelau, 
nu cu Frumoasa Elena. „George Constantin era în rolul lui Menelau. Pentru că 
Frumoasa Elena nu era prea dusă la biserică, în piesă, s-a cerut să nu i se mai 
spună Elena, ci Soţia lui Menelau. Pe tot parcursul spectacolului nu s-a pronunţat 
niciodată Frumoasa Elena, ci numai Soţia lui Menelau”. 

Clipe care nu se uită 

De George Constantin îşi aminteşte cum l-a văzut ultima oară. Se întâmpla cu 
ocazia unei gale a Fundaţiei “Camil Petrescu”. Amândoi fuseseră premiați. El 
primeşte o pereche de butoni şi se întreabă, într-o neagră premoniție, când o să-i 
poarte. „Atunci a fost ultima oară când l-am văzut. După foarte puţin timp s-a 
stins”. 

Filmografia nu e mai puţin importantă în cariera sa. „Cerul n-are gratii”, din 1962, 
e prima producție, în regia lui Francisc Munteanu, în care își etalează și talentul, 
dar nu mai puțin frumusețea. O altă emblemă e „Senatorul Melcilor”, unde o 
regăsim alături de Dorel Vişan, ca soție a demnitarului. Dar consideră că teatrul a 
fost şi a rămas cea mai mare dragoste. 

„Repetiţia vieţii mele” 
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Şi iată că Teatrul “Nottara” îi recunoaşte valoarea printr-un spectacol ale cărui 
lumini au fost aprinse la începutul acestui an. „Repetiţia vieţii mele”, text scris de 
tânărul autor Claudiu Sfirchi-Lăudat, în regia lui Alexandru Jitea, întrupează 
sufletul, gândurile şi frământările actriţei Anda Caropol, pe parcursul unei 
jumătăţi de secol. „Este absolut incredibil să te trezeşti în faţa unui text în care 
vezi că reprezintă viaţa ta”, voca îi e șoptită, de emoție. 

În acelaşi timp, o exprimare artistică ieșită din comun, căci acum oamenii din 
spatele scenei, maşinişti, recuziteri, cabinieri, devin ei înşişi actori. Că doar și cu 
ei se construiește lumea pe care noi, spectatorii, o admirăm. „Acest spectacol e 
cântecul meu de lebădă. Peste el nu voi mai putea trece”. 

Și totuși actorul are o nebănuită energie. Vârsta nu e un impediment. O întreb în 
ce alte roluri va mai fi văzută de acum încolo. Va fi reluată „Călătoria”, piesă 
scrisă de Constantin Abăluţă. Nu întâmplător titlul, pentru că narațiunea se petrece 
într-un autobuz, pe stradă. Ca atare, trecătorii sunt invitaţi să oprească timpul fugii 
lor, în numele artei. 

A învățat să fotografieze de la soțul ei, Ion Marinescu 

Are și o altă latură, mai puțin știută. Fotografia. Pe care a deprins-o de la cel care 
i-a fost soţ. Un alt mare actor, Ion Marinescu. Mergeau prin Bucureşti sau prin 
ţară, în special în căutarea peisajelor. Și a litoralului. Mai ales el. „Am iubit 
întotdeauna marea”. În apropiere de Costineşti, în satul Schitu, își petreceau 
vacanțele în cort. 

Întorși acasă, developau filmele în propriul laborator. Aşadar o treabă complexă. 
„Au rămas foarte multe fotografii”, dar și filme care n-au fost încă expuse 
procedurilor specifice, ca să își dezvpluie secretele. 

E o comoară, în cel mai pur înțeles al cuvântului, remarc. Vă gândiți la o 
expoziție? Nu răspunde, momentan. Dar cred că ideea îi surâde. Va vedea ce şi 
cum va face în privinţa asta. 

La mulți ani! 

Notează pe calendar zilele onomastice ale celor dragi sufletului ei. Și colegi de 
școală, și de scenă. La timpul cuvenit îi sună să le ureze “la mulţi ani”. Nu numai 
atunci. Și în zile mari de peste an, de Paști, de Crăciun. Vrea să le transmită 
bucuria unui cuvânt bun. „Simt că fac un om fericit”. 

Și noi, spectatorii, doamnă Anda Caropol, vă urăm să ne încântați, mulți ani de 
acum încolo, cu harul actoricesc, dar și cu modelul de viață pe care îl reprezentați! 
 

de: Dan Gheorghe 
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11. Yorick.ro 
din data de 01 Aprilie 2019 

https://yorick.ro/ioana-calota-teatrul-despre-asta-vorbeste-despre-
cat-iad-si-cat-rai-exista-in-fiecare/ 
 

 
 

Ioana Calotă: Teatrul despre asta vorbește: despre cât iad și cât 
rai există în fiecare 

 

Ioana Calotă este actriță a Teatrului Nottara din București. Este fiica Floarei 
Calotă, celebra cântăreață de muzică populară. Și-a trăit copilăria în Roșiorii 
de Vede, o mare parte în ultimii ani ai comunismului, și s-a îndrăgostit de 
teatru, ascultând povești pe discuri de vinil. Crede că teatrul înseamnă emoție, 
crede în puterea catharsis-ului și în Dumnezeu. „Aș vrea ca, atunci când se 
duce acasă, omul din public – mamă, tată, iubit, copil, tânăr, bătrân, nu 
contează – să revină la iubirea din el”, spune Ioana Calotă, care mărturisește 
că și-a dat seama că vrea să fie pe scenă, atunci când, la concertele mamei ei, 
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vedea publicul plângând. La o cafea, la o măsuță în soare, am vorbit despre 
sensul și puterea teatrului și am depănat povești despre o copilărie ca un superb 
început de roman… 

Vii dintr-o familie cu multe preocupări artistice. Cât de greu sau cât de ușor 
a fost să-ți găsești drumul? 

Am avut marele privilegiu și noroc să mă nasc în această familie. Eu chiar cred 
că toți copiii își aleg părinții și cumva, în adâncul meu, știu că, dacă ar fi să credem 
în alte vieți sau măcar să admitem existența lor, și eu am fost la rândul meu mama 
mamei mele. Acum doar am schimbat rolurile… Eu de părinții mei mă simt 
extraordinar de legată de dincolo de facerea mea și de dincolo de plecarea mea 
de-aici. Cred că și înainte, și după, ne-am întâlnit și ne vom întâlni. Și că o să 
rămânem în comunicare și o să fim tot timpul un singur suflet și o singură familie. 

Părinții mei sunt doi oameni plecați amândoi de la țară… N-aș putea spune că sunt 
prima generație încălțată, dar sunt prima generație cultivată. Tatăl meu, Nicolaie 
Lupu, se trăgea dintr-o familie extrem de săracă. Dar și-a dorit foarte tare să învețe 
și a avut cu totul alte chemări decât țărâna. Și a fost foarte talentat. A învățat singur 
să cânte la fluier și la caval. A pictat de mititel și a fost și pictor de biserici. A fost 
și scriitor. Un om tăcut și introvertit, un sobru, ca și cum făcea parte dintr-o castă 
nobiliară… Și așa se face că tata avea un cerc de literatură, de poezie, în Roșiorii 
de Vede, unde mama era elevă. Și uite-așa, din admirație pentru domnul profesor 
și poet, s-a născut o poveste de dragoste. Ei bine, în această familie m-am născut 
eu și da, mi-aduc aminte cum mama mi-a cântat de când eram mică… făcea 
cântece speciale pentru mine, iar tata îmi scria poezii. Până la 12 ani am trăit la 
Roșiorii de Vede, apoi părinții mei au divorțat și eu și fratele meu, împreună cu 
mama, am venit la București. 

Succesul mamei te-a speriat vreodată?  

De-asta nici nu am vrut să merg pe drumul ei. Dar mama a reprezentat și 
reprezintă un model cu care n-am de ce să mă compar. Când eram mică, toată 
lumea mă întreba dacă o să mă fac cântăreață, ca mama. Și atunci m-am gândit că 
ea e atât de bună și de neatins, încât n-am de ce să mă compar vreodată cu ea. Și 
m-am gândit să aleg ceva care să mă reprezinte pe mine. De teatru m-am 
îndrăgostit ascultând teatru radiofonic și povești pe discuri de vinil. Și când mă 
întreba cineva ce vreau să mă fac când o să fiu mare spuneam: „peatru”. Asta 
spune mama că ziceam… 

Și asta a rămas o linie constantă? 

Da… Dar am avut și perioadele mele de introvertire, de adolescență dureroasă, în 
care eram aparent închisă. Și în perioada asta am vrut să fac filozofie. Dar mi-am 
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dat seama că sistemele filosofice sunt prea mult pentru mine. O asemenea 
riguroasă împărțire a lumii și a vieții ar fi fost prea mult pentru mine. Aș fi vrut 
mai degrabă să urmez o filozofie mistică. Un fel de a cunoaște spiritualitatea 
omenirii. 

Și asta ai făcut prin teatru… 

Exact. M-am întors la prima dragoste. Pentru că teatrul este o experiență mistică. 
Pentru că eu cred în catharsis și în ce se întâmplă în sufletul oamenilor din public. 
Teatrul e făcut pentru public. Eu sunt doar un mesager. Sigur, eu îmi spăl păcatele 
și-mi fac dușul energetic și mă încarc cu emoțiile personajelor, dar eu trebuie să-
mi îndeplinesc funcția de mesager. 

M-am întors la prima dragoste. Pentru că teatrul este o experiență mistică. 
Pentru că eu cred în catharsis și în ce se întâmplă în sufletul oamenilor din 
public. Teatrul e făcut pentru public. Eu sunt doar un mesager. Sigur, eu îmi 
spăl păcatele și-mi fac dușul energetic și mă încarc cu emoțiile personajelor, 
dar eu trebuie să-mi îndeplinesc funcția de mesager. 

Al cui mesager? 

Al textului. Al poveștii. Acolo nu e nimic la întâmplare. Eu cred că Dumnezeu se 
manifestă foarte bine prin umbrele lui. E totul un cerc… Și cred că teatrul 
reprezintă și lumini, dar mai ales umbre care pun în evidență mesajul divin, 
îmbunătățirea sufletului omenesc. 

Ce spui tu acum e ceva extrem de frumos și înalt în ideal, dar nu pot să nu 
te-ntreb… E cu adevărat valabil în teatrul în care trăim noi? 

Nu, în teatrul în care trăim noi e mult facil, dar e nevoie și de așa ceva, pentru a 
atrage la teatru o anumită categorie de public care nu reacționează decât la asta. 
Și apoi îl tragi ușor spre altceva. Fiecare piesă, oricât de facilă, ar trebui să 
trezească și o emoție mai înaltă. Tocmai pentru că ne uităm tot timpul la televizor 
care ne dă aceleași programe de o joasă cultură și se adresează numai burții și e 
doar o spălare de creier, teatrul, care e emoție vie, are șansele să nu moară 
niciodată. Totul e excepțional la teatru, chiar dacă vorbește despre derizoriu. 
Nimicul se ridică la un alt nivel. 

La momentul la care ai devenit conștientă că vrei să faci teatru… 

Am suferit tot timpul de timiditate și n-am avut deloc încredere în mine. Foarte 
mulți actori se confruntă cu timiditatea, iar pe scenă își dau șansa să fie ei înșiși… 

Deci tu ești tu însăți de-abia pe scenă? 
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Cumva da. Acolo îmi dau voie să fiu nebună așa cum sunt eu, acolo nu mă mai 
cenzurez după regulile sociale… Pe scenă sunt așa cum sunt. Acolo dau la o parte 
toate măștile. Așa cum zicea Radu Penciulescu cu care am făcut două workshop-
uri… El nu suporta chestia asta cu jucatul. Nu-i plăceau actorii care au diverse 
chei la îndemână și doar joacă… El povestea cu mare admirație despre Aureliu 
Manea. Despre care se spune că era nebun și a stat la ospiciu. Dar era un creator 
de geniu. Și cam dai mâna cu nebunia în meseria asta… 

Și tu dai mâna cu nebunia? 

Da. Și e interesant să dai mâna. Important e să nu rămâi în obsesia energiei 
respective. Dar da, dai mâna. Nu neapărat cu diavolul, dar cu zone întunecate din 
tine. Și mă întorc la Radu Penciulescu. El a m-a întrebat de ce vreau să vin la 
workshop și m-a luat pentru că i-a plăcut răspunsul meu. I-am spus că vreau să 
mă descopăr și că eu cred că toate personajele sunt în mine. De fapt, despre asta 
e vorba. În actorie accesezi tot ce e în tine. 

Dar nu e și periculos? 

E o meserie de risc, într-adevăr. Iar riscul e să pleci în nebunie și să nu te mai 
întorci. Să te crezi mai mult sau să te crezi mai puțin decât ești. Riscul e să-ți placă 
boemia prea mult și să bei și să fumezi până diminețile. Or, nu așa se face meseria 
asta. Se face cu muncă. Talentul se pierde. E ca o floare, cum zice Zeami. Și se 
ofilește… 

Dar ce e talentul? 

Har de la Dumnezeu. 

Mă întorc la motivația pentru care ai ales teatrul? 

Am simțit cum îmi vibrează sufletul… Mi-am dat seama de mai multe ori în viață 
că asta vreau să fac și că e lucrul la care sunt chemată. Dar mi-am dat seama cu 
adevărat de asta când eram pe scenă cu mama și am văzut lumea plângând în sală. 

A rămas aceeași motivație și acum? 

A rămas și va rămâne până la final. 

Voiam să ne întoarcem la copilăria ta din Roșiorii de Vede. Care e cea mai 
frumoasă imagine de-acolo care-ți vine acum în minte? 

E camera de copii a mea și a fratelui meu, unde tata i-a pictat pe Ileana 
Cosânzeana, Făt-Frumos, Scufița Roșie și pădurea în care s-a rătăcit, Zdreanță cu 
tot cu coteț. Nu am făcut nicio fotografie la aceea cameră niciodată, din păcate… 
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Deasupra patului în care dormeam noi, o pictase pe mama, și era prima imagine 
pe care o vedeam dimineața când ne trezeam. În casa noastră erau foarte multe 
tablouri și mă gândesc cu nostalgie la mirosul de vopsea, clei de oase și cărți vechi. 
Și tata scriind la o masă rotundă… Mi-aduc aminte foarte multe multe lucruri din 
apartamentul de-acolo. Totul era ca un castel pictat. Deși era un spațiu mic, era o 
lume frumoasă, cu oglinzi mari, era și atelier de pictură, cu șevalet și pensule mari, 
era și atelier de scriitor, cu mașini de scris. Totul era învăluit într-un fel de taină, 
ca la biserică, pentru că tata avea nevoie de liniște. Iar mama ne cânta prin 
bucătărie și prin dormitor. La baie erau desene, poezii de François Villon… Câte 
o gorgonă desenată deasupra toaletei. Și ascultam în fiecare seară la lumânare 
Europa Liberă. La noi se dădeau și petreceri, venea Tudor Gheorghe, veneau 
lăutari, se mergea la restaurant. Noi stăteam deasupra restaurantului Rahova și am 
copilărit cu muzică de café-concert. Acum, când aud tangouri, muzică pariziană, 
plâng îngrozitor. Ceea ce pe alți îi destinde pe mine mă emoționează la culme, 
pentru că îmi aduc aminte. 

Dar de lipsit, ți-a lipsit ceva în copilărie? 

Tot timpul mi-era dor de ceva… Mi-era dor de mama, care mai pleca în turnee. 
Apoi, când a murit tata, a fost o nenorocire, iar înainte a fost divorțul lor. De-asta 
m-am făcut actriță, fiindcă am întâlnit în teatru, cumva, această nevoie de 
manifestare a dorului și în acest fel mi se alina ceva. 

De ce tip de teatru te simți cel mai aproape? 

Pentru mine teatrul este emoție. 

Ce-ți dorești de la un regizor? 

Îmi doresc ca, indiferent cât e de dur, să-mi dea siguranța, confortul emoțional și 
rațional că e bine să merg pe mâna lui. Am lucrat cu mulți regizori considerați 
„nebuni”, dar toți au avut cât o poveste de propus. Dar am lucrat și cu mulți 
considerați extraordinari, care însă și-au bătut joc de actori sau cu care nu am 
funcționat eu, deși nu am crezut niciodată că n-o să funcționez cu cineva… Dar 
dragoste cu forța nu se poate. Și corpul, și sufletul îți spun când nu trebuie să faci 
ceva cu orice preț, când trebuie să pleci. 

Ai vrut vreodată să te lași de teatru? 

Nu. 

Dar dacă el ar dispărea din viața ta…? 
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Probabil că aș trăi, că nu m-aș sinucide. Dar îmi doresc și mă rog la Dumnezeu să 
am parte de profesia asta cât vrea el și să mă țină cu mintea limpede, cu memorie 
bună și cu un suflet vibrant ca să pot să transmit. Normal că știu să dau cu mătura 
și să spăl vase, m-aș putea angaja oriunde e nevoie! Dar aș pierde esențialul din 
ființa mea. 

Cât de orgolioasă ești? 

Mi-am dat seama că, din păcate, sunt și vreau să scap de asta, că unde e mai puțin 
„eu” e mai mult Dumnezeu. E frumos și bine să fii smerit într-o meserie ca asta, 
dar noi reprezentăm pe scenă și egouri și trebuie să ne echilibrăm cumva și cu 
egoul personal. 

Dacă ar fi să te descrii în trei cuvinte, ele ar fi…? 

Bucuroasă, curioasă și naivă, ca să nu zic „credulă”. 

O naivitate care te-a ajutat? 

Dar s-a și întors împotriva mea. Eu trag de mine ca să rămân, într-un fel, copil. 
Face parte și din natura mea, dar este și dorință, și conștientizarea faptului că ar fi 
bine să rămân mereu copil. Refuz maturitatea tristă și rutinată a multor oameni. 
Nu mai suport oamenii critici, eu însămi fiind critică. Oamenii sunt foarte chinuiți 
și se chinuiesc pe sine. Noi ne chinuim pe noi înșine și iadul este aici.  Noi ne 
facem iadul, dar noi ne facem și raiul. Teatrul despre asta vorbește: despre cât iad 
și cât rai există în fiecare. 

Eu chiar cred în Dumnezeu, în primatul sufletului și al spiritului peste corp, 
care e un templu care ni s-a dat și de care trebuie să avem grijă, dar nici să-l 
ridicăm în slăvi și să trăim doar pentru el. Eu percep viața ca pe o școală, aici, 
pe pământ. Cea mai grea dintre toate școlile… 

Ți-e frică de ceva? 

Că n-o să fiu pregătită atunci când vine moartea. Mi-e frică de moartea mamei 
mele. De moartea apropiaților. De ce ar crea în apropiați moartea mea. Și-mi mai 
e frică să nu devin un om rău. 

Ce însemnă, pentru tine, om rău? 

Un om care nu se mai poate bucura de nimic, care nu mai dă nimic, care doar 
consumă. Eu lucrez cu mine să accept că moartea aduce o continuare, că e doar o 
trecere. Eu simt că tata e cu mine, că îmi răspunde. Dar, când se întâmplă, trecerea 
asta e urâtă și foarte dureroasă. 
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Dacă ar fi să trăiești sfârșitul lumii, unde ai vrea să fii? 

Aș vrea să am atâta liniște și detașare ca atunci când ești în avion și sunt 
turbulențe. Ești deasupra Pământului, un pic mai aproape de Dumnezeu. Aș vrea 
să fiu cu ai mei, să fim împreună în toate felurile, să fie ca o clipire care nici nu 
știi când a fost și ai trecut în altă stare. Eu chiar cred în Dumnezeu, în primatul 
sufletului și al spiritului peste corp, care e un templu care ni s-a dat și de care 
trebuie să avem grijă, dar nici să-l ridicăm în slăvi și să trăim doar pentru el. Eu 
percep viața ca pe o școală, aici, pe pământ. Cea mai grea dintre toate școlile… 

Cum se împacă această credință a ta, pe de o parte, cu actoria și, pe de altă 
parte, cu lumea în care trăim, care nu e prea „primitoare” cu Dumnezeu? 

Păstrând parametrii și umorul de rigoare, eu cred că și internetul, și Facebook-ul, 
de exemplu, sunt tot un har de la Dumnezeu. Eu nu cred că e o perioadă 
apocaliptică, ci, dimpotrivă, că nu ne dăm seama câtă lumină e, de fapt. După 
acest văl de întuneric și pizmă e multă lumină. Mi se pare totul foarte posibil 
acum. Și reflexia lui Dumnezeu printre oameni mi se pare că se vede mult mai 
bine, în ciuda întregului val antireligios. E un fel de baba-oarba: suntem legați la 
ochi, dar vrem să-l dibuim pe Dumnezeu în tot ce facem. Iar Dumnezeu nu este 
așa supărăcios ca în Vechiul Testament. Dumnezeu a venit cu înțelegere, bucurie 
și iertare. Actoria este despre Dumnezeu. Îngerul cel mai iubit, Lucifer, care era 
lumina, a căzut. Sigur se va întoarce și va urma reconvertirea. Eu am o viziune 
ecumenică și cred că fiecare și-l traduce pe Dumnezeu în povestea lui. Cu cât e 
mai divers, cu atât e mai bine. Manifestarea Lui este peste tot, în fiecare secundă, 
în fiecare inspirație și expirație. El este prezent în tot și în toate. Unii se numesc 
atei, dar de fapt sunt atât de credincioși și de frumoși. De fapt, ei duc o luptă cu 
sine de a-l descoperi tot pe El. Și ei fac fapte bune, minunate. Eu cunosc foarte 
mulți așa-ziși atei filantropi, iubitori de oameni, animale și natură. 

Dar despre generația ta ce crezi? 

Este o generație care vrea să ajungă la peste o sută de ani, pentru că se comportă 
neconform cu vârsta lor. Noi, la 40 de ani, nu avem nicio treabă cu părinții noștri 
așa cum erau ei la 40 de ani. Avem un fel de copilărie în retard, ca vitamina C, 
care se dizolvă lent. De fapt, noi nu vrem să dizolvăm adolescența. 

Care sunt cele mai grele moment pe care le-ai trăit până acum? 

Boala și moartea. O dată era să mor, dar am trăit. Într-o noapte, după o operație, 
am pierdut mult sânge și era să mor. Dar uite că un înger a avut grijă și trăiesc și 
azi. Și apoi, cele mai complicate momente sunt cele care țin de alții, nu de mine. 
Cel mai greu e să pierzi ce iubești. Și frica de pierdere te înnebunește, pentru că 
noi toți trebuie să dăm drumul la ce iubim, trebuie să dăm libertate. Să lași liber 
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ce iubești, să lași chiar să moară, e o lecție grea de tot. E lecția cea mai grea pe 
care o am de învățat. 

Aș vrea ca, atunci când se duce acasă, omul din public – mamă, tată, iubit, copil, 
tânăr, bătrân, nu contează – să revină la iubirea din el. Și să ceară iertare, dacă 
are de cerut iertare, să trezească sentimentele bune. Ca la RMN, teatrul arată 
tot ce e rău în noi. La teatru noi trebuie să arătăm cum se vede omul și de sus, 
și de jos, să-i dăm ambele perspective și, atunci, el să aleagă binele pentru el. 
Pe mine teatrul mă face mai bună. 

Care e cel mai mare regret al tău? 

Că nu am stat mai mult cu tata, pentru că nu am gândit că o să moară la 50 de ani 
și preferam să ies cu nu știu cine la un ceai, în loc să mai vorbesc cu el. Nici acum, 
pentru că sunt timidă, nu îndrăznesc să mă duc să stau mai mult cu cineva despre 
care știu că n-o să mai trăiască mult… Regret inclusiv momentul prezent în care 
nu sunt în stare să fac niște lucruri, deși știu că o să-mi pară rău. 

Este asta epoca în care ai vrea să trăiești? 

Da. Am trăit în alte epoci și știu cum e. A nostră este extraordinară. Ne putem 
spăla cu apă caldă când vrem. E de apreciat! Putem să stăm acum de vorbă și e 
pace. Nimic nu e mai rău decât războiul. Acum sunt vremuri destul de bune, deși 
au defecte enorme. Eu, una, mă bucur că mă manifest într-o societate OK și mă 
bucur pentru fiecare om. 

Ce ai vrea tu să schimbi în lume prin teatru? Cu ce vrei să plece acasă omul, 
după ce te-a văzut jucând? 

Aș vrea ca, atunci când se duce acasă, omul din public – mamă, tată, iubit, copil, 
tânăr, bătrân, nu contează – să revină la iubirea din el. Și să ceară iertare, dacă are 
de cerut iertare, să trezească sentimentele bune. Ca la RMN, teatrul arată tot ce e 
rău în noi. La teatru noi trebuie să arătăm cum se vede omul și de sus, și de jos, 
să-i dăm ambele perspective și, atunci, el să aleagă binele pentru el. Pe mine 
teatrul mă face mai bună. 

Aș vrea să-mi spui și ce nu-ți place la teatrul nostru. 

Nu e bine că există primatul un pic cam exagerat al regiei. Cumva, sunt vânați 
numai regizorii mari, care însă nu au tot timpul inspirație. Ar mai trebui creditați 
și oameni mai tineri. Îmi pare rău că sunt actori în vârstă care mor necunoscuți. 
Mi-aș dori un teatru pentru ei. Și mi-aș dori o conlucrare între teatrele din 
București, niște schimburi de experiență, niște workshop-uri de vară. Mi-ar plăcea 
să ne cunoaștem mai mult unii pe alții. Trăim în case care nu prea-și deschid ușile 
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pentru ceilalți. Mi-aș dori să se întoarcă lumea la clasici și la dramaturgi români. 
Am nostalgia clasicilor pe scenă. Am uitat unde ne sunt rădăcinile… 

 

de: Monica Andronescu 
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12. Magna News 
din data de 10 Aprilie 2019 

https://magnanews.ro/2019/04/crenguta-hariton-jurnal-de-actrita-
de-bucuresti/ 
 

 
 

Crenguţa Hariton, Jurnal de actriţă de Bucureşti 

Am văzut-o pe actriţa Crenguţa Hariton în câteva roluri, la teatrul C.I Nottara 
unde joacă de mai bine de două decenii ( după un scurt parcurs la Teatrul de păpuşi 
de la Ploieşti). Distribuită în comedii, un exemplu ar fi soţia sexy din „Vacanţă 
în Guadelupa”, piesă care „ţine” afişul şi se joacă de opt ani cu sala plină pe 
Bulevardul Comediei, apoi Alla din „Somnambulism”, o dramă cu subiect 
contemporan, sau personajul dădacei în „ Moliere/ereiloM” şi un dublu rol 
în „Cum vă place” de Shakespeare într-o versiune modernă. Am provocat-o, 
întâi pe FB apoi faţă în faţă, nu la duel, ci la un dialog, din dorinţa mărturisită de 
a obţine, din partea ei, file din jurnalul de viaţă al unei actriţe. 
 
– Cine eşti tu, Crenguţa Hariton ? 
 
– O fată născută la malul Mării Negre care înoată cu plăcere, face tumbe, sare de 
pe dig, se scufundă sub apă ca să se usuce apoi, pe nisipul vălurit…Sunt oameni 
cu suflet mare. Mie-mi pare că sufletul meu este ca o mare. Când oglindește 
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soarele, când îl tulbură valuri grele de la o furtună din larg, dar şi ace de gheaţă,e 
drept, doar uneori… Undeva, în adânc se descompun lent și câteva epave, mai 
vechi sau mai noi. Mă mai afund uneori, să le vizitez… durerea. Dar, ca şi marea, 
sufletul meu se bucură de prezenţa oamenilor de care are grijă, le hrăneşte 
bucuriile, le alină tristeţile, îi distrează… 
 

 
foto credit Cătălin Petolea 

 
– Cum arată o zi din viața ta de actriţă? Dacă ai scrie, aşa cum frumos 
și inspirat ai intitulat textul pe care mi l-ai trimis, Jurnal de actriţă… de 
Bucureşti aș adăuga eu, cum ai descrie viaţa ta de zi cu zi….într-o zi! 
 
– Nu am un tipar anume pentru zilele mele, nu trăiesc prea ordonat. Sunt zile pe 
care le pierd și zile în care nu-mi văd capu’ de câte treburi am de făcut. 
Constanţele existenţei mele sunt teatrul, fiica mea Ioana, prietenii și mișcarea. Iar 
dacă îmi imaginez o zi din viitor, mă văd cu nepoții la cabină, pregătindu-mă să 
intru-n scenă… Dar mai e ceva vreme până atunci ! 
 
– Aş dori să povesteşti despre rolurile tale, despre felul tău de a fi şi te rog, 
tânără doamnă, să fii mai generoasă cu detaliile… 
 
– O să încep cu colaborarea cu regizorul Dan Micu, care a venit curând după ce-
am terminat facultatea. Monta, pentru a doua oară, la Nottara  „O noapte 
furtunoasă” și am primit rolul Vetei. Povestea mult, lucra cu bucurie, cu haz, cu 
poezie. Eu eram foarte tânără și luminoasă, nu avusesem parte de experiențe 
neplăcute și nu înțelegem, în profunzime, multe momente. Discutam cu Dan Micu 
despre lucruri aparent fără legătură cu spectacolul şi mă trezeam apoi cu gânduri 
noi înțelegeam situații pe care nu le trăisem, stări necunoscute mie! Spectacolul 
s-a conturat pe nesimțite, fără chin, aş spune. Personal, profund până-n măduva 
oaselor. 
 
– Ai preferinţă pentru anumite roluri? 
 
– Joc cu plăcere orice rol, aici se include şi comedia. Într-un fel e mai ușor, 
oamenii își doresc să se bucure și e foarte plăcut să auzi publicul râzând, 
aplaudând. Dar cel mai drag dintre spectacolele pe care le joc acum, e o dramă. 
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Mijloacele de expresie folosite sunt puțin diferite, dar esența e aceeași. Să înțelegi 
personajele în cele mai mici amănunte și să reușești să le umpli de viață. 
 
Aş preciza că este vorba despre Alla din piesa „Somnambulism” care aduce 
pe scenă câteva personaje care „rimează” impecabil şi fac o risipă de energie 
remarcabilă. Un spectacol în care Crenguţa Hariton se regăseşte în tonurile 
unei existenţe marcată de tragismul de zi cu zi, de starea de amorţire pe care 
psihologii au numit-o somnabulism. Dar, ne întoarcem la confesiunea 
Crenguţei care îşi aminteşte despre începuturi, anii de vis ai copilăriei, de 
fiorii care însoţesc adolescenţa. E frumoasă şi calmă, veselă, transmite 
bucuria de a trăi a artistului, o prezenţă plăcută cu zulufii ei cârlionţaţi care 
îi conturează figura de grecoiacă… A moştenit, prin neam, trăsături de la o 
bunică din Peloponez. 
 
– Mă întreb, retoric dacă sunt cochetă şi nu ştiu să răspund…Am grijă să aleg 
hainele pe care le îmbrac, dar nu țin seama, neapărat, de tendințele modei. Mă 
fardez arareori, fac multă mișcare și mă răsfăț cu un masaj, săptămânal.  
 

 
 
Am văzut-o pe scenă, agilă, neobosită în cele două roluri din „Cum vă place” 
sau în „Somnambulism” alergând, recitând suferind… O privesc cum 
savurează cu eleganţă o salată „de post” pentru că respectă regulile 
ortodoxiei şi, între două înghiţituri, îmi povesteşte despre copilăria ei care a 
fost absolut minunată! 
 
– Aveam „casa noastră” tocmită în arțarul scorburos din fața curții! Acolo 
tăifăsuiam, la orele amiezei, când străzile erau aproape pustii, cu prietena mea, 
care semăna foarte mult cu Veronica din film. Uliu’ și porumbeii, fotbal, ouata… 
Ori de câte ori gălăgia era prea mare, mama ne lua apărarea în fața vecinilor, dar 
aveam îngăduința să ne jucăm pe stradă, în dreptul gardului nostru, de aproape 20 
de metri sau în curte. Uneori, mama ne organiza concursuri, pentru care inventa 
premii pe care le construia din te miri ce. Nu mai avea nimeni, în toată Constanța, 
stea de șerif sau insignă de căpitan sau coroniță de sirenă… 
 
Părinţii tăi erau artişti la Teatrul din Constanţa… 
 
– Da, artişti păpuşari. Aşa am adunat o grămadă de amintiri din deplasările pe 
care, vara, le făcea Teatrul de păpuși la taberele de copii. Eu eram nelipsită, ajutam 
la montare, aşa credeam, luam cina cu copiii din tabără…ceaiul, macaroanele cu 



 62 

brânză aveau alt gust decât acasă, erau speciale. Pe la 14 ani l-am jucat pe 
Cristofor Robin, băiețelul care îl avea pe Winnye the Pooh. A fost o nebunie … 
de bucurie. Eram colegă cu mama! 
 
– A venit adolescenţa… 
 
– Da, adolescența şi mărturisesc că n-am fost rebelă. M-am bucurat de multă 
libertate. Eram lăsată să mă tund singură, să port pantaloni tăiați (m-a învățat 
mama cum să-i rup cu lama), să merg la petreceri, cu condiția să fiu condusă acasă 
de cel puțin doi băieți, iar obligația, pe care o impuneau alţi părinţi copiilor, de a 
lua note foarte mari sau premiul cu coroniţă, nu exista pentru mine! Mai şi 
chiuleam uneori… 
 
– Dacă facem un popas în amintirile din teatru, mi-ai spus că ai iubit foarte mult 
rolul Veta din „O noapte furtunoasă”, prima oară distribuită de regizorul Dan 
Micu, iar a doua oară erai Veta dar sub bagheta regizorală a lui Alexandru 
Mâzgăreanu cu care, după cum se vede, continui colaborarea 
în „Somnambulism” și „Cum vă place” de W.Shakespeare. 
 
– Veta din „Noaptea furtunoasă” a lui Alexandru Mâzgăreanu, a fost mai mult 
a regizorului decât a mea. Am urmat cu încredere propunerea lui, mi s-a părut 
coerentă, credibilă, pentru că făcea incursiuni în contemporaneitate fără să piardă 
nimic din spiritul, din gândul iniţial al lui Caragiale. Esența era neschimbată. 
Imaginea personajelor era cea care descria tarele societății de azi.A fost o 
propunere îndrăzneață, care, după părerea mea ar fi fost mai bine primită dacă 
venea de la un nume deja consacrat. 
 
“Când te arunci să faci un text ca Noaptea furtunoasă, te iei la harţă, într-un 
fel, chiar cu Caragiale. Dar la harţă în sensul bun al cuvântului” a mărturisit, 
după premieră regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 
 
– Eşti eleva lui Alexandru Repan. Ai început studiile la clasa lui Dem 
Rădulescu iar la final, ai terminat la Alexandru Repan… 
 
– Alexandru Repan este un artist care vede esența în oameni, situații, 
personaje,rezolvări. După vizionarea cu „Hangița”,mi-a spus aşa : „Fetiță, tu nu 
trebuie s-o joci pe Sophia Loren, tu, când intri-n scenă trebuie să zici în mintea ta 
: „Sunt mică, drăguță, o să vă scot din letargie, vă farmec cu siguranţă! Un alt sfat, 
Repi, aşa e alintat, mi l-a dat direct în spectacol. Era prima reprezentație 
cu „Arșița și viscolul”, text scris de Mihai Ispirescu imediat după 1989,care 
vorbea despre realități fierbinți … Eram undeva, sus, și în timpul monologului au 
izbucnit aplauze. Eu am continuat să vorbesc, să spun textul și-l aud pe Repi, care 
era întins jos, pe scenă, atenţionându-mă: „Taci! Lasă-i s-aplaude!”. În sală nu s-
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a auzit sfatul lui, dar eu am înlemnit de frică, de emoție ! Ce nu te omoară, te face 
mai puternic… 
 
– Ai o fiică şi ai decis să o creşti singură. Cum e să fii mamă single, cum 
comunici cu fiica ta, repetă şi ea destinul mamei, te urmează prin cabinele de 
teatru sau o ţii departe de lumea dezlănţuită a  slujitorilor Thaliei? 
 
– Să fii mamă singură e foarte greu. De fapt e greu să fii mamă, una dintre cele 
mai grele meserii. Greșeli, extenuare, tandrețe, deznădejde, bucurie explozivă, 
momente de egoism, de liniște, de îndoială, de mândrie, țipete, mulțumiri, lacrimi 
dar, într-un cuvânt, fericire. Când era mică o mai luam cu mine la spectacol, nu 
prea aveam cu cine s-o las. Și eu am copilărit în teatru, mă aducea bunica la 
alăptat, în pauza dintre repetiții, și pleca cu mine plângând. Dar Ioana nu s-a 
molipsit, nu vrea să fie actriță. 
 
– Ai refuzat vreun rol? 
 
– Nu, nu am refuzat niciodată dar nici nu am cerut. Mai de curând, am avut 
îndrăzneala să-mi mărturisesc speranța că voi obţine un rol, o colaborare… 
 
– Aş dori să defineşti meseria de actor. Ai mai făcut-o în alt interviu şi mi-a 
placut foarte mult formularea ta, cred că ai parcurs deja o bună parte a 
drumului tău spre perfecţiune, eşti dăruită teatrului, iubirea de această 
profesie ţi se citeşte în privire 
 
– Nu mai știu ce-am spus atunci… acum zic c-ar fi bucuria de a dărui (cu suflet și 
meșteșug), bucurie. 
 

 
 

de: Ileana Perneș Dănălache 
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13. Ziarul Lumina 
din data de 07 Mai 2019 

https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/cultura/unde-este-mai-
putin-eu-este-mai-mult-dumnezeu-143902.html 
 

 
 

„Unde este mai puțin eu, este mai mult Dumnezeu” 

 
Ioana Calotă este o actriţă cu o vervă și sensibilitate aparte, cu pasiune, credință 
și devotament pentru artă și oameni, cu care dialogul are o frumuseţe aparte. Ea 
ne-a povestit despre teatru și cum se transformă acesta într-o formă de mărturisire 
și rugăciune în fața celorlalți, dar și ce însemnau Sfintele Sărbători Pascale în 
copilăria sa și amintirile care o leagă de acele timpuri. 

Ioana, care erau obiceiurile de Paște în localitatea unde te-ai născut? E ceva ce 
ți s-a întipărit și îl porți cu tine peste timp? 
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Eu provin de la câmpie, iar obiceiurile de Paște sunt la fel de frumoase ca peste 
tot în România. Pe timpul lui Ceaușescu se ținea post pe ascuns, erau puțini 
oameni care spuneau că țin post. 

Eram mică, ce-i drept, nu îmi amintesc foarte multe, dar îmi amintesc că am plecat 
la 12 ani din Roșiorii de Vede și țin minte fir cu fir - Săptămâna Patimilor, a 
Deniilor.  

Mergeam la biserică și era totul ascuns ca sub un văl, era fermecător. 

Era ca o magie, pentru că se spunea aceeași poveste în mod diferit în fiecare 
biserică. Îmi amintesc momentul în care înconjuram biserica vinerea, era ceva 
extraordinar. Era o comunitate mare, mergeam cu flori, este o poveste care se 
prelungește până astăzi pentru mine. 

Îmi doresc să fiu cât mai adevărat trăitoare. S-au întâmplat niște lucruri în sufletul 
meu din acea perioadă pe care le voi ține mereu cu mine. 

În Joia Mare, în anul 1999, tatăl meu a plecat la cer și sunt și mai legată de acea 
perioadă, întreaga mea familie este. Săptămâna Patimilor este cumva legată și de 
patimiile mele și ale familiei mele. 

Îmi amintesc cum mergeam la țară și mergeam dimineața în zori la biserică. Copiii 
primeau mereu ceva nou de Paște. Mama mea îmi povestea cum primise o rochiță 
în copilărie cu două buzunărașe, pentru ouăle roșii. În fond, este și bucuria 
copilului de a primi ceva. Cu toții ne împărtășeam. Era magic lucrul acesta. În 
același timp, este absolut magic în noaptea de Înviere, nimic nu se poate compara 
cu Învierea Domnului Iisus Hristos. 

Care sunt gusturile, senzaţiile, mirosurile care îți amintesc de copilărie? 

Lumânarea de la Înviere pe care o aprind apoi mereu în timpul anului, atunci când 
am niște probleme, niște praguri de trecut, atunci când am nevoie de inspirație și 
curaj. 

Păstrez proaspăt în memorie mirosul de vopsea de ouă, îmi place să mă vopsesc 
pe mâini.  

E minunat că sunt familii care își duc copiii de mici la biserică și că îi apropie de 
Dumnezeu, de tradiția poporului, pe care trebuie să o cunoaștem, pentru că, în 
fond, este o întoarcere la pământul, la țărâna de unde ne tragem. 
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Și că suntem în săptămâna Femeilor Mironosițe, credința reprezintă o bucurie 
nemărginită, o bucurie pe care o oferim și celorlalți, ceva pe care-l dăm mai 
departe prin prisma faptelor noastre... 

Sunt născută și crescută într-o familie ortodoxă și mi s-a explicat de mică ce 
înseamnă fiecare sărbătoare creștină, care este importanța ei.  

Îmi doresc să ajung la Ierusalim de Paște, cred cu tărie în acest miracol, este 
suficient să ne gândim că există acest miracol și să-l conștientizăm. 

Care sunt rolurile care te inspiră în construcția ta umană, dar și cea de actor? 

Îmi doresc să joc povești de viață, să interpretez, să trăiesc pe scenă povești care 
mișcă sufletul oamenilor. 

Sunt unele personaje din dramaturgia clasică cu care nu se `bate” nici un personaj 
scris din prezent. 

Îmi doresc să joc foarte mult tragedia clasică, și mai ales dramaturgia românească, 
care vorbește despre spiritul românesc.  

Avem o dramaturgie românească valoroasă. Cred că omului de astăzi îi este dor 
de dramaturgia românească clasică. 

Mă inspiră personajele grele, care au trăiri, întâmplări fenomenale. Trăirile la 
limita suportabilului, care ne transformă emoțiile. Îmi doresc să joc personaje tari 
și dramatice. 

Oamenii de astăzi sunt foarte obosiți și aleg comediile, dar într-o comedie bună 
întotdeauna este și un dram de tragedie. Iar acest melanj inefabil îl poți găsi numai 
la scriitorii mari. Și noi, românii, avem o astfel de dramaturgie. 

Îmi doresc să joc personaje care să schimbe emoțiile celor din sală, care să aducă 
ceva nou. Vreau să transmit mesaje luminoase, cred că actorii sunt mesageri prin 
ceea ce fac și mesajul este întotdeauna iubirea și iertarea. Personajele cu adevărat 
tari au întotdeauna un mesaj divin de transmis, adică, prin teatru există 
posibilitatea de catharsis, de purificare prin suferință.  

Teatrul este dăruire, este o artă de temperatură și energie înaltă, dar şi o formă de 
spovedanie publică. O spovedanie făcută cu toată trăirea și sinceritatea.  

Mi-am dat seama că vreau să spun povești de când eram mică și o auzeam pe 
mama care îmi șoptea în pernă povestea cu Fâșneața, adică Scufița Roșie, pe care 
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trebuia să o reinventeze de fiecare dată la fiecare culcare, dar mi-o spunea în 
șoaptă, lin, coborând vocea, și mi-am dat seama că noi avem nevoie de povești. 
Nevoia de poveste nu se stinge cât omul trăiește și cel mai bine omul învață din 
pilde, ca Iisus Hristos, Care a folosit pilde pentru a se apropia de lume, El a folosit 
pilde, parabole. Omul are nevoie de povești tot timpul, el așa trăiește. Mi-am ales 
o meserie care spune povești. 

Un actor devine important prin rolurile grele? 

Cred că un actor devine mare prin rolurile mari pe care le joacă, și mă refer la 
rolurile mari pe care le joacă, nu roluri mari ca întindere; roluri mari pot fi roluri 
mici ca întindere, dar roluri cu trăiri puternice pe care actorul să și le asume atât 
de intim și puternic încât să miște sufletul celor din sală. Un actor devine mare în 
conștiința publicului. El e mare pentru altcineva, pentru el trebuie să rămână mic. 
Ca să fii mare, trebuie să fii mic. Unde este mai puțin „eu”, este mai mult 
Dumnezeu. Așa este tradus și la teatru. Dumnezeu Care Se manifestă prin 
personaj. Eu cred că unui actor trebuie să i se dea șansa să joace, să trăiască roluri 
mari și să ofere acolo toate zestrea, toată forța interioară. 

 
 

de: Ina Maria Stoica 
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14. Dilema Veche 
din data de 09 Mai 2019 
https://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/sa-fii-modest-
nu-inseamna-sa-nu-te-implici-interviu-cu-adrian-vancica 
 

 
 
„Să fii modest nu înseamnă să nu te implici“ – interviu cu Adrian 

VĂNCICĂ 
 
În 1999, a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 
Bucureşti, Facultatea de Teatru, secţia Actorie. În 2003 cîștiga premiul pentru 
cel mai bun actor, la Gala HOP, ocazie cu mi-a oferit primul interviu. Era, pe 
atunci, la începutul carierei. Cînd l-am revăzut, după aproape douăzeci de ani, 
l-am recunoscut fără probleme pe cel care a devenit, între timp, unul dintre cei 
mai cunoscuți și îndrăgiți actori din România. Căci nici succesul și nici cariera 
pe care le are azi în spate, atît în teatru, cît și în film, nu i-au schimbat cu nimic 
atitudinea sa jovială, dezinvoltura și seninătatea.  

Aș putea spune că Adrian Văncică este o vedetă fără vedetisme, deși în interviu 
mi-a mărturisit că nu-i place eticheta de vedetă. Cu toate acestea, este unul 
dintre puținii oameni pe care îi cunosc care și-au păstrat autenticitatea în 
notorietate, normalitatea și mai ales modestia – o modestie nealterată de lumina 
reflectorului.  
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Cum ați defini dumneavoastră modestia? 

Țin minte că atunci cînd eram copii și ne ciondăneam pe diferite motive, brusc 
era cîte unul care spunea, ca ultim argument al superiorității: „Da’ tu știi cine e 
tata?“ În acest context, în primă instanță, cred că modestia e atunci cînd nu mai 
apelezi la acel „Știi cine e tata?“ sau, mai tîrziu, la „Știi cine sînt eu?“. 

Vorbind însă serios, cred că ar trebui să facem o deosebire între modestie și 
smerenie. Modestia, așa cum o înțeleg eu, este diferită de smerenie, căci smerenia 
are un sîmbure de frică în ea, or modestia are mai mult de-a face cu decența, cu 
bunul-simț al omului care stă pe picioarele lui și cu amîndouă picioarele pe 
pămînt. Un om modest nu e un om temător, ci, din contra, este un om îndeajuns 
de puternic încît să aibă atîta încredere în forțele proprii încît să nu mai aibă nici 
nevoia și nici impulsul de a le exhiba. Un om autentic modest este un om care nu 
are nevoie să demonstreze sau să se dea mare. Iar aici intervine și acel atu al 
modestiei, acel șeptar, la jocul de șeptică, pe care îl scoți la înaintare cînd este 
nevoie. Căci atunci cînd acționează, modestul autentic, acel om liniștit, care își 
vede de viața lui, acționează cu o forță de care nu îl credeai capabil, pe toate 
fronturile. Și mai cred că omul modest acceptă tupeul altora o dată, de două ori, 
dar a treia oară trebuie să iasă din modestia lui și să se afirme. 

Falsa modestie? 

Probabil, una dintre cele mai ridicole forme de ipocrizie, pentru că nu ai absolut 
nimic de cîștigat de pe urma ei. Să fii modest este mai mult ceva ce ține de firea 
ta, un comportament pe care îl înveți de a lungul timpului, pe care ți-l însușești. E 
bine sau nu să fii modest? Nu știu, depinde de fiecare om în parte, de cum se simte 
el confortabil cu sine. Adică ești cu picioarele pe pămînt și știi pe ce lume trăiești 
și nu vrei să demonstrezi nimic – de ce ai vrea să imiți lucrul acesta? Cum poți, la 
o adică, să imiți bunul-simț? 

Îți poți păstra modestia în lumina reflectorului? O vedetă mai poate fi modestă? 

Îți mulțumesc pentru eticheta asta pe care mi-ai pus-o, dar nu prea sînt de acord 
cu ea.  

În engleză există mai mulți termeni pentru vedetă, „star“ sau „celebrity“… În 
România, termenul de vedetă este oarecum perimat, a devenit mai mult o etichetă 
pentru vizibilitate, mai ales în showbiz. Și dacă extrapolăm, azi trăim într-o 
societate în care toți vor să fie vedete, să fie văzuți, să aibă păreri și, chiar dacă nu 
au competențe, să dea impresia că se pricep la toate. Dacă te uiți doar pe 
Facebook, cînd ți se afișează chenarul acela cu poza ta și cu îndemnul să ți spui 
părerea, să comentezi sau să spui la ce te gîndești… păi, deja, ai imboldul necesar 
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ca să te afirmi, oricum, dar să te afirmi, pe orice subiect. Însă, de multe ori, riști 
să te aventurezi în ape pe care nu le cunoști și să-ți dai cu părerea, deși n-ai nici o 
competență. Iar pericolul e că vei găsi întotdeauna adepți ai unor părerisme, uneori 
chiar periculoase. 

Revenind, nu știu dacă sînt o vedetă, mă consider mai degrabă un actor care își 
respectă meseria și care a avut noroc să fie la momentul potrivit la locul potrivit 
și să ajungă într-un serial iubit de oameni. Căci Las Fierbinți este cel mai bun 
produs de televiziune, de atîta timp, și cred, fără modestie, că nu va fi egalat prea 
curînd în longevitate și în felul cum s-a lipit de sufletul oamenilor. Iar acestea sînt 
lucruri reale, pe care n-ai cum să te prefaci că nu ar fi așa. Cred că principala 
calitate a acestui serial este că are mai multe tipuri de umor. Este ca un soi de 
ceapă, cu mai multe foi. Atinge socialul, politicul, atinge tot felul de oameni, cu 
tot felul de preocupări. Te regăsești în el cu ușurință, mai ales că tratează probleme 
ale societății românești, mentalitățile de la firul ierbii. 

Dacă îmi păstrez modestia… Cred că cel mai bine aș spune că limitele modestiei 
mele sînt lezate cînd mi se ignoră sau mi se minimalizează munca. Pentru că, deși 
recunosc că am avut și noroc, nu pot să nu dau replica atunci cînd mi se impută 
acest lucru și să spun: „Dar tu știi cît am muncit eu? Cîte nopți nedormite am 
avut?“. 

Pe scurt, nu știu dacă sînt un om modest, știu doar că stau în banca mea, îmi plac 
și admir oamenii talentați, îmi place să joc cu oameni mai talentați ca mine, pentru 
că am de învățat de la ei, dar în același timp nu pot să mă prefac că nu sînt ceea 
ce sînt. Pentru că aș minți. Pentru că mi-aș nega munca, stresul și toate greutățile 
care vin la pachet cu celebritatea – repet, celebritatea construită, pas cu pas, 
temeinic, fără să sari trepte ca să ajungi sus, cît mai rapid. 

Te poți rata, în ciuda norocului? 

Mircea Albulescu avea o vorbă: „În meseria noastră, norocul joacă un rol 
nepermis de mare.“ Pentru mine, acel imbold de noroc pentru succes a venit cînd 
a trebuit. Adică nu la prima tinerețe. Dacă venea, de exemplu, cînd aveam 20 de 
ani, probabil că nu știam ce să fac cu el. Însă după vîrsta de 30 de ani, după ce am 
învățat că totul se obține foarte greu și am învățat că ratarea e după colț, am știut 
că trebuie să simți cînd ești pe val și, cel mai important, să știi cum să rămîi pe 
val. 

Cu alte cuvinte, dacă nu ai o minimă experiență de viață, există pericolul, cînd 
ești pe val, să ți se pară că totul ți se cuvine și să te culci pe o ureche? 
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Există pericolul să devii arogant fără să ai de ce, poți strica prietenii, pentru că 
brusc te crezi superior, te crezi un zeu și, de fapt, nu ești. Ispita acestui val nu o 
poți tempera decît dacă te dai o dată, serios, cu capul de pragul de sus. Am văzut 
cazuri cu ochii mei. Pentru că dacă nu știi cum să stai cu picioarele pe pămînt, 
aburul acela de succes îți ia mințile și nu prea îți vine să temperezi euforia. Tocmai 
de aceea, repet, succesul pentru mine a venit exact cînd trebuia, cînd aveam deja 
mecanismele interioare formate pentru a putea să-l gestionez. 

Însă, recunosc, din nou, fără modestie, că mi-am dorit să am succes. Chiar dacă 
la început aveam parte de voci care îmi spuneau să am grijă, că de acum voi fi 
pentru public doar „Celentano“, că voi fi pus într-o anumită cutiuță, dintr-o 
anumită zonă din care nu voi mai putea ieși, nu a fost deloc așa. Și, chiar dacă la 
primele sezoane aveam acel frison de orgoliu actoricesc: dacă mi se va pune o 
etichetă pe față? –, mica angoasă mi-a fost spulberată. Căci azi am în palmares 
multe roluri, am jucat în multe filme, sînt în continuare actor la Teatrul Nottara, 
fac stand-up comedy, scriu scenarii… 

Vorbind despre scris, îmi amintesc mesajul lui Celentano din Las Fierbinți, de 
acum cîțiva ani, de 1 Decembrie, care a avut opt milioane de vizualizări în 24 de 
ore și care a făcut furori în întreaga Românie… Ce v-a motivat să-l scrieți? 

Mi-e destul de greu să vorbesc despre asta. Am fost extrem de emoționat și cînd 
l-am scris, dar și în siajul mesajelor pe care le-am primit. Pe 2 decembrie primisem 
deja sute de mesaje, cele mai multe venite de la românii plecați în afară. În primul 
rînd, subliniez că eu chiar nu mă cred vreun poet. Poezia aceea era de fapt un 
mesaj, simțeam că trebuie să scriu despre realitatea în care trăim, realitatea pe care 
o vedem zi de zi în jurul nostru. Folosind gramatica personajului Celentano. 
Realitatea oamenilor capabili care pleacă din țara asta, dar nu din lipsă de bani. 
Atenție, nu din lipsă de bani! Mulți români pleacă fiindcă nu mai suportă să vadă 
incompetenți în posturi de conducere, să vadă o Românie care se încăpățînează să 
rămînă undeva în trecut. Trăim într-o societate în care avem WC-ul în curte, asta 
în timp ce, la nivelul Europei, se pune problema că în zece ani va fi un decalaj 
foarte mare între cei care știu să folosească Internetul și cei care nu știu. Trăim 
într-o țară în care multe localități încă nu au curent electric. În care aproape 
jumătate dintre oameni sînt analfabeți funcțional. O societate de oameni învățați 
să execute. Esența mesajului acelei poezii era, așadar: eu vreau să trăiesc într-o 
țară normală! 
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Cu alte cuvinte, locul actorului nu e doar „pe scîndură“ – ca să citez o luare de 
poziție, de acum cîteva săptămîni, vizavi de protestul actorilor de pe treptele 
Teatrului Național? 

Din contra! Mi se pare absolut normal ca actorii să se implice, ca doctorii să se 
implice, ca profesorii să se implice, ca tagmă sau individual. După cum mi se pare 
normal ca orice plătitor de taxe să se implice, atunci cînd vede că lumea din jurul 
său se destramă. Pentru că altfel riscăm să ne închidem într-un turn de fildeș și să 
nu observăm că, de fapt, acelui turn de fildeș i se cam crapă fundația. Cînd vezi 
cine te conduce, cînd oameni cu studii prin corespondență îți organizează viața, 
ție, un om cu studii făcute pe bune, care îți faci meseria onest și care vrei să trăiești 
într-o societate normală, cred că trebuie să iei atitudine. 

În clipele astea îți cam vine să ieși din modestie și să spui: tu știi cu cine vorbești? 

Dar să fii modest nu înseamnă să nu te implici. Din contra. Cu cît ești mai capabil 
și cu cît ai mai multă substanță, e cazul să te impui. Există momente cînd trebuie 
să renunțăm la modestia aceea de tipul smereniei. Să simți că nu trebuie să 
demonstrezi cine ești nu înseamnă că nu trebuie să fii vizibil cînd trebuie să fii 
vizibil. Dar asta nu poți s-o faci decît dacă ți-ai construit viața treaptă cu treaptă, 
dacă ai în spatele tău acea consistență necesară pentru cineva care poate schimba 
ceva în bine. 

Iar pentru asta trebuie să fii perseverent, nu tupeist. Dacă te bazezi doar pe tupeu, 
reușești azi, reușești mîine, dar nu vei reuși niciodată să îți construiești o carieră 
solidă. Poți cîștiga cîteva victorii, dar nu războaie. De exemplu, mie îmi place 
tupeul la sportivi, dar la cei cu rezultate. Lipsa de modestie, care e echilibrată de 
consistență, e de acceptat. Iar limitele modestiei, zic eu, e cazul să fie depășite 
cînd ești călcat pe coadă. Altfel, ești doar smerit și te resemnezi în fața unor 
nulități. 

Pentru că ați adus vorba despre resemnare… Ultimul film în care jucați, pentru 
care ați primit recent premiul pentru Cel mai bun actor (la Brussels Short Film 
Festival), scurtmetrajul Cadoul de Crăciun, în regia lui Bogdan Mureșeanu, un 
multipremiat film (amintesc doar TIFF, 2018, Gopo, 2019, marele premiu la 
Festivalul de Film de la Clermont-Ferrand, Tampere Festival, Festivalul de 
scurtmetraj și animație de la Barcelona), ne poartă în trecutul comunist, un trecut 
în care toți păream a fi resemnați. Cum v-ați raportat la acele vremuri? 

A fost o reală surpriză, ca să nu mai spun o bucurie enormă succesul pe care l a 
avut și îl are în continuare acest film. 
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Cum mi-am construit personajul? Aveam background-ul necesar, ca să zic așa, 
iar în privința asta, nu a fost greu. La Revoluție aveam 14 ani. Și știu cum erau 
vremurile alea, știu ce însemna să te certe părinții pentru că ai pierdut stiloul sau 
că ai îndoit penița. Era o tragedie. Și mai știu și toate fricile de atunci, să nu spui 
ce se vorbește în casă, să fii paranoic cu oricine, să fii mereu cu frica în sîn. Nu, 
nu sînt spaime pe care să le uit. Nu voi putea niciodată să le uit. 

S-au întors fantomele acestor spaime la filmări? 

Da… sînt niște gesturi acolo pe care le am redescoperit la repetiții. De exemplu, 
uitatul pe vizor. Azi nu mă mai uit pe vizor cînd ies din casă. Or, în film asta 
apare, pentru că în comunism te uitai mereu pe vizor înainte să ieși din casă. Căci 
nu se știa cu cine te puteai întîlni sau cine te putea vedea. În paralel, Ioana Flora, 
partenera mea din film, care a crescut în Serbia, nu a înțeles din prima cît de 
importantă este portocala pe care o primește copilul, pentru că în Serbia se găseau 
portocale. 

Cînd copilul îi mărturiesește tatălui că i-a scris lui Moș Gerilă că dorința tatălui 
este moartea lui Nea Nicu, toate spaimele din lume năvălesc pe chipul dvs. 

Îți dai seama ce-ar fi însemnat, pe vremuri, să se fi întîmplat așa ceva! Da, mi au 
năvălit toate spaimele pe chip, pentru că în clipa aia Pămîntul s-a surpat, pur și 
simplu… Ce bizar, azi, la 30 de ani de la Revoluție, să te gîndești că e atît de ușor 
să revii la vremurile alea, atît de ușor. 

Din cauză că oamenii uită? 

Din cauză că oamenii sînt atît de ocupați să-și cîștige traiul zilnic încît probabil 
nici nu se mai gîndesc la asta. Iar o dată la patru ani, cu politica noastră, repet, e 
foarte greu să se schimbe ceva sau să se mai taxeze ceva. Pînă vin alegerile ca să 
facem o schimbare, s-ar putea să fie deja prea tîrziu. 

Există o latură negativă a modestiei. Ținutul căciulii în mînă… nu sînt îndeajuns 
de însemnat ca să mai schimb ceva. 

Depinde… În jurul meu am doar oameni care știu ce vor, se implică și muncesc 
ca să-și schimbe viața. Dar eu trăiesc într-o bulă, într-un loc unde sînt oameni 
talentați, cu care mă distrez foarte bine, cu care construiesc lucruri… dar există 
realitatea din afara bulei, acea realitate care a obosit să mai lupte. Bulele astea 
plutesc cumva pe marea realității, o realitate de oameni fataliști. Eminescu a prins 
foarte bine realitatea de la firul ierbii, pe care o trăim și azi. Nu este deloc o 
filozofie adîncă în versurile lui, „De o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru 
noi, bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război“. Acel „le-om duce“ este 
echivalentului lui „om vedea noi“ – această meteahnă care omoară orice inițiativă 
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de schimbare. Pe de altă parte, nu e Miorița unul dintre miturile fondatoare din 
literatura noastră? Să afli că vei fi omorît și, în loc să te aperi, tu vrei fluierașe de 
șoc sau te preocupă cu ce va fi îmbrăcată maică-ta la înmormîntare! Elogiul 
resemnării, asta e, asta pare că ne caracterizează. Dar de ce să te resemnezi, cînd 
poți să lupți? Mă întreb dacă nu cumva ne-am obișnuit să confundăm resemnarea 
cu modestia, însă resemnarea este lașitate. În loc să spui că poți mai mult, poți 
mai bine, stai în locul ăla călduț și „smerit“, cînd în fapt e vorba doar de o 
complacere într-o situație pe care crezi că nu o poți schimba. De frică, din 
neîncredere în tine. 

Cum îți poți educa copiii să fie modești, într-o societate a ambițiilor? 

Să nu-și asume niciodată meritele, dar nici insuccesele altora. Dar știi cum e… 
Cînd copilul este mic și îi dai cărțile de colorat, îi spui să coloreze în limitele 
desenului, apoi, cînd crește, îl îndemni să și depășească limitele. Cam așa este cu 
educația copilului. Nu există rețete. 

Un antonim pentru modestie? 

Poate laudă… Mi-a plăcut întotdeauna găina care a făcut 50 de ouă și nu a zis 
nimic, și am disprețuit găina care a făcut un singur ou și a cotcodăcit de-a făcut 
atîta gălăgie încît să audă tot cartierul isprava ei. Sînt, în zilele noastre, multe găini 
cu gura mare. Dacă tu ești găină, e normal să faci ouă, nu te mai umfla în pene. 

Sau aroganță? 

Aroganța poate duce și la progres. Dar numai aroganța susținută de calitate. Cea 
pe care nu o poți dărîma. Pe un tupeist gol, fără alte calități decît papagalul la 
purtător, îl poți dărîma în două secunde. Modestia trebuie să fie și puțin arogantă, 
cînd trebuie să intervină. 

Modestia e și un semn al respectului? 

Categoric! Să vezi talentul în cineva și să ai puterea să recunoști lucrul acesta. 
Cînd eram student, clasele se numeau după profesorii principali pe care îi aveam. 
Erau clasa lui Albulescu, clasa Sandei Manu, clasa lui Dem. Rădulescu, Gelu 
Colceag sau Ioan Cojar etc. Și între noi, studenții, era mereu curiozitatea asta, dar 
o curiozitate dublată de admirație. Spuneam, de exemplu, „Hai să-i vedem pe ăia 
de la Gonța sau de la Bibanu’, să le vedem examenul lor de Caragiale, că dacă 
nici ăștia nu fac examenul de Caragiale, atunci cine să-l mai facă?“. 

Și-mi vine în minte acum o scenă. Pe vremea aceea se putea fuma pe culoar. Cînd 
am ieșit, odată, în pauza de țigară, a apărut doamna Olga Tudorache, în capul 
scărilor. Inconștient, ni s-a dus, tuturor, mîna cu țigara în jos, am luat poziția de 
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drepți și am tăcut cu toții din gură. Ce vorbeam între noi putea să aștepte, pînă 
trecea Doamna. 

Aplauzele de la finalul unui spectacol te fac să ieși din modestie? 

Trebuie să fii generos și cînd dai, și cînd primești, iar asta se educă. Aplauzele de 
la finalul unui spectacol trebuie să știi să le iei, trebuie să te bucuri de ele. Uneori 
poți fi blazat, poți avea senzația că în seara respectivă nu ți-a ieșit o scenă bine și 
poate crezi că nu le meriți, dar asta e greșit. Cînd oamenii te aplaudă, o fac cu 
bucurie, așa că bucură-te de bucuria lor! 

Foto: Gina Buliga 

 
 

de: Stela Giurgeanu 
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15. Yorick.ro 
din data de 21 Mai 2019 
https://yorick.ro/cristina-juncu-suntem-o-generatie-ambitioasa-si-
suntem-putin-cam-prea-seriosi/ 

 

 

Cristina Juncu: Suntem o generație ambițioasă și suntem puțin 
cam prea serioși 

 

Este actriță a Teatrului Nottara, unde spune că se simte ca acasă. Provine dintr-
o familie cu rădăcini adânci în teatru – este fiica regizorilor Andreea Vulpe și 
Cristi Juncu – și crede că mediul în care te formezi îți influențează alegerile în 
viață. Iubește teatrul de artă și musicalul și e de părere că există loc pentru toată 
lumea sub soare. Cristina Juncu este una dintre actrițele tinere pentru care 
teatrul e un stil de viață și o formă permanentă de cunoaștere și autocunoaștere. 
Crede că defectul generației ei este ambiția în exces și spune că dacă ar avea o 
baghetă magică ar face lumea să fie ca-n „Imagine” a lui John Lennon. O 
puteți vedea pe scena Teatrului Nottara în spectacole precum „Disputa”, 
„Moliere/ Ereilom”, „Triburi” și „Iona”, dar și pe scenele altor teatre, precum 
în „Fetița soldat” la TNB. O discuție liberă cu Cristina Juncu despre teatru, 
despre viață…  
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Te-ai angajat la Teatrul Nottara la puțin timp după ce ai terminat facultatea. 
Nu te-a tentat teatrul independent? 

Întotdeauna am crezut că teatrul de stat îți asigură stabilitate financiară și artistică. 
Și îți asigură o familie, un mediu în care să crești. Și asta mi se pare cel mai 
important. Nu m-am gândit niciodată să trăiesc din independent, deși am făcut și 
asta, îmi place foarte mult și e o experiență superbă. Dar pentru generația mea n-
a fost o opțiune. Noi ne-am dus în masă la toate concursurile. Suntem o generație 
foarte ambițioasă. 

Și care e câștigul într-un teatru de stat? 

Trupa de la care înveți și cu care crești împreună, mai ales dacă ai intrat și cu alți 
oameni tineri. Stabilitate. Ai de lucru tot timpul. În schimb, în independent, 
câștigul e de suflețel, faci lucruri care-ți plac. Te ocupi singur de ele, ceea ce te 
disciplinează foarte tare. Sunt și plusuri, și minusuri. 

Ai crescut într-o familie de artiști… Cât ți-a fost asta piedică și cât te-a 
ajutat? 

M-a ajutat foarte mult la nivel de cultură, am crescut cu anumite modele în 
teatru… Mama și tata sunt modelele mele, ei sunt povestitorii supremi. Dar, pe de 
altă parte, e și o piedică la nivel de afirmare personală. 

Și ți-ai asumat asta de la început? Ai știu că vei avea de luptat cu numele 
consacrate ale părinților tăi? 

Bineînțeles. Dar eu am luat-o pe un alt palier. Nu m-am făcut regizoare ca ei, m-
am făcut actriță, încerc să îmbin și cu muzica, am căutat puțin un alt drum… Dar 
ai mei au fost o școală. Tata m-a învățat importanța poveștilor, el e un om al 
poveștilor și un povestitor foarte bun. Și am crescut cu nevoia lui de a spune 
povestea și atât… Fără să intervină, fără să impună punctul lui de vedere asupra 
poveștii. O poveste făcută să te lase să gândești despre ea. Iar mama, fiind și 
profesoară, m-a învățat mult despre sinceritate și adevăr în scenă. Eu sunt foarte 
cabotină – înclinația mea e să fiu mai mult actriță de bulevard – și mama e mereu 
acolo să-mi amintească despre adevăr. Ea are și o doză de magie. Are ceva mistic. 
Și mi se pare că e ceva foarte valoros în asta și foarte necesar artei. 

Și ce înseamnă adevăr pe scenă?  

Înseamnă să fii cu partenerul. Să-ți modifici partenerul în permanență. Și să nu fie 
în sine ceea ce faci pe scenă. 

Crezi că talentul se moștenește genetic?  
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Cred că e și ceva dobândit genetic, dar ține și de felul cum ești crescut… E 
important în ce mediu te dezvolți. Și cred că e foarte mult și munca ta. Mie cel 
mai important mi se pare să fii în competiție permanent cu tine, nu cu oamenii din 
jur. 

Și tu ești în competiție cu tine? 

Da, foarte mult. 

Eu nu prea am emoții. Pentru că am senzația că pe scenă sunt acasă. Acolo 
exist cumva în adevărul meu. Scena îmi dă senzația de libertate. 

Și ce vrei să învingi la tine? 

Lenea! În primul rând. Visceral sunt o ființă îngrozitor de leneșă. Îmi place să stau 
pe canapea, cu pisicii mei în brațe. Și să mă uit la Game of Thrones… Dar, pe de 
altă parte, vreau să fac o grămadă de alte lucruri, să mai cânt la chitară, să 
confecționez jucărele, să citesc… 

Ai studiat muzică. Vioară. De ce ai ales până la urmă teatrul? 

Am făcut muzică, dar n-am ales să fac din asta o profesie probabil din două 
motive: întâi, pentru că e o muncă îngrozitoare. E vorba de un nivel de dedicare 
față acel instrument pe care eu nu știu dacă sunt capabilă să-l am vreodată. Eu mai 
mult am fost exaltată. Am avut momente de exaltare în care mi-am iubit vioara la 
nebunie, dar pe urmă am uitat de ea… Și al doilea aspect al deciziei de a nu face 
muzică a fost că îmi ieșeau lucrurile foarte ușor… 

Și ce e rău în asta? 

Mă plictiseam… Nu mă provoca la fel de tare cum mă provoacă teatrul. Aici 
niciodată nu mi se pare că sunt destul de bună. Niciodată nu sunt destul de 
mulțumită de mine. 

Care a fost povestea ta preferată în copilărie? 

Când eram mică, avea mama o carte cu benzi desenate după piesele lui 
Shakespeare. Și-mi citea „Visul unei nopți de vară”… Și-acum țin minte cum 
arătau imaginile, cum arăta măgarul. Dar prima poveste pe care am citit-o eu a 
fost „Platonov”. Aveam vreo 10 ani. Mama monta „Platonov” undeva și avea 
textul pe noptieră. Eram în Grecia, la mare, eram foarte săraci și țin minte că 
aveam o cazare undeva în spatele unei benzinării. Era prima noastră ieșire în 
străinătate împreună. Și într-o zi mă plictiseam… Așa că am luat „Platonov”, care 
era ceva imens. Am citit-o în câteva ore, mama era uluită și cred până în ziua de 
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azi că am citit-o așa pe nerăsuflate pentru că, atunci când eram mică, bunicile 
mele se mai uitau la telenovele și cine știe ce fel mi-a sunat mie povestea. Ca o 
telenovelă… Așa a început povestea mea cu teatrul. 

 
Imagine din spectacolul „Fetița soldat” 

Dar nu mergeai cu ai tăi la teatru? 

Nu foarte mult. Ai mei n-au ținut neapărat să fac teatru. Mai mergeam pe la 
spectacolele lor. Dar am fost foarte mult la Comedie la spectacolele bunicului. Eu 
mai mult am crescut în Teatrul de Comedie. Nici ca adolescentă n-am fost foarte 
mult la teatru. N-am vrut să fiu ca ai mei. Până în clasa a XI-a… 

Și în clasa a XI-a de ce te-ai hotărât brusc să faci asta? 

Pentru că n-aveam un loc al meu. Eram la un liceu de mate-info și nu mă regăseam 
acolo deloc. Și am zis să încerc trupa de teatru. N-a fost o chemare absolută. 

Și totuși… 

Ei bine, am ales teatrul pentru că am făcut cele mai mari eforturi din viața mea ca 
să fac asta. Pe cât de ușor mi-a fost să fac alte lucruri, pe atât de greu mi-a fost să 
fac teatru. Eu am plecat din trupa din liceu, pentru că mi se părea că se fac lucruri 
prăfuite, mi-am făcut trupa mea din patru oameni. A fost greu. 

Și de ce atâta efort? 

Pentru că-mi plăcea să fiu pe scenă. Eu nu prea am emoții. Pentru că am senzația 
că pe scenă sunt acasă. Acolo exist cumva în adevărul meu. Scena îmi dă senzația 
de libertate. Și simt că am betonul sub picioare. 

Dar nu e periculos pentru traseul artistic când ai un teren prea sigur sub 
picioare? 

Ba da, dar aici vine provocarea ta cu tine. Eu despre asta mi-am scris și lucrarea 
de disertație. Despre dezechilibrul necesar. Adică, în momentul când ai betonul 
sub picioare și siguranță absolută asupra lucrului pe care-l ai de făcut, trebuie să-
ți creezi din interior un dezechilibru care să te păstreze viu. 
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Dar pericolul în teatrul de stat nu e o formă de confort? Ai simțit asta 
vreodată? 

Nu, nici gând. Cred că nu asta e calea. Odată ce alegi drumul ăsta, nu mai e cale 
de întoarcere. Pentru că vezi că se poate și așa. 

Ce vrei să trezești în spectator prin ceea ce faci pe scenă? 

Cred că noi trebuie să prezentăm cât mai cărnos o poveste, o poveste cu care 
spectatorul să plece acasă și să se gândească la ea. Mi s-a întâmplat așa ceva la 
„Oleanna”. Am rămas în scaun vreo 10 minute după ce s-a terminat spectacolul, 
gândindu-mă cine are dreptate. Și asta mi se pare cel mai important. Să rămână 
omul cu un gând… 

Mie nu-mi plac lucrurile complicate, spectacolele umflate cu pompa… Nu-mi 
place originalitatea gratuită. Îmi place să văd o poveste spusă frumos, cu 
emoție, de niște actori care sunt adevărați. Totul pe un text bun. 

Din punctul tău de vedere, ce anume face ca un spectacol să fie de calitate? 
Ce anume cauți tu la teatru? 

Simplitate. Mie nu-mi plac lucrurile complicate, spectacolele umflate cu pompa… 
Nu-mi place originalitatea gratuită. Îmi place să văd o poveste spusă frumos, cu 
emoție, de niște actori care sunt adevărați. Totul pe un text bun. 

Ce tip de teatru te interesează? 

Teatrul de artă. Mi se pare că aici e baza. Nu spun că teatrul politic sau social nu 
sunt necesare. E foarte bine că există Replika, Reactor, Macaz… E loc sub soare 
pentru toată lumea. Eu însă nu merg la Replika, pentru că nu e pentru gustul meu. 

Și ce anume nu-ți place? 

Nu-mi place să mi se impună anumite teze. Prefer să mă gândesc eu singură și să 
decid eu ce mi se pare bine sau rău. Și mă mai interesează tare spectacolele-
concert sau spectacolele muzicale. Mi se pare minunat că există musicalul pe 
pământ. E o formă de expresie atât de dulce și de adevărată…Iar întâlnirea cu Ada 
Milea a contat enorm pentru mine. O iubesc foarte tare și cred că e un model în 
teatru. Nimeni nu face ce face ea. E un gen absolut adorabil. 

Ce-ți dorești de la un regizor atunci când lucrezi cu el? 

Îmi place să fiu ghidată subtil. Îmi place regizorul care te lasă să creezi, să fii artist 
și care te pune pe șine fără să-ți dai seama neapărat de asta. 
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Cu părinții tăi e ușor să lucrezi? 

Cu tata n-am lucrat niciodată, pentru că el, din respect față de dezvoltarea mea 
personală, refuză să lucreze cu mine. Și, sincer, cred că nu va lucra cu mine 
niciodată… Cu mama am lucrat de multe ori, ne cunoaștem în alt fel atunci când 
lucrăm împreună. 

Și cu tatăl tău, cu regizorul Cristi Juncu, ai vrea să lucrezi? 

Da, foarte mult. Pentru că mi se pare o valoare a teatrului românesc. 

 
Imagine din spectacolul „Iona” 

 

Ce-ar însemna pentru tine să ai succes? Ce însemnă reușita? 

Cred că sunt lucruri diferite. Există un moment în viața fiecărui artist când trebuie 
să aleagă o cale. Te duci după succes sau după suflețel… Rar coincid. Faima 
înseamnă de obicei expunere publică, mult timp pierdut pentru a-ți crea o imagine 
și a o întreține, înseamnă televiziune… Iar reușita înseamnă să mă trezesc de 
dimineața și să simt că sunt bine unde sunt. Sigur că oricine e interesat de premii, 
dar cred că eu ajung acum într-un punct cu mine însămi, în care toate astea trec 
pe planul doi. Pe planul unu este să cresc eu cu mine. 

Cum ți se pare generația ta? 

Ambițioasă. A zis Vlad Massaci ceva într-un interviu și am ținut minte, pentru că 
m-a pus pe gânduri. El zicea că suntem prea ambițioși și că nu mai avem viață în 
afara ambițiilor. Spunea că berea aia de după e foarte importantă… Și noi nu mai 
avem berea aia de după, fugim de la o repetiție la alta, ca disperații. Pleci cu un 
reflex din școală, că trebuie să faci ACUM. Că ACUM e momentul, că cine știe 
când mai prinzi. Pe urmă ai o oarecare stabilitate, dar vine frica de plafonare și le 
faci iarăși pe toate, de teamă să nu te plafonezi. Dar cred că trebuie să stai puțin 
cu tine și să alegi… Da, suntem o generație ambițioasă și suntem puțin cam prea 
serioși. Și corecți politic. Iar la această corectitudine politică pericolul cel mai 
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mare e că e o formă de cenzură care omoară umorul. Și umorul e calitatea cea mai 
mare a acestui popor. Dacă nici asta nu mai avem… 

Și care e marele defect al generației tale? 

Ambiția… Competiția în artă e folositoare atâta timp cât ești în competiție cu tine. 
Eu sunt o hipiotă întârziată. Lumea mea ideală e lumea din „Imagine” a lui John 
Lennon. Dacă aș avea o baghetă magică asta aș face, ca lumea să fie ca-n 
„Imagine”. Ce mi-aș dori și pentru mediul nostru teatral ar fi să existe mai multă 
civilizație în dialog. Pentru că din cauza lipsei de bun-simț în dialog se nasc 
diverse „tabere” și se creează lupte false și fără sens. 

Da, suntem o generație ambițioasă și suntem puțin cam prea serioși. Și corecți 
politic. Iar la această corectitudine politică pericolul cel mai mare e că e o formă 
de cenzură care omoară umorul. Și umorul e calitatea cea mai mare a acestui 
popor. Dacă nici asta nu mai avem…Când ai dat la facultate, ai știut că va fi o 
junglă cu care trebuie să te lupți? 

Când ai dat la facultate, ai știut că va fi o junglă cu care trebuie să te lupți? 

Mi s-a spus. Dar eu n-am văzut-o niciodată ca pe o junglă și nici acum n-o văd 
așa. Eu nu cred că trebuie „să ne batem” între noi. Cred că fiecare își are locul lui 
pe lumea asta și cine nu-l are înseamnă că nu și l-a făcut. Și mai cred că tocmai 
chestia asta care ni se spune din anul 1, că va trebui să fim în competiție unii cu 
alții, să ne luptăm, e ceva greșit și că, de fapt, creează o senzație de anxietate 
maximă. Și foarte mulți cedează. 

În afară de asta, ce nu e în regulă în facultatea de teatru? 

Faptul că există o sută de metode diferite. Nu există o metodă comună… 

Care e câștigul cel mai mare pentru tine în faptul că faci teatru? 

Capacitatea de a structura niște lucruri aproape matematic, pentru a putea exista 
liber în ele. Mai ales în comedie… 

Ai fi preferat să trăiești într-o altă epocă teatrală? 

Teatrală nu. Cred că teatrul e acum pe o pantă ascendentă, chiar dacă sunt niște 
hârtoape. Avem din ce în ce mai multe posibilități. Iar în viitor? Nu știu ce să zic. 
Nu prea mă regăsesc în acest viitor cibernetic unde foarte mult din teatru va fi 
înlocuit de tehnologie. Așa că mi se pare OK acum, aici… Altminteri, poate că aș 
fi vrut să trăiesc prin anii ’60, când se făcea muzica aia bună, când a trăit toată 
lumea bună. În zona hippie mi-ar fi plăcut să trăiesc. 
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Și dacă ar fi să faci o vizită în timp unde și când te-ai duce? 

La Woodstock… 

 

de: Monica Andronescu 
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16. Revista Cultura 
din data de 28 Mai 2019 

https://revistacultura.ro/2019/cristina-juncu-cred-ca-ar-trebui-sa-
ne-sustinem-unii-pe-altii-mai-mult-fiindca-fiecare-isi-are-locul-lui/ 
 

 
 

	
Cristina Juncu: „Cred că ar trebui să ne susținem unii pe alții mai mult, 
fiindcă fiecare își are locul lui” 
 

Tânăra actriță Cristina Juncu s-a întors de curând de la Festivalul 
Internațional de film de la Cannes, unde scurtmetrajul românesc „Ultimul 
drum spre mare”, regia Adrian Voicu, producție în care a jucat, a avut 
premiera în cadrul secțiunii Semaine de la Critique. Secțiunea respectivă este 
destinată noilor talente și voci care au ceva de spus în cinema.  

Te-ai întors de curând de la Cannes. Cu ce ocazie pe acolo? 
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Mai știi scurtmetrajul ăla pentru care m-au vopsit blondă și m-am plâns la toată 
lumea? Se cheamă „Ultimul drum spre mare”, în regia lui Adi Voicu și a fost ales 
în selecția „Semaine de la Critique” a Festivalului de Film de la Cannes. E o 
selecție paralelă, centrată pe promovarea tinerilor regizori: pentru selecția de 
lungmetraje, filmul pe care îl trimiți trebuie să fie primul sau cel de-al doilea pe 
care îl faci, iar regizorii scurtmetrajelor selecționate beneficiază de workshopuri 
și întâlniri în vederea realizării primului lor lungmetraj. E o rampă de lansare 
foarte cool pentru regizori, iar peisajul e mult mai puțin formal decât la selecția 
oficială. E mai tineresc, mai fresh, mai relaxat.  

Filmul în care ai jucat este un scurtmetraj. Care este tema? 

Când ne-au urcat pe scenă să ne prezentăm filmul, Adi s-a rezumat la „E o poveste 
simplă, deci am făcut un film scurt” și mi-a pasat microfonul. A furat caimacul 
și-a lăsat greul pe a mai mică din distribuție. Ce am reușit eu să formulez atunci, 
cu toate că nu așa de coerent cum pot acum, e cam așa: „E un film despre cum 
diferențele fundamentale dintre noi ne fac să devenim indiferenți la problemele 
celor din jur, despre cum suntem programați genetic să nu empatizăm, ba chiar să 
fim speriați de cel diferit de noi (deși milităm pentru corectitudinea politică) și 
despre cum ar trebui să muncim mai mult la capitolul atenție. Șase oameni într-
un compartiment de tren, în drum spre mare: doi tineri neomarxiști, două doamne 
în vârstă, de modă veche, o fată tânără care se delimitează complet de conflictele 
lor și… un turc. To be continued…” 

Ai mai colaborat cu regizorul Adi Voicu? Cum v-ați întâlnit? 

Nu, nu știam unul de altul. Adi și-a ales o parte dintre actori căutând pe o 
platformă de casting. Avea nevoie de anumite tipologii, cred. Ne-a încercat și i-
am plăcut. Dup-aia ne-a pus și un film de-ale lui. L-am văzut și ne-a plăcut. 

Cum a fost lucrul la acest film? 

Adi este un regizor foarte răbdător, foarte calm și așezat. Am făcut multe repetiții 
înainte de filmare, pe parcursul cărora ne-am obișnuit unii cu ceilalți. La filmare 
am avut tot felul de peripeții. Totul s-a tras într-un vagon de tren, în depoul 
Grivița. Tocmai venise toamna și era un frig de crăpau pietrele, plus ploaie pe 
sunet, vânt în bucle, piele de găină la cadru, tunuri de căldură pe hol, actori care 
au dezertat în ziua filmării, obiecte necesare pentru racord care au fost furate etc. 
Până la urmă, iată, a ieșit bine, în ciuda tuturor obstacolelor. 

Care a fost prima reacție când ai aflat că mergi la Cannes? 

Îți dai seama… cum reacționează o prostănacă de 25 de ani, proaspăt ieșită din 
facultate, la faptul că merge la marele Cannes? Cred c-am țopăit vreo zece minute 
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ca o biluță fericită și pe urmă mi-am petrecut toată ziua lăudându-mă pe la toată 
lumea.  

Cu ce așteptări te-ai dus? A fost așa cum ți-ai imaginat? 

M-am agitat foarte mult înainte, să-mi găsesc rochie, pantofi, gentuță… red carpet 
stuff, pe care… na, nu le are oricine în dulap. M-au rezolvat Alina Cernătescu și 
Ginissima Shoes, pe care le recomand din suflet. M-am așteptat să interacționez 
cu multă lume, să mă plimb la picior prin tot Cannes-ul, să mă întâlnesc cu 
Tarantino… bineînțeles că nu s-a întâmplat așa. Mi-am cumpărat din Cannes o 
pereche de balerini comozi și o umbrelă, pentru că altfel zilele erau complet 
compromise. A fost o vreme total nepotrivită pentru rochițele decoltate și 
săndăluțele cu toc de pe covorul roșu, iar pe Tarantino e greu să-l găsești prin 
oceanul de oameni de film de acolo. De fapt, e greu să interacționezi cu oricine 
acolo. Suntem mulți, prea mulți, înspăimântător de mulți. Când mergi la un 
asemenea festival, îți dai seama cât de mic și de neimportant ești, deși, paradoxal, 
pentru lumea de aici, care vede pozele respective, pare exact invers. 

Ce te-a impresionat cel mai mult la Cannes? 

Dimineața leneșă de pe plajă, la barul Nespresso (dedicat celor din Semaine de la 
Critique), cu Adi, Marcian (producătorul nostru) și Debu – singurele ore de soare 
din zilele astea. Am făcut un mic photoshoot de echipă cu Cristian Radu Nema, 
singurul fotograf român acreditat la Cannes. Am băut vreo cinci cafele super bune 
și am stat cu picioarele în nisip. Am intrat din greșeală în cadru peste interviul lui 
Jesse Eisenberg. A fost simpatic. Apoi, a mai fost seara în care m-am dus singură 
la premiera filmului „Frankie”, regia Ira Sachs, la Lumière. Am lăsat rochia 
elegantă acasă și m-am dus la costum, în balerini, aproape nemachiată. Am prins 
apusul pe faleza din Cannes. Ceva superb, niște culori… îmi plac lucrurile simple. 
Pe astea le țin minte. 

Ți se pare mai interesant să joci în film decât în teatru? 

Sigur că mi se pare interesant, e altă lume… pe care nu o înțeleg încă pe deplin și 
pe care, atâta timp cât nu pot să o înțeleg, nu o pot considera a mea. Teatrul e 
lumea mea, momentan. Se spune că, de fapt, el e marea iubire a tuturor actorilor, 
dar cine știe… 

Câte filme românești vezi într-un an? 

Depinde câte filme românești mă interesează din anul respectiv și depinde cum 
stau cu timpul. Filmele românești trebuie văzute la cinema… măcar noi să ne 
susținem, între noi. Iar pentru mers la cinema îți trebuie seri libere. Mai prind pe 
HBO, care a început să le cumpere, ceea ce e foarte bine pentru industrie. Anul 
trecut am văzut destul de multe. Anul ăsta, not so much… dar mai avem jumătate 



 87 

din el. Mi-ar fi plăcut să prind premiera lui Corneliu Porumboiu de la Cannes, dar 
s-a cam suprapus cu proiecția noastră.  

La o privire de ansamblu, care consideri că sunt punctele forte ale filmului 
românesc de azi? Dar cele slabe? 

Filmul nostru a fost proiectat alături de celelalte scurtmetraje, majoritatea vest-
europene sau nordice, iar asta m-a ajutat să văd foarte clar diferențele de stil. 
Filmul est-european și, mai ales, cel românesc e mult mai intim, mai firesc. De 
multe ori asta îl face să aibă și mult mai mult umor. Temele alese sunt și ele mai 
umane, mai… ca-n viață. Ăsta e și motivul pentru care e atât de apreciat în 
străinătate, cred. E mai simplu, mai apropiat de realitatea cotidiană, mai puțin 
romanticizat, complet diferit de filmul hollywoodian, de care multă lume s-a 
săturat. Uneori, asta îl face să fie foarte plicticos – nimeni nu se duce la film să 
vadă exact ce poate să vadă și pe stradă, sau la muncă, sau în bucătărie. Dar există 
și maeștri ai genului, regizori care fac din firescul ăsta artă. 

Vii dintr-o familie de oameni de teatru: părinții, Andreea Vulpe și Cristi 
Juncu – regizori, bunicul, Cornel Vulpe – un mare actor. În ce fel te-a ajutat 
tradiția de familie în formarea ta ca actor? 

Asta e o întrebare pe care toată lumea o pune, la un moment dat. Mie-mi place să 
vorbesc despre ai mei, așa că răspund mereu cu mare drag. Ai mei sunt școala 
mea. Datorită lor am pornit în meseria asta cu un bagaj cultural sănătos și cu niște 
principii solide. Îi iubesc foarte mult și îi admir ca artiști, ei au fost și vor rămâne 
mereu modelele mele. Îl includ și pe bunicul meu aici – e o școală de comedie. 
Când văd întâmplător la TV un spectacol filmat cu el sau chiar un film, rămân 
lipită de ecran. Învăț. Era un maestru al mecanismelor comice. Reacțiile lui sunt 
atât de mari pentru film, și, totuși, râzi ca prostul și nu te deranjează deloc. 
Libertatea lui în fața camerei e una din chestiile pe care mi-ar plăcea să le învăț 
de la el.  

Te simți responsabilă față de ei? Simți că trebuie să le dovedești ceva? 

Când părinții ți-s modele, e cam greu să nu vrei să le dovedești că și tu ești bun, 
că și tu ești cineva. Și încă și mai greu e să nu vrei să le dovedești celorlalți oameni 
din breaslă că tu nu ești doar copilul părinților tăi. Am început să mă obișnuiesc 
cu gândul că lumea o să mă considere copilul lor oricum, la fel cum am început 
să mă obișnuiesc cu ideea că ei or să mă iubească și or să mă ajute și atunci când 
nu fac rolul brici. Omul e greșitor. E ok să greșești – asta e chestia cea mai 
importantă pe care mi se pare că trebuie să o învăț ca să pot fi un artist, nu doar 
un executant bun. 

Ești inteligentă, cultivată, ai talent la scris. În teatrul românesc, am întâlnit 
prejudecata că aceste calități ar fi mai degrabă în defavoarea actorului, care 



 88 

trebuie să se apropie organic, mai mult instinctual de rol, drept pentru care 
un bagaj de cunoștințe prea mare îl încurcă. Ce părere ai despre această 
legendă?  

Cred că gânditul în exces poate să și dăuneze unui actor, dar și să-i vină în ajutor. 
Depinde când îți pornești robinetul de gânduri și când îl închizi. Nu cred că un 
bagaj cultural bogat poate dăuna cuiva vreodată, ba chiar cred că e foarte necesar 
– el e apa din robinet. Dar cred că dacă lași robinetul deschis tot timpul, nu ajuți 
prea tare la salvarea planetei, nu? 

Care sunt direcțiile în care ți-ar plăcea să evoluezi ca actriță? 

Libertatea e o chestie la care lucrez de când mă știu și abia acum încep s-o pipăi 
un pic. Pare că e ușor să fii descătușat în meseria asta, dar mi se pare cel mai greu 
lucru din lume, mai ales că și libertatea asta trebuie să se manifeste într-o cutie, 
între niște jaloane impuse de montarea regizorului, de traseul personajului, de 
amplasarea decorului, de interacțiunile cu celelalte personaje etc. Aș vrea să mă 
joc mai mult, nu doar să joc mai mult. 

Într-un recent interviu din „Yorick”, spuneai că generația ta este alergată și 
tracasată. Spuneai că sunteți prea serioși. Care sunt motivele de bucurie cele 
mai frecvente ale Cristinei Juncu? 

Una din micile mele bucurii e să îmi cumpăr instrumente muzicale noi, pe care să 
le zdrăngăn pe-acasă. Acum câteva săptămâni am plecat la cumpărături de haine 
pentru o nuntă și m-am întors acasă cu o guitalele – asta e o chitară mini, acordată 
mai sus, adică se cântă la ea ca la o chitară, dar sună ca un ukulele – și abia aștept 
să o iau cu mine prin țări străine, că are dimensiuni de bagaj de mână. Îmi place 
mult să călătoresc, savurez orașele noi ca pe un ecler de la French Revolution. 
Iubesc și să stau acasă, cu Andrei și cu pisicii mei (Kiҫa și Nina, un el și o ea, 
iubirile mele), să ne uităm la „Game of Thrones”, la „Barry”, la „Narcos”, la orice 
seriale faine găsim. Să zăbovesc pe la ai mei și pe la bunica mea, care m-a crescut 
și care mi-e cea mai bună prietenă. Să merg pe bicicletă. Să citesc cărți care mă 
fac să gândesc. Ah, și activitatea perfectă de vară e să mă cocoț ca o maimuță în 
copaci, la Edenland.  

Pentru ce consideri că ar trebui să militeze generația ta în profesie? Dar în 
societate? 

În primul rând, nu cred că ar trebui să milităm. Nu suntem o armată care trebuie 
să schimbe lumea. Suntem în primul rând artiști și, în al doilea rând, persoane 
publice (într-o mai mică sau mai mare măsură). Cred cu tărie că trebuie să ne 
vedem de meseria noastră și să încercăm să influențăm opinia publică subtil (dacă 
ne dorim să facem asta, pentru că nu cred că e obligatoriu să ne dorim asta). Nu 
spun că nu ar trebui să fim implicați în „viața cetății”, ci că ar fi mai elegant dacă 
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ne-am implica în calitate de artiști, nu de militanți. Vrem, nu vrem, devenim 
exemple pentru cei din jur, doar pentru că ne privesc atâția oameni. Ar trebui, 
deci, să fim mai civilizați. Să nu împroșcăm cu știi tu ce peste lucrurile în care nu 
credem și nici să forțăm alți oameni să fie de părerea noastră sau să se implice în 
egală măsură. Generația noastră, ca și cele ce îi vor urma, au fost crescute în UE, 
într-o lume a echilibrului, a toleranței, a înțelegerii reciproce, a corectitudinii 
politice, dar și a democrației. Suntem oarecum programați să fim corecți politic, 
fie că asta este educația pe care am primit-o în familie sau nu, pentru că astea sunt 
standardele societății. La fel cum ar trebui să fim programați și să credem în 
democrație, în libertatea de a alege. Războiul ăsta dintre tradiționalism și 
corectitudinea politică este datorat, cred eu, incapacității fiecărei tabere de a 
înțelege alegerea celeilalte tabere și de a o accepta ca parte a societății viitorului 
– iar modul „militanților” de a raționa cu cei pe care nu îi acceptă este, adesea, 
foarte necivilizat. Ori, fix pentru libertatea asta s-a luptat lumea atâta timp. Deci 
ce facem? Eu cred că nu trebuie să „milităm”, ci să „promovăm” civilizația, 
educația și echilibrul, dreptul fiecăruia de a crede ce vrea să creadă și de a trăi 
cum vrea să trăiască. Are iz de utopie, sigur, și poate că așa e, dar e singura cale 
pentru mine. Cât despre profesie, cred că ar trebui să promovăm competiția cu 
sine, nu pe cea cu colegii. Cred că ar trebui să ne susținem unii pe alții mai mult, 
fiindcă fiecare își are locul lui, deși ni se inoculează altceva în timpul facultății. 
Putem învăța unii de la alții doar dacă încetăm să considerăm că teatrul e o junglă 
în care ne batem pe roluri. 

Cristina Juncu este actriță a Teatrului „Nottara” 
și poate fi văzută în spectacolele „Călătoria”, 
„Disputa”, „Molière”, „Triburi” și „Iona”. 

 
 

de: Cristina Rusiecki 
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17. Youtube Radio România București fm 
din data de 19 Mai 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=J5TNcCR_y8E&feature=youtu.be 

 

Victoria Cociaș la București FM 
 
 
 

Sursa: Youtube Radio România București fm 
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18. Radio România Cultural 
din data de 04 Iulie 2019 

https://radioromaniacultural.ro/asculta-vocile-de-azi-invitata-
actrita-anda-caropol/ 
 

 
 

Ascultă Vocile de Azi – invitată actriţa Anda Caropol. 

 
 
„NINA MIHAIL: Nimic nu mai e cum a fost. Oricum, arta actoriei clar nu mai e. 
Marii actori, marile roluri… S-au dus. Au apărut tot felul de tineri care n-au 
răbdare, vor să ajungă imediat vedete. Eu am muncit. Rol cu rol, așa m-am 
desăvârșit. Iar publicul… Publicul s-a schimbat. Respectul pentru actori, 
admirația… Piesa de teatru a ajuns un produs de consum. O ronțăie ca pe o 
sămânță și apoi o scuipă. Alte vremuri… Apoi, mai e și televiziunea… internetul… 
Consum la distanță, aseptic „ 
 
Este un fragment din textul ‘’Repetiția vieții mele’’, de Claudiu Sfirschi-
Lăudat,  dedicat actriței Anda Caropol la sărbătorirea a 80 de ani de viață și a 50 
de ani pe scena teatrului Nottara.  
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Spectacolul cu același nume, care a fost montat pe scena teatrului de pe Magheru 
de Alexandru Jitea, cu Anda Caropol în rolul principal, este o declarație de iubire 
adusă teatrului, artiștilor și tuturor oamenilor care fac posibilă magia ce se naște 
la ridicarea cortinei. 

„Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulțumesc direcției, autorului, regizorului și, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară și care își aduc prinosul la reușita lui. Ca un 
făcut, 2019 este și anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă.”(Anda Caropol) 
 
La Ascultă Vocile de Azi, pe 4 iulie, de la ora 17.00, Anda Caropol a fost 
invitată de Anamaria Spătaru la o repetiție a vieții sale, de data aceasta în 
variantă radiofonică. 
 
ANDA CAROPOL a absolvit, în anul 1960, Institutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografică I.L. Caragiale Bucureşti, specializarea: Arta actorului, la clasa 
profesorului A. Pop Marţian, asistent Cornel Todea. A fost colegă de an cu Stela 
Popescu, Sebastian Papaiani, Rodica Popescu Bitănescu, Brândușa-Zaița 
Silvestru, Sorin Gheorghiu, Oana Diamandi, Agatha Nicolau etc. Din 1964, s-a 
alăturat trupei Teatrului Nottara, condus, pe atunci, de Horia Lovinescu. A jucat 
alături de actori care au marcat o generație de aur a teatrului românesc: George 
Constantin, Liliana Tomescu, Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Lucia Mureşan, 
Gilda Marinescu, Ileana Stana Ionescu, Alexandru Repan, Ion Dichiseanu, Emil 
Hossu, Ruxandra Sireteanu etc. 

De-a lungul celor peste 50 de ani de teatru petrecuţi pe scena Teatrului Nottara, 
Anda Caropol a lucrat cu regizori importanţi la spectacole memorabile pentru 
istoria artei teatrale de la noi. 

Realizator Anamaria Spătaru 

 
Sursa: radioromaniacultural.ro 
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19. Bookhub.ro 
din data de 04 Iulie 2019 
https://bookhub.ro/cand-ai-o-tema-noua-si-un-univers-nou-nu-poate-
sa-nu-existe-cel-putin-un-lucru-care-sa-te-imbogateasca-nona-
rapotan-in-dialog-cu-gabriel-rauta/ 
 

 
 

 
Credit foto: Mihaela Marin 
„Când ai o temă nouă și un univers nou, nu poate să nu existe 
cel puțin un lucru care să te îmbogățească.” (Nona Rapotan în 

dialog cu Gabriel Răuță) 

  
Pe Gabriel Răuță l-am văzut jucând în multe spectacole. Unele mi-au plăcut, 
altele nu prea, dar m-a surprins faptul că, indiferent ce opinie îmi formasem 
despre spectacol ca întreg, despre ceea ce făcea el concret, despre cum își 
intra în rol sau cum se raporta la partenerii de joc nu puteam spune decât 
lucruri pozitive. E un foarte bun profesionist și în spatele actorului există un 
om educat, cu niște atitudini ferme, cu gusturi rafinate și cu o deschidere spre 
cunoaștere și experiență pe care mi le-aș dori mai des regăsite la colegii de 
breaslă.  Jocurile lui inteligente cu măștile  nu sunt deloc întmplătoare și nici 
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rezultatul hazardului. Iar ce-a făcut în Iona ține loc de carte de vizită și de 
un restart (iertată-mi fie referința lingvistică) pentru cariera lui. Aflat într-o 
perioadă a maturității profesionale (asumată integral și fără ifose), Gabriel 
Răuță s-a dovedit un partener de dialog savuros. Am stat de vorbă înainte de 
a se ști dacă Iona va fi sau nu în FNT 2019 și am încercat să-i fac un portret 
cât se poate de realist. Dacă mi-a ieșit sau nu, rămâne să aflu. Așadar, vă invit 
să-l descoperiți pe noul Iona al scenei românești!  
(Gabriel Răuță face parte din trupa de actori a Teatrului Nottara, 
iar Iona este coproducție Teatrul Nottara – Teatrul Maghiar de Stat Cluj și 
a avut premiera în iunie 2019). 
 

 
Credit foto: Mihaela Marin 

 
Joci destul de mult. Unii te-ar invidia, eu doar te întreb cum faci să le împaci 
pe toate?  
 
Eu cred că în prezent joc un pic mai puțin decât jucam în anii trecuți. Unul dintre 
spectacolele la care am ținut foarte mult (și care din cauza unui conflict de natură 
juridico-administrativă s-a blocat) este De vânzare, spectacolul de la Teatrul 
Odeon, în regia Geaninei Cărbunariu, care a și primit Premiul pentru cel mai bun 
spectacol de la UNITER; la vreo jumătate de an după aceea a existat un conflict 
cu unul dintre creatorii spectacolului și Teatrul Odeon, justificat, sunt convins, a 
ales să oprească jucarea spectacolului până la soluționarea în judecată a cazului. 
Acesta este unul dintre spectacole. Un alt spectacol la care țineam, unul cu care s-
a și deschis un spațiu de joc din București este Not Safe for Work. 
 
Cât am căutat eu înregistrarea la acest spectacol! Nimeni nu-l are înregistrat! 
Am găsit doar trailer, dar nu găsesc toată înregistrarea. 
 
E foarte posibil să existe o înregistrare. Relația noastră cu POINT s-a deteriorat și 
ulterior, deși era cumva contre-cœur, am mai făcut acolo un spectacol pe un 
proiect cu finanțare de la ARCUB, respectiv Bull,  regia Elena Morar, spectacol 
care nu s-a dorit a fi găzduit acolo, dar care era un proiect destul de special. 
 
Dar tu ai multe proiecte speciale. 
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Știi cum se întâmplă? Sau cum s-a întâmplat? Uite, de exemplu și întâlnirea cu 
Cărbunariu a fost atât de neașteptată… noi ne cunoșteam de la un workshop de-
al domnului Esrig. 

Am văzut că ai trei sau patru cu el, cu David Esrig. 
 

 

Da, după workshopul mare, de la Sibiu, a venit la un moment dat în UNATC și a 
făcut un workshop pentru tinerii regizori, workshop la care era invitată și 
Cărbunariu. Domnul Esrig i-a spus domnului Colceag: aș vrea să aduc câțiva 
dintre actorii cu care am lucrat la Sibiu, ca să facem propriu-zis niște scene din 
câteva piese ale lui Shakespeare, și pentru că sunt niște oameni cu care am lucrat, 
aș vrea ca regizorii participanți la atelier să lucreze cu oamenii aceștia. Și m-a 
invitat și pe mine printre acei acei actori și acolo am cunoscut-o pe Cărbunariu, 
timp de câteva zile, timp în care am lucrat la una dintre scene. După aceea, vreo 
doi-trei ani n-am avut nicio interacțiune. Theodor Cristian Popescu trebuia să facă 
un spectacol la Nottara și din cauza faptului că timpii erau foarte împărțiți, 
Cristian  a spus „Vin în toamnă și-l fac când am șase săptămâni legate, decât să 
repet trei zile, să fac pauză 2-5 zile, să fac repetiții și tot așa”. Așa se face că 
practic niște repetiții care erau în program pentru mine în perioada respectivă au 
dispărut complet. Adoua zi după ce s-a întâmplat chestia asta, m-a sunat 
Cărbunariu și a zis „Am nevoie de cineva care să fie liber pentru un proiect la 
Odeon în perioada asta, acum!”. Și i-am răspuns „Acum m-am eliberat!”. De 
acolo a început colaborarea mea cu ea, era vorba atunci de Tipografic Majuscul, 
după aceea a urmat De vânzare, Artist Talk și cine știe ce va mai urma. 
 

 
Artist Talk e  un proiect de succes, chiar e bun acel proiect. 
 
Ideea e că am dat doar un exemplu cum au devenit ele proiecte speciale. 
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Și cum de te-ai mai eliberat acum, pentru  că (probabil) multe dintre ele nu 
se mai joacă. Este cazul și Noului locatar, un spectacol care ar fi  trebuit să 
se joace mai mult, dar, mă rog, aici e de discutat.  
 
E de discutat legat de cum promovezi un spectacol de o asemenea factură, în așa 
fel încât să vină publicul care ar fi interesat de spectacolul respectiv. 

Prima impresie pe care mi-ai lăsat-o atunci când te-am văzut eu prima 
oară face to face, deci în afara scenei, a fost că ești foarte arogant. Și eu pățesc 
la fel, stai liniștit. 
 
Te încadrezi în cei 99% dintre oamenii care la prima vedere spun lucrul acesta! J 
Sunt șocat de ce-mi spui, pentru că rareori am întâlnit oameni cu care să 
împărtășesc exact aceeași chestie. Deci, sunt două variante: una în care sunt 
catalogat ca arogant și nesuferit din prima și nu mai are nimeni nicio interacțiune 
cu mine ulterior sau în contexte diferite; sau, în virtutea unor chestii care ne țin 
împreună, ajungem să ne cunoaștem și oamenii zic după 3 luni, după jumătate de 
an, oho, după 2-3 ani. „Băi, prima dată când te-am cunoscut, sau în primele 
dăți…”. E o problemă care nu mai e atât de pregnantă acum, dar care în anii din 
urmă era. 

Da, pentru că ai o meserie care presupune socializare. 
 
Mi-a dat o explicație cineva, la un moment dat, nu știu dacă e adevărata cauză din 
spatele acestui fenomen, ceva care ține de expresia pe care o afișezi; în general, 
dacă afișezi o expresie neutră la extrem sau o expresie de poker face, creierul 
celeilalte persoane nu știe ce să creadă și alege întotdeauna opțiunea negativă. 
 
Și mai este o posibilitate, să fie o formă de apărare, de protejare.  
 
Este sau nu este o formă de apărare. Cred că pentru mine lucrurile sunt jumi-juma. 
În jumătate din cazuri m-a ajutat treaba asta, în sensul că a creat o imagine cumva 
investită din start cu o anume greutate. În alte cazuri, oamenii au dat bir cu fugiții 
când s-au întâlnit cu aceasta reacție. Dar observația este super, super justă. 

 
Ești printre puținii actori care n-au cont de Facebook. Spune-mi și mie cum 
te descurci în era asta a supertehnologizării fără să fii parte a unei rețele de 
comunicare, oricare ar fi aceasta, pentru că bănuiesc că n-ai nici pe Twitter 
sau mai știu eu care alta. 
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Nu am, deși una dintre pasiunile mele e fotografia. Am avut în liceu și în facultate 
aparat de fotografiat, dar nu am dezvoltat în direcția asta, dar am un ochi pentru 
foto și am foarte multe fotoografii făcute cu telefonul sau cu aparatele altor colegi 
pe care aș fi putut sau încă aș putea să le adun, să fac o expoziție digitală pentru 
că rezoluțiile de pe telefon nu sunt întotdeauna foarte bune. 

În primul rând, nu e niciun spirit de frondă sau ceva de genul acesta; să știi c-am 
avut odată o pagină pe care mi-au creat-o colegii. Am făcut parte (teoretic încă 
mai fac, dar activitatea noastră s-a restrâns foarte mult la partea de evenimente) 
dintr-o trupă de teatru de improvizație și, la un moment dat, Bogdan Dumitrescu, 
colegul și prietenul meu, mi-a făcut o pagină de Facebook de ziua mea, ca pagină 
care se chema La mulți ani, Gabriel Răuță și a scris acolo că eu nu am cont de 
facebook, dar cine vrea să-mi ureze să o facă acolo, pentru că-mi va arăta el 
mesajele. Ideea e că s-au strâns niște mesaje, evident, a fost ceva foarte simpatic, 
lucru care m-a emoționat și le-am mulțumit colegilor c-au făcut asta; tot prin 
intermediul lui Bogdan am mulțumit tuturor pe pagina respectivă, după care a fost 
ștearsă în zilele următoare. 
 
A fost o experiență. 
 
Asta ziceam, nu e niciun spirit de frondă sau ceva anti corporațiile media. Am 
considerat că oricum petreceam și petrec în continuare destul de mult timp pe 
internet, orice ar însemna chestia asta și cunoscându-mă destul de bine (de la o 
vârstă foarte fragedă) mi-am dat seama că ar fi o capcană a timpului pentru mine. 
Îmi știu tentațiile, și atunci am zis „Eu dacă voi intra în chestia asta, mă voi pierde 
în explorare.” Ulterior m-am simțit bine așa, e adevărat că sunt lucruri pe care da, 
le afli mai repede sau chestii care țin de meserie care câteodată ajung mai târziu 
la tine, dar, pe de altă parte, s-a dovedit că nu e neapărat adevărată vorba că dacă 
nu ai cont de Facebook nu exiști. 

Exiști, slavă Domnului, crede-mă, drept dovadă că te-am găsit. 
 
Da, dar cred că din ce în ce mai multă lume îmi spune, apropo de foto, fă-ți 
domnule o dată un cont de instagram și pune acolo fotografiile. 

 
Revenind la spetacolele în care ai jucat, te-am văzut inclusiv în atelierul 
lectură de la  Institutul Maghiar din București (din toamna anului 2018), 
pentru ca acum să fii Iona, ca să revenim în prezent, dar până acolo mai e 
ceva. Dacă se uită cineva în CV-ul tău, o să vadă că ai jucat cu foarte multe 
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tipuri de regizori, adică și regizori tineri, dar și mai maturi sau consacrați. 
Cum îți este ție, ca om și ca actor, să schimbi manierele de lucru și tehnicile 
de abordare ale unui rol (pentru că e o provocare aici să lucrezi, să treci 
dintr-o tehnică de lucru într-alta)? Care e cheia adaptării tale? 
 
Mă adaptez pentru că sunt foarte curios și pentru că înțeleg că metoda 
Stanislawski nu este nici infailibilă și nici, cum să zic, această cremă de 
gălbenele  bună la toate în teatrul românesc, deși unii s-ar putea (din nou) să mă 
considere arogant când susțin asta. Eu am făcut Universitatea Hyperion cu 
Catrinel Dumitrescu și cu Emil Hossu. Dar am făcut și masterul la UNATC, am 
fost prima promoție de masterat al actorului, împreună cu niște colegi foarte buni 
(clasa Gelu Colceag – Tania Filip); noi am avut o discuție foarte interesantă cu 
doamna Filip la momentul respectiv, apropo de periplul dumneaei prin 
universitățile americane și de multiplele ei experiențe americane. Eram interesați 
și de metodele pe care le-a întâlnit și cu care a revenit și pe care a încercat să le 
popularizeze. Ca să te dezvolți sau ca să poți să explorezi în continuare ai nevoie 
de diferite experiențe teatrale, care pe mine  m-au ajutat să și descopăr sau să 
scot la lumină niște lucruri, de cele mai multe ori valoroase, din mine sau din 
felul meu de a relaționa. De aceea, orice întâlnire este foarte utilă. A fost foarte 
interesantă, de exemplu, întâlnirea cu Luk Perceval în FNT într-un workshop de 
o săptămână. Cred că pentru toată lumea a fost un mindset absolut nou, pentru că 
totul începea cu o sesiune nu neapărat de yoga, dar de liniștire, de a aduce la 
același numitor comun, de o anumită plastică, pe toată lumea. Luk Perceval a cerut 
un spațiu de repetiții în care să avem un loc unde să putem găti împreună la prânz, 
să mâncăm împreună. După care a lucrat pe Macbeth și Vis. Toamnade Jon Fosse, 
cu niște tehnici care te apropiau foarte ușor de conflictul scenei, deși păreau destul 
de puerile la început, chestii de joc. 
 
Eu am întâlnit doi oameni pe care îi pot numi cei mai zen, buni și candizi artiști 
pe care i-am întâlnit în viața mea; unul dintre ei este Luk Perceval și celălalt este 
Walter Anichhofer, cu care am lucrat la Academia Athanor Burghausen, făcea 
parte din profesorii academiei înființată de  domnul David Esrig. Cel mai senin 
om pe care îl întâlnisem vreodată. Când am văzut spectacolul lui Percival, War,  a 
fost o altă experiență, a fost ceva care a sucit un micron în creierul meu artistic, 
dacă vrei.   
 
În legătură cu variația, pe tine nu te poate încadra cineva ca fiind un actor 
de dramă exclusiv sau de comedie exclusiv, pentru că tu poți să le joci pe 
amândouă foarte bine.  
 
Directoarea mea [Marinela Țepeluș – Teatrul Nottara] mi-a spus pe rând 
la Panica, la Fazanul și după aceea la Totul e relativ: „Măi, da tu chiar poți să 
joci comedie!”, ca și cum n-am mai avut discuția asta la celălalt spectacol. Unii 
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oameni mi-au acordat încrederea rolurilor, hai să zicem, de comedie. Alții m-au 
testat mai întâi în roluri mai serioase, dar aici pot să zic un amănunt care n-are 
legătură cu teatrul, cicu filmul.  Trei regizori de film români, n-o să le dau numele, 
care nu s-au vorbit între ei, mi-au zis la intervale de timp diferite: „Gabi, deci nu 
mai insista cu chestiile astea, tu nu ai față de român. Nu mai insista să joci în 
filmele românești, adică nu-ți mai fă atâtea planuri că ai să faci nu știu ce. Poate 
să faci mai degrabă mai multe chestii pe producții internaționale, dar nu mai 
insista, că n-ai față de român, de ce nu vrei să ne asculți?”. Pot să recunosc, pe de 
altă parte, că nu sunt actorul acela de comedie care creează instantaneu lucruri 
savuroase și delicioase. Am un apetit pentru comedie și am un apetit pentru 
comedia inteligentă, dar nu sunt cel care face cu ușurință lucrurile acestea și, 
cumva, le fac structural sau pe un parcurs anume. 
 

 
Ca să (re)venim la Iona, mi-am adus aminte că te-am văzut la Cluj când 
repetai și am remarcat că nu se putea vorbi cu tine, erai în altă dimensiune. 
Știu că a fost un timp foarte scurt, extrem de scurt pentru repetiții, dar mai 
știu și că n-ar fi ieșit spectacolul dacă ar fi fost vorba de un alt regizor. Am 
sau n-am dreptate? Întreb pentru că tocmai am vorbit despre combinația 
dintre timpul de pregătire, tipul de spectacol și regizor. 
 
În primul rând, s-a dovedit încă o dată în ceea ce mă privește, că lucrul sub stress 
e eficient. S-ar putea să nu mai pot spune asta peste nu știu cât timp, dar până 
acum s-a dovedit de fiecare dată că ceva în felul meu de a fi turează motoarele 
într-un fel pe care nu ți-l poți închipui că l-ai putea determina tu;  să zic „Azi vreau 
să turez motoarele!”, nu cred că s-ar putea întâmpla asta. 

De când am făcut Noul locatar eu mi-am spus  că îmi doresc la orice oră să mai 
fac încă ceva cu domnul Tompa. Știam că exista această discuție, că domnul 
Gábor Tompa ar mai putea veni la Nottara peste doi ani sau nu știu cât, să facă 
altceva, nu se spunea ce, nu se spunea când, dar discuția după Noul locatar a fost 
că își dorește să revină. Și eu mă gândeam: „Doamne, când o reveni poate mă mai 
ia și pe mine!”; și la Noul locatar timpul a fost destul de scurt, dar acolo era altă 
structură de lucru, am lucrat și cu Francisco Alfonsín separat, a fost altfel. 
Revenind, în primul rând mi-am dorit foarte mult să lucrez din nou cu domnul 
Tompa, iar în al doilea rând  pentru că textul acesta este… 

…revelator. Dar te așteptai să-i dea turnura asta? 
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Noi am făcut acest spectacol nu știu, cred că în vreo 15 zile de fapt, dar nu putem 
spune că el a fost făcut în 15 zile, cu textul învățat dinainte, pentru că, practic, 
spectacolul s-a făcut în câțiva ani, nu știu cum să zic. 

Da, da, da, a crescut în timp. 
 
Dumnealui a gândit acest proiect, am vorbit din când în când despre asta: „Gabi, 
poate la anul…”, nu știu ce, dar concret am vorbit cu un an înainte: „Uite în 
perioada aceea am putea să facem nu știu ce.” și în acel an am început să discutăm 
lucruri parțial… 

Am vorbit când era în țară, când nu era ne întâlneam pe whatsapp, pe skype, noi 
doi sau noi și cu Ada [Milea]; am vorbit despre ce să însemne universul ăsta. A 
fost o chestie foarte interesantă care mi-a rămas în minte și cred că e ultra 
folositoare, pentru că subconștientul lucrează; deși îl cheamă subconștient, 
lucrează și atunci când îl pui la treabă, nu numai când se pune el la treabă. La 
Kordonsky, la master-class-ul susținut de el în cadrul FNT,  am lucrat pe trei texte, 
dar unul dintre ele a fost Pescărușul.  În prima întâlnire pe care am avut-o, 
Kordonsky a propus o tehnică pe care el o face și cu studenții lui, dar care a 
practicat-o și când a făcut parte dintr-un grup, respectiv, să pui întrebări despre un 
text, despre situații, despre personaje, despre lucruri la care nu se răspunde direct 
într-un text. Să pui întrebări și să nu dai niciun răspuns la întrebările acelea. 
Nimeni să nu dea niciun răspuns. Toată lumea să arunce cu zeci și sute de întrebări 
care practic ridică fiecare câte o problemă sau deschide câte o ușă, dar nimeni să 
nu răspundă public. 
 
Tu pleci acasă cu o întrebare a lui X și cu întrebarea lui Y și în felul acesta 
devin fertile în capul tău, ele dau naștere la conexiuni  și la idei noi. 
 
Exact. Ideea este că și în demersul domnului Gábor Tompa s-au pus foarte multe 
întrebări care mi-au dat mie de lucru, care i-au dat Adei [Milea] de lucru, care s-
au întors cu alte întrebări. A fost – o să sune metaforic și intenționat silistic în 
sensul piesei, dar nu este – burtă în burtă. Așa a fost, într-un fel, și procesul nostru 
de lucru în care se deschideau niște lumi și niște direcții. 

Trebuia să coborâți treptele și n-aveați cum altfel… Nu știu dacă știi 
de Tereza de Ávila, care este una dintre marile sfinte catolice; una din cărțile 
ei este Castelul interior, în care povestește cum a ajuns ea să-l cunoască pe 
Dumnezeu și la comuniunea supremă cu Dumnezeu; ea descrie tot acest 
parcurs plecând de la organismul uman și regândește tot interiorul 
organismului uman sub forma unui castel interior, pentru că, de fapt, 
comuniunea acolo are loc și este una profund organică. De fapt, ea a vrut să 
spună că trebuie să trăiești întru Dumnezeu cu totul. Așa și voi: a trebuit să 
intrați în burtă, după care să și ieșiți de acolo. 
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Și să ne și uităm la ea! 

Da, să vă aruncați în afară. 
 
Domnul Gábor Tompa a lucrat și cu omul Răuță, nu numai cu actorul Răuță. 

Exact, e una dintre trăsăturile care-l definesc.  
 
Iar modul acesta de lucru e motorul principal pentru mine: te simți implicat atât 
de mult, dar  implicat nu prin faptul că te implici tu, ci prin faptul că te implică 
cineva. Atunci timpul acela de 15 zile putea să fie și de 10 zile. Evident, au existat 
și chestii tehnice la mijloc, chestii de decor, dar cred că fiecare dintre noi s-a 
gândit „O să facem!”. Practic ce-am făcut noi la Cluj, eu cu dumnealui, a fost să 
schițăm drumuri, intenții, contexte, fragmente de regie și de actorie și de parcurs 
al personajului într-un spațiu de la Sala Studio [a Teatrului Maghiar de Stat Cluj], 
cu niște marcaje, spunând „Și aici va fi…”, „Și aici un nu știu ce..”. Neavând încă 
muzica, ci pur și simplu doar structura de idei… 

  

 
Credit foto: Mihaela Marin 

Asta cred că v-a salvat. 
 
… și umorul lui Gábor Tompa, plus câteva elemente de recuzită; capetele acelea 
sau ouăle, cum le mai numim noi, au existat încă de acolo, de la repetiții, cumva 
am construit pe ele. Știu că, practic, ce aveam de făcut era ca după fiecare repetiție 
să mă duc să mă uit pe fragmentul de text care ar urma să fie ridicat și tot așa. Era 
un amestec de exaltare și de încântare și, în același timp, mult necunoscut. 

Te întrebai dac-o să faci față? 
 
Nu știu dacă să fac față, ci mă întrebam cum se va termina parcursul ăsta. Adică, 
nu cred că am lucrat vreodată atât de compact. Am mai lucrat, e adevărat, în cazul 
domnului Măniuțiu la Alcool, dar acolo, munca principală a fost cu Ada Milea, 
pentru că noi am făcut song-urile înainte și a fost doar o perioadă de 10 zile 
aproximativ, cât am organizat cu dumnealui. Dar acolo e un spectacol concert, 
ceea ce e altceva. 
 
Revenind, la Iona, cred că asta este esențial pentru colaborarea noastră, că 
dumnealui a lucrat și cu omul Gabriel, nu numai cu actorul Gabriel Răuță. 
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Să fii un Iona-Brâncuși este, dincolo de provocare, și o onoare, asta o zic eu, 
nu tu. Când ai simțit că poți să-l aduci pe Brâncuși pe scenă? Care a fost 
momentul, dacă poți să-l identifici, când ai spus, da, pot să-l aduc aici și 
acum? 
 
Domnul Tompa nu a dorit neapărat să zicem „Brâncuși este Iona!”,  asta trebuie 
spus de la bun început. Nu asta a fost intenția noastră. De aceea nu avem proiecții 
cu Coloana Infinitului sau mai știu eu ce, nu că n-ar fi putut exista, dar zic așa, ca 
idee. Nu există altceva ultra-super-concret, deși avem acel costum, deși avem 
această structură de materie, de formă, de luptă cu… 

 Și ideea aceasta asta creator, pentru că e vorba, mai  degrabă, de creator cu 
C mare, decât de Brâncuși ca sculptor. N-aveți unelte pe scenă, puteai să ai o 
daltă, e un exemplu. 
 
Există o mică daltă, un cuțit și un ciocan… 

… care compun la un moment dat simbolul comunismului (secera și 
ciocanul). 
 
Ideea cu artistul care încearcă să dea un chip formelor cu care lucrează mi se pare 
valoroasă și este bine că este doar sugerată, pentru că e foarte posibil ca lumea să 
nu identifice (cum ai identificat tu) acea imagine pe care probabil n-o cunoaște, 
unii nu cunosc această imagine a lui Brâncuși (cea a lui în haine de lucru), știi? 
Dincolo de asocierea cu Brâncuși, rămâne această luptă a artistului, care cred că 
e și un fel de – nu știu dacă Gábor Tompa o să fie de acord cu mine – de mănușă 
aruncată în societatea artistică a zilelor noastre. 

A spus asta și la conferința de presă, dar am discutat-o și noi: a avut tot timpul 
(deși nu a exploatat în niciun fel amintirea) cu dumnealui această prietenie cu 
George Constantin și ceva din această amintire, nu știu dacă conștient sau 
inconștient, îl inspira sau îl determina într-o anume direcție. Nu cred că am ceva 
în comun cu George Constantin, dar faptul că el a fost primul care a interpretat 
Iona, faptul că jucăm la Sala George Constantin… pentru dumnealui sunt niște 
lucruri foarte importante. Dar riscul pentru dumnealui era dublu, pentru mine mai 
puțin. 

 
Credit foto: Mihaela Marin 
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A  existat un moment clar când ți-ai zis da, pot să-l fac pe Brâncuși? Am 
nevoie de un răspuns, ca să mă pot lega de următoarea întrebare. 
 
Știu că ai nevoie, dar nu pot să zic că există așa ceva. 

Nu te întreb dacă îți place arta lui Brâncuși, c-ar fi culmea, dar te întreb dacă 
ți-ai dori să te apuci de sculptat sau de pictat, după ce-ai făcut acest rol.  
 
Trebuie să-ți mărturisesc: când eram la școală îmi făcea tata desenele și picturile 
pentru teme. Poate să pară un amănunt prozaic cumva, dar la început sunt două 
capete în spectacol, care sunt acoperite cu un fel de lut, un material modelabil, și 
la început, cât am fost la Cluj și am lucrat, le-am preparat eu. Acum le fac cei de 
la recuzită, dar atunci le preparam eu în fiecare zi. Senzația asta de lut m-a făcut 
la un moment dat să-mi zboare gândul și să-mi zic: „Dar poate că ar fi interesant 
să experimentez un pic, să văd…”. N-am făcut-o, dar am avut săgeata asta: „Uite 
o experiență care este teatrală, nu e de altă factură!”. Un gând din acesta îți poate 
crea o explorare pe ceva tangențial spectacolului, dar care nu s-a concretizat până 
în acel moment; câteodată îți trebuie doar o scânteie ca să faci ceva. 

Și nu e timpul pierdut! 
 
Nu e, nu e ca și cum am abandonat ideea, dar e interesant faptul că am avut acest 
gând când am pus mâna pe lutul acela și am început să mă joc cu el. Poate că ținea 
și de contextul respectiv, emoțional vorbind. Cumva acolo tot ce ține de senzorial 
se amplifică și capătă o importanță mai mare decât în civil. Probabil că dacă aș fi 
pus mâna pe lutul ăla așa, pur și simplu, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar pentru că 
eram în plin proces de creație și era determinarea mea și căutarea mea, atunci mi-
am zis „Ce-ar fi să mă duc, la un moment dat, să fac treaba asta?”. Dar din nou, 
nu ca și, dacă vrei, documentare pentru spectacol, adică nu avea legătură cu asta, 
ci pur și simplu, ce ar fi să deschid această ușă, personal să văd cum e. 

Iona e un profet până la urmă, iar toate profețiile au ceva amenințător în ele, 
ceva care scapă înțelegerii minții noastre. Care dintre profețiile Ionei, cel 
gândit de tine și de Gábor Tompa, este cea mai plină de sens pentru tine?  
 
Cred că în cadrul pe care l-a creat dumnealui, acest cadru al artistului și al luptei, 
una dintre imaginile pe care le port cu mine, nu că mă urmărește (urmărește sună 
detectivist) este imaginea cu monologul din  tabloul II, monologul de final al 
tabloului; acest fragment din finalul tabloului doi, care zice: „Dacă aș avea 
mijloace, n-aș face nimic altceva decât o bancă de lemn în mijlocul mării, 
construcție grandioasă de stejar geluit, să respire pe ea în timpul furtunii pescărușii 
mai lași.” Urmează fragmentul care-mi place cel mai mult: „E destul de istovitor 
să tot împingi din spate valul dându-i oarecare nebunie.” Și continuarea: „Vântul, 
el, mai degrabă, s-ar putea așeza acolo din când în când și să zică așa, gândindu-
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se la mine: n-a făcut nimic bun în viața lui decât această bancă de lemn, punându-
i de jur împrejur marea. M-am gândit bine, lucrul ăsta l-aș face cu dragă inimă, ar 
fi un lăcaș de stat cu capul în mâini, în mijlocul sufletului.” Această bancă de 
lemn în mijlocul mării e pentru mine cumva o expresie și a creativității, dar prin 
ceea ce poate să însemne ea, atât de nelalocul ei poate să pară în cotidian o bancă 
de lemn în mijlocul mării, care e făcută să ajute niște pescăruși să se odihnească.  
 
Nici măcar oameni. 
 
Și atunci, cred că această, dacă vrei, profeție a artistului, a creatorului și a 
demersului lui, mi se pare a fi una din cele mai relevante idei din cadrul nostru, 
din filtrul nostru pentru Iona. 

Echo-ul tău în spectacole e Cristina Juncu. Cum este să ai ecou, și încă unul 
atât de muzical? 
 
Două lucruri trebuie să fie menționate aici. În primul rând, regizorul și-a dorit ca 
acest personaj să fie un personaj feminin, a fost un statement de la bun început, o 
latură feminină a lui Iona, în același timp o parte sau o entitate care se joacă cu 
tentațiile și cu reușitele sau eșecurile personajului din care ea însăși face parte. În 
al doilea rând, am ajuns la această variantă propusă de Ada, ele două colaborând 
și înainte. Cristina are experiența unui instrument, respectiv vioara, și a altor 
instrumente; Ada știa că Cristina cântă la hang drum, pentru că ea însăși îi 
împrumutase un astfel de instrument ca să exploreze; în spectacol avem o altă 
formă de hang drum, dar ideea e că Ada a spus de la bun început că ea nu ar putea 
fi cu totul alături de noi, să fie ea însăși în spectacol, din cauza faptului că lucrează 
foarte mult în alte producții, ceea ce  ar împiedica cumva evoluția spectacolului. 
Și Ada i-a spus domnului Gábor Tompa că există în Teatrul Nottara o actriță care 
este foarte talentată și care poate să facă cu brio ceea ce încercăm; domnul Gábor 
Tompa, care nu o cunoștea pe Cristina, dar având încredere totală în Ada, a zis 
perfect, așa facem. Mi s-a părut fascinant că așa cum eu am lucrat cu dumnealui 
pe ridicarea spectacolului, așa  a lucrat Ada cu Cristina, nu neapărat în paralel, dar 
într-o structură la fel de compactată și  au făcut niște lucruri pe care le vedem 
astăzi în spectacol (unele n-au intrat mai intrat). Un tip de lucru pe care l-am 
admirat și pe care l-am salutat și mi se pare o idee excelentă această alăturare 
a  piesei cu universul acesta și cu un talent foarte, foarte special care este Cristina 
Juncu. 
 
Ai mai lucra cu Ada Milea? Dar tot nu știu ce rol acorzi tu muzicii în viața 
ta personală și profesională.  Chiar așa, tu știi să cânți la un instrument? Și 
o altă întrebare: ai face vreodată musical? 
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Cu Ada am mai lucrat la Alcool, unde, la fel, a fost o chestie de super încredere 
pentru că – răspund așa, în pași mărunți la întrebările tale adunate într-una singură 
– nu sunt un cântăreț prin excelență. Nu am o ureche care să mă ajute, dar pentru 
că Ada filtrează aproape totul prin actorie și nu prin teorie muzicală, când e vorba 
de lucrul cu actorii, am realizat niște lucruri în spectacolul Alcool pe care nu m-
aș fi gândit că le pot face vreodată. Îăn al doilea rând, nu cânt la niciun instrument 
și am mai spus asta (cred că o dată, într-un interviu), dacă e să fie unul dintre 
lucrurile care mi-ar fi plăcut foarte mult să facă parte din viața mea, din tot ceea 
sunt, atunci acela ar fi fost să știu să cânt la un instrument. A, pot să zdrăngănesc 
niște chestii pe chitară, pot să reproduc niște lucruri la pian așa, dacă mă 
străduiesc, adică punctual pentru niște momente, dar nu sunt cel – răspund acum 
–  care ar putea fi distribuit într-un musical și să facă performanță din rolul 
respectiv. Și  pot să povestesc despre un fapt care cred că i-ar amuza pe părinții 
mei foarte mult; mi-am dorit foarte mult o chitară și când aveam 4 ani, părinții 
mei, care nu știau nimic despre abilitățile mele – nici n-am fost genul care să fie 
îngropat în jucării sau căruia i se îndeplineau neapărat toate dorințele –  și-au spus 
„Ia să-i luăm chitara asta, să vedem ce se întâmplă!”. Și chitara aia a stat sub un 
pat în cutia ei vreo 10 ani de zile, timp în care nu m-am atins de ea niciodată, am 
scos-o de acolo, m-am uitat la ea, am făcut așa de două ori și atât. Ideea este că 
dacă-i cumperi unui copil o chitară, du-l și la cineva care să-l învețe, nu? Adică 
serios, despre ce vorbim aici? J Povestim întotdeauna întâmplarea asta cu umor, 
dar am avut șansa să devin un virtuos al chitării și nu s-a întâmplat! J  După aceea 
când m-am apucat prima oară și am mai învățat două-trei lucruri, 5-6 piese, 10, 
câte am învățat, aproape niciodată nu au fost melodii din zona celor super 
cunoscute; nu, eu m-am apucat (nu pe chitara din copilărie,   evident) să învăț 
colinde, pentru că pentru mine asta cu mersul cu colindul era ceva artistic; încă 
nu aveam ideea cu teatrul; era un obicei, e adevărat, dar era și o chestie artistică 
care ar fi putut fi îmbogățită în mintea mea –  uite, sunt unii care știu să cânte 
colinde la chitară, ia să văd…… Și pentru că în general acordurile sunt destul de 
simple, la unele colinde, am învățat câteva chestii și asta a fost toată implicarea 
mea. 
 
Ulterior, a existat un om care m-a pus un pic la treabă, pe niște instrumente de 
suflat, numele lui este  Iosif Herțea, într-un spectacol făcut la Teatrul Nottara cu 
mulți ani în urmă, se chema De trei ori dragoste. Era făcut de  o regizoare 
germană, Ulrike Dopfer, care a reunit trei texte diferite, două japoneze și Play a 
lui Beckett. Construcție destul de avangardistă pentru Teatrul Nottara și pentru 
perioada respectivă, era o regizoare care făcuse regie și coregrafie, dar care stătuse 
peste 5 ani în Japonia și cumva își creease o structură de spectacol atipică. Ea l-a 
invitat pe domnul Iosif Herțea să facă un univers al acestui spectacol. Și 
dumnealui mi-a spus „Gabi, tu o să trebuiască să înveți să cânți la caval și la niște 
paie!”. 
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Și uite așa ne întoarcem la chestia cu variația: când ai o temă nouă și un univers 
nou, nu poate să nu existe cel puțin un lucru care să te îmbogățească …..cât am 
cântat eu la cavalul ăla sau la paiele alea, nu știu, 3 minute din tot spectacolul, dar 
e un lucru care m-a făcut să-mi spun că ar putea să fie și aceea o cale, s-ar putea 
să fie și acela un drum. 
 
Deci, ca să închid întrebarea, cred că pot să mă dezvolt în cariera muzicală numai 
alături de Ada Milea. J 

 
Iona e un spectacol profund, care oricum se cere revăzut, pentru că, oricât 
de bine ai ști textul, tot pot să apară noi sensuri. Deja ați jucat și la Nottara, 
dar și Cluj. Spațiul de joc este pentru voi o sursă de diferență?  
Cinstit vorbind, nu e o mare diferență. Singurul lucru care este scenografic, dar 
poate fi și metaforic, este că balena de la Nottara este închisă exact deasupra 
capului, iar la Cluj mai există niște metri. Aici mai este ceva interesant, din 
punctul de vedere al light design-ului, pentru că în capsula asta de la Nottara 
punctele sunt foarte minuțios alcătuite, iar la Sala Studio de la Maghiar e mai mult 
halou, mai mult … 
 
Se crează altă reflecție. 
 
Da, și dacă putem să considerăm că e o diferență, asta ar fi cea a atmosferei 
vizualului (din punctul de vedere al eclerajului). Ar mai fi o difererență: publicul 
la Nottara e așezat altfel decât la Cluj. Oricum, mă bucură că se joacă în două săli 
diferite și în două orașe. Nu e nicio surpriză pentru mine că publicul de la Nottara 
e foarte diferit de publicul de la Maghiarul din Cluj. 

În spectacolul Iona, marca Gábor Tompa există, nu știu, 600 de semne. Când vezi 
că la un alt public se activează și alte semne, asta pentru tine ca performer, creator 
al spectacolului, nu poate să fie decât o chestie de împlinire. Acele  semne se 
ridică pentru oameni diferiți, pentru background-uri diferite, pentru contexte 
emoționale diferite, ele se activează și asta e important cu adevărat. Un spectacol 
este viu în sensul în care generează  lucruri, care cere noi chei de interpretare. 
 
E un spectacol care ar trebui dus în cât mai multe festivaluri.  
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Și eu sper asta.  Evident că  va fi în festivalul Teatrului Nottara din toamnă, sprăm, 
nu știu, să fie și în FNT, vom vedea.  Eu aș fi chiar curios, pentru că am exercițiul 
ăsta de la și de la De vânzare, dar mai ales de la Tipografic Majuscul, să aflu 
reacțiile publicului; să discutăm direct, nu ca să despicăm textul de la Iona și să 
vorbim despre sensuri. Am întâlnit foarte mulți tineri la reprezentațiile deja 
jucate,  cu o energie și cu o atenție foarte fine. Pur și simplu eu nu m-am așteptat 
și poate că e o prejudecată de a mea, dar au fost săli în care 80% erau liceeni și 
energia era atât de mișto, atât de bună!  Eu aș fi deschis la un moment dat să 
împărtășim lucruri. Dincolo de dialogul ideilor și al emoțiilor, eu cred că am fi 
surprinși să vedem la o asemenea construcție de spectacol că pot exista niște 
interpretări personale ale lucrurilor la care noi nu ne-am gândit. 
 
De aceea mi se pare că-i valoros când ai de jucat în mai multe locuri, mai multe 
spații (oricum mă detașez de toate, cu toată empatia pe care o am pentru acest 
spectacol):  textul propriu-zis e atât de deschis și are atâtea valențe, încât ar fi 
păcat să nu fie văzut de cât mai mult public. 
 
Cât de mult simți că te-a schimbat Iona și schimbări crezi că-ți va aduce pe 
viitor acest proiect? Întreb asta pentru că sunt convinsă că poți să spui că ai 
trecut peste un prag cu acest rol. 
 
În primul rând, atunci când am avut prima reprezentație, am fost încărcat de atât 
de multă emoție personală! O să pară nu neapărat un paradox, dar ceva banal ce 
zic acum, ce este challenging întotdeauna la un spectacol  de teatru este că o dată 
ce l-ai început, nu poți să-l oprești. Sună, prin definiție, e subînțeles cumva, dar 
în momentul în care sunt eu cu Cristina acolo, drumul acela trebuie făcut! Și 
trebuie făcut bine! Iar la primul Iona cu public am avut niște emoții pe care cred 
că nu le-am mai avut de mult la prima reprezentație a unui spectacol, dar date nu 
neapărat de presiune, de responsabilitate, ci de faptul că suntem aici, chiar suntem 
aici. Și după aceea satisfacția (când am ajuns la cabină) era atât de mare! Încerc 
să-ți răspund apropo de schimbare: făcând drumul ăsta, atât de încărcat și atât de 
dens, în primul rând a fost o rezervă de încredere pentru mine, pe care am căpătat-
o, care a venit la timp!  De  prin octombrie-noiembrie anul trecut – încă nu 
începusem cu Gábor Tompa, dar discutam lucruri – și asta o mărturisesc fără 
niciun fel de opreliște, eu personal am trecut prin niște transformări personale, 
emoționale, de opțiune, dar vorbim despre chestii care țin mai degrabă de o 
resetare a modului de a trăi, dacă vrei. La mijlocul acestui proces, mă rog, vorbesc 
despre mijloc, pentru că suntem în luna iunie, dar el continuă,  au început 
repetițiile la spectacolul Ionași practic tot ce s-a întâmplat la repetiții a fost 
conectat, sau câteodată disturbat, sau câteodată în rimă cu ceea ce se întâmpla și 
în interiorul meu și de aceea acest proiect este foarte important sau a mers în 
paralel cu o schimbare pe care eu însumi mi-o doream pentru mine. Și nu știu de 
câte ori se va mai întâmpla asta, poate niciodată! 
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E unul  dintre momentele acelea unice. 
 
Sunt atâtea lucruri din textul acesta care mi-au dat mintea peste cap, pentru că 
aveau legătură cu lucrurile concrete și cu schimbările concrete pe care mi le 
doream eu pentru mine! Și de aceea nu pot să zic decât că e posibil ca acest text, 
apropo de întrebarea ta și despre viitor, nu neapărat să mai schimbe lucruri, dar să 
consolideze lucruri care țin de omul cu care îți spuneam că Gábor Tompa a lucrat. 

Eu ce să-ți doresc? Să mai ai astfel de întâlniri, cu astfel de regizori! 
 

de: Nona Rapotan 
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20. Star-Gossip Magazine 
din data de 19 August 2019 

http://star-gossip.com/2019/08/19/de-vorba-cu-razvan-banica-
festivalul-zile-si-nopti-de-teatru-la-braila-familia-este-locul-in-
care-inveti-sa-fii-si-sa-devii 
 

 
 

De vorba cu …. Razvan Banica | Festivalul “Zile si Nopti de 
Teatru la Braila” – “Familia este locul in care inveti “sa fii” si “sa 

devii.” 

 
Dam startul azi, asa cum a devenit o traditie, unei serii de interviuri dedicate celei 
de-a XIII-a editii a Festivalului “Zile si Nopti de Teatru”, prestigios eveniment 
teatralo-cultural, de nivel si cu impact national. Primul intervievat este unul dintre 
cei mai promitatori actori tineri, actor de renume al Teatrului Nottara, pasionat de 
tot ceea ce inseamna arta – Razvan Banica. 

Razvan va veni la Braila in spectacolul “Triburi. Codul bunelor bariere”, vineri, 
20 septembrie. Un spectacol despre importanta familiei, dar si despre felul in care 
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il vedem pe Celalalt, despre cum ne raportam la cei pe care obisnuim sa ii 
incadram in categoria “altfel”, “Triburi” isi propune sa ne faca sa vedem ceea ce 
am ales sa ignoram pana acum. 

De ce teatru? 
 
Fiindcă teatrul are curajul de a spune intotdeauna adevarul si ofera o perspectiva 
sincera asupra lumii in care traim. Oamenii trebuie sa vina la teatru pentru a se 
cunoaste si pentru a se recunoaste și, de ce nu, pentru a recompune acea lume in 
care traiesc. 
 
Ce inseamna pentru dvs, personal si profesional, participarea in cadrul celei 
de-a XII-a editii a Festivalului de Teatru de la Braila si intalnirea cu spatiul 
Teatrului ‘Maria Filotti’ si cu publicul brailean? 
 
E o bucurie sa ma intorc al doilea an consecutiv la Braila, intr-un teatru cu o 
istorie atat de frumoasa, intr-un festival de traditie care, si anul acesta, a reusit 
sa adune la un loc unele dintre cele mai bune spectacole din tara. Sunt nerabdator 
in a avea din nou placerea de a juca in fata unui public precum cel brailean, un 
public de inalta calitate. 
 
Pornind de la tema din acest an, cat de importanta considerati ca este 
conceptul basic de familie in societatea cotidiana si care sunt valorile ce o 
reprezinta actualmente? 
 
Pentru mine, ideea de familie se rezuma la “iubire”. Familia este locul in care 
inveti “sa fii” si “sa devii”. 
 
De ce sa vina spectatorii sa vizioneze spectacolul “Triburi. Codul bunelor 
bariere”? 
 
Pentru ca de cele mai multe ori tindem sa vedem, si nu sa privim, sa auzim, si nu 
sa ascultam, sa existam, si nu sa trăim. “Triburi. Codul bunelor bariere” vorbeste 
despre toate aceste lucruri la un loc, ba chiar mai mult. 
 
Cel mai important obiectiv de atins in viitor? 
 
Sa păstrez mereu vie dragostea pentru meseria pe care o fac. 
 

 
Sursa: star-gossip.com 
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21. Youtube Vocea Armatei 
din data de 26 August 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=8uPj1lLyVBM 
 

 
 

"Amprente" (05.08.2019) - invitată actrița Ioana Calotă-
Philippide 

 
Irina Spilcă o are invitată pe actrița Ioana Calotă-Philippide, pe care o puteți vedea 
în câteva spectacole la Teatrul Nottara din București. Ioana Calota Philippide este 
fiica binecunoscutei interprete de muzică populară Floarea Calotă și a terminat 
liceul Gheorghe Lazăr din București, ca mai apoi să urmeze drumul actoriei, la 
Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, secția actorie. 
Ioana a deprins de la mama sa atât firea artistică, dar mai ales dragostea pentru 
portul popular, pe care nu ezită să-l adopte, ori de câte ori are ocazia. De-a lungul 
timpului de la terminarea facultății și până în prezent, Ioana a jucat în numeroase 
piese de teatru, în lung metraje, scurtmetraje, a dat voce pentru diferite personaje 
de poveste sau de desene animate și a fost protagonista mai multor reclame tv. 
Despre dragostea de artă, despre tradițiile românești și despre dorința de a se 
împărtăși publicului fără retineri. 
 

Sursa: Youtube Vocea Armatei 
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22. Formula As 
din data de 07 Septembrie 2019 

http://www.formula-as.ro/2019/1376/lumea-romaneasca-24/andi-
vasluianu-sa-fii-fericit-este-o-alegere-25485 
 

 
 

 
ANDI VASLUIANU - "Să fii fericit este o alegere" 

 
 

"Mi se pare fascinant cum te vezi tu pe tine, în copii" 
 
- Dragă Andi, dacă-mi îngădui, voi alege să vorbim mai întâi cu Andi Vasluianu 
din buletin, şi apoi cu renumitul actor de teatru şi cinema. Aşadar, tată-Andi, 
felicitări pentru Toma, băieţelul tău de un an, care s-a furişat în triunghiul de aur 
pe care-l aveai, deja, cu Maia, fetiţa ta, şi Laura, frumoasa ta soţie! Cum e să fii 
din nou tată? 
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- Oh! Mulţumesc de întrebare! Să mai am un copil, mai ales băiat, este mai mult 
decât aş fi îndrăznit vreodată să visez. Mă temeam că nu aş fi capabil să iubesc pe 
cineva în aceeaşi măsură în care o iubesc pe Maia. Complet greşit! Iubirea poate 
fi dozată în părţi egale când este vorba despre copiii tăi. Sunt, efectiv, plin de 
iubire, dau pe dinafară. Să nu mai spun că învăţ enorm de la copiii mei, că mă 
oglindesc în ei. Copiii scot ce e mai bun din noi, pentru că din iubire şi din dorinţa 
de a-i creşte bine, încercăm să le "livrăm" lucrurile cât putem de curat. Nu ne iese 
întotdeauna, dar chiar şi numai strădania ne face pe noi înşine mai buni şi mai 
adevăraţi. Mie, în creşterea copiilor, mi se pare fascinant cum te vezi pe tine în ei. 
Îţi recunoşti prejudecăţile şi neajunsurile mult mai uşor, pentru că libertatea 
absolută pe care un copil o are te ajută. Tot copiii mi-au sporit atenţia îndreptată 
către lume, către oameni. Oricum, a fi atent la oameni a fost mereu o parte 
dominantă a caracterului meu, dar dacă înainte o făceam aşa, ca studiu, odată cu 
apariţia copiilor a răbufnit în mine partea empatică a acestui "studiu". Puţin din 
acest sentiment l-am mai trăit în studenţie, când am condus trupa de teatru a Li-
ceului Lazăr din Bucureşti. Atunci m-am întâlnit prima dată cu o responsabilitate 
asemănătoare cu cea a unui părinte. Mi-am dat seama că acei tineri luau extrem 
de mult de la mine, şi am realizat cât de uşor aş fi putut să stric lucrurile, să ofer 
valori false, unor suflete pure şi însetate de modele, de repere adevărate. 
 
- Vorbeşti uşor de iubire, un cuvânt pe care foarte mulţi evită să îl pronunţe. 
 
- Nimic pe lume nu e mai important şi mai puternic decât iubirea. Eu cred că 
Dumnezeul meu este acest sentiment! Ştiu sigur că dacă trăieşti permanent cu 
sentimentul acesta al iubirii în tine, lucrurile se limpezesc în viaţa ta. În orice faci: 
cuplu, familie, meserie... Am mai înţeles ceva trăind în acest adânc sentiment de 
iubire: că totul, absolut totul se întoarce la tine. Iubindu-ţi soţia, iubindu-ţi copiii, 
tu eşti câştigat. Totul ţi se întoarce înmiit. Te umple de bucurie. Iradiezi. 
 
- Să vorbim, acum, despre meserie. Face parte şi ea dintre marile tale iubiri? 
 
- Sunt foarte legate între ele. Arderea porneşte, cred, din acelaşi loc. Îmi place atât 
de mult actoria, încât vreau tot timpul să fiu acolo, să fac parte din ea. Învăţ foarte 
multe lucruri şi, cel mai important, mă învăţ pe mine, încă o dată, şi încă o dată şi 
încă o dată. Învăţ despre forţele, dar şi despre neputinţele mele. Şi, da, este un tot, 
acest amestec de iubire dintre familie şi scenă... Uite, de când au apărut copiii, am 
devenit mult mai vulnerabil ca actor. Până la ei, ajunsesem, prin prisma experien-
ţei, la o siguranţă profesională. Tată fiind, ceva a început să tremure în mine. 
Iniţial m-am speriat, apoi am realizat cu uimire că frumosul abia începea. 
Vulnerabilitatea, dacă ţi-o recunoşti şi o accepţi, este aur curat pentru meseria de 
actor. Atracţia oricărei poveşti stă mai degrabă în slăbiciunile pe care le re-
cunoaştem în ea şi în drumul pe care-l faci ca să depăşeşti aceste slăbiciuni. 
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"În actorie e foarte greu să rezişti la nivel înalt" 
 
 

 
Tandreţuri 
- Ai avut şi tu zbuciumul tău, în trecut. Simţi că astrele s-au aşezat acum norocos? 
 
- Da. Sunt un om norocos. Norocos să fiu sănătos. Norocos să o fi găsit pe soţia 
mea, Laura, norocos să am copiii pe care mi i-am dorit. Dar când vorbesc de 
noroc, vorbesc şi de nişte întâlniri care m-au adus unde sunt azi ca actor. Prima a 
fost cu Gelu Colceag şi Radu Gabriel. A fost importantă, pentru că oamenii aceştia 
m-au învăţat cum funcţionează teoretic lucrurile în actorie. Se întâmpla în primul 
an de facultate particulară, pentru că eu abia următorul an am intrat la stat. Ei bine, 
acolo s-a produs marea întâlnire: doamna Sanda Manu! Pentru mine ea este totul, 
mai mult decât orice om de teatru din lumea asta. Datorită ei sunt şi azi actor, 
pentru că ea m-a făcut să înţeleg ce însemnă să ai anduranţă în meseria asta. Să 
rezişti la nivel înalt în actorie e foarte greu, pentru că, în timp, uzezi nişte 
mecanisme, care nu prea pot fi înlocuite, căci sunt imateriale, sunt trăiri. 
Dumneaei m-a învăţat să mă antrenez zilnic, precum un sportiv. Dar dacă 
sportivul pune echipamentul în cui după treizeci de ani, un actor nu se opreşte 
până moare. Cum te antrenezi? Fiind tot timpul alert, punându-ţi întrebări, găsind 
răspunsuri, fiind atent la tot ce se întâmplă cu tine ca om şi ca actor. Doamna 
Sanda Manu m-a învăţat pe ce butoane să apăs ca să ajung mereu la mine însumi, 
într-un mod adevărat, iar pentru asta, îi voi mulţumi toată viaţa mea. Următoarea 
întâlnire ţine de film, când, student fiind, l-am cunoscut pe Cătălin Mitulescu. El 
era în anul trei, dar deja era regizor şi deja considerat unul foarte mare. M-a învăţat 
cum să stau într-un cadru, atitudinea din faţa camerei. Atât de mult mi-a plăcut, 
încât eu şi din timpul facultăţii munceam enorm. Băteam la toate uşile şi mă 
ofeream ca actor, mă trezeam la 5 dimineaţa, filmam, apoi mă duceam la cursuri. 
Nu lipseam niciodată. Prin şcoala generală, prin liceul făcut la seral, am trecut 
cam ca gâsca prin apă. În schimb, în patru ani de facultate, nu am lipsit nici măcar 
o zi. M-am descoperit pe mine însumi, mi-am descoperit bucuria de a fi acolo tot 
timpul, ceva ce nu mai trăisem niciodată. În timpul liceului, fiind unul industrial, 
munceam. Nu-mi plăcea să montez mobilă, de exemplu, dar adoram să o fac la 
oameni, acasă. Abia aşteptam să cunosc o nouă familie, să vorbesc cu ei, aveam 
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drag de oameni şi de reacţiile lor. Iată că eram de fapt în pregătire pentru meseria 
de actor. Norocos! Norocos că sunt extrem de pasionat de meseria mea. 
 
- Există şi actor nepasionat? 
 
- Da, da, se poate, deşi actoria e o meserie vocaţională. În sensul că există actori 
care nu sunt dispuşi să aloce mai mult de jumătate din timpul lor meseriei. Pe când 
eu nu mă opresc niciodată. Cel puţin când am de lucru, sunt acaparat sută la sută. 
Nu ştiu ce m-aş face fără soţia mea, care nu numai că înţelege asta, dar chiar îmi 
creează în aceste perioade toate condiţiile să muncesc. Îmi lasă tot spaţiul de care 
am nevoie. Poate că mă înţelege şi pentru că are o minte brici. Câteodată, mă ajută 
cu textele, şi vreau să spun că îmi dă replicile mai bine decât multe actriţe. Înţelege 
foarte bine tot mecanismul acesta, mor după ea. Revenind la întrebarea ta, vreau 
să mai spun că eu cred că se vede în om când îi place ceva. De la meserie, la 
familie. Unele căsnicii rezistă pentru că acelor oameni le place să fie căsătoriţi, le 
place acasă. Nu e lucru puţin. Mie îmi place bucuria căsătoriei, îmi place să 
"gândesc bucuria", pentru că eu cred cu tărie că este o alegere să fii fericit. Oa-
menii cred că fericirea se aşteaptă, iar la un moment dat ea va cădea din cer. Nu e 
aşa. Fericirea vine din atenţia cu care priveşti lucrurile din jur, evenimentele din 
viaţa ta. Lucrul acesta îl învăţăm cel mai bine de la copii. Ei sunt mereu fericiţi, 
pentru că trăiesc exclusiv în prezent, pentru că absorb totul cu sete şi curiozitate. 
 
"Iubirea este o acţiune, nu o stare" 

 
Andi şi soţia lui, Laura 

 
- Cum reuşeşti să recunoşti cu adevărat iubirea şi binele din viaţa ta, să nu le laşi 
să treacă neobservate, neasimilate? 

 
- Cred că "secretul" este să nu te opreşti. Să nu crezi că dacă ai găsit o fiinţă pe 
care o iubeşti deplin înseamnă că e gata, e suficient, te poţi opri. Nu trebuie să te 
opreşti niciodată să fii atent. Este exact ca şi în actorie. Dacă nu sunt atent la 
partenerul care îmi dă replicile, ci doar la ultimul cuvânt din replica lui, doar ca 
să ştiu când îmi vine rândul, atunci îmi va păsa numai de mine. Nu mai primesc 
ceea ce el livrează, nu mai primesc nicio trăire de la el, pe care eu să o duc mai 
departe în spectacol. Aşa este şi în viaţă. Dacă nu sunt atent în mod profund la 
ceea ce spune cel din faţa mea, la ce i se întâmplă, atunci nu am cum să evoluez. 
Culmea este că noi ne naştem cu această curiozitate, pentru că o observ secundă 
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de secundă la copiii mei, dar uităm să o exersăm, să trăim real în prezent. Eu cred 
că iubirea este o acţiune, nu o stare. Faci lucruri pentru copii, pentru soţie, făcân-
du-le, îi iubeşti. În timp ce le faci, te îndrăgosteşti şi te reîndrăgosteşti de ei. Une-
ori, prietenii mă iau puţin în zeflemea, pentru că eu consider că toţi oamenii sunt 
minunaţi. Dar eu chiar cred că acesta e adevărul, chiar dacă oamenii sunt în derută 
câteodată, în esenţa lor sunt toţi minunaţi. Cred că dacă un om nu funcţionează la 
un moment dat corect, este pentru că i s-a întâmplat ceva care să-l devieze, şi nu 
pentru că omul ar fi "defect". 

 
Cu Florin Piersic jr 

- Iubitor şi pasionat de oameni, dar, totuşi, te-ai retras la ţară de ceva timp, de-
parte de oraş. De ce? 

 
- Mutarea la ţară a fost o alegere pe care am făcut-o împreună cu soţia mea, în 
momentul în care am hotărât să avem copii. Am decis că oraşul nu este un mediu 
prea bun pentru copilărie. Sincer, mi-a fost greu la început, nu eram convins că-
mi va plăcea. Chiar îmi dădusem maximum o lună să văd dacă viaţa rurală mi se 
potriveşte. Am copilărit la ţară, ştiam ce înseamnă să stai la casă, dar e altceva la 
maturitate. În câteva zile, însă, m-am lămurit. Mi-a plăcut şi-mi place atât de mult, 
că nu mai vreau să aud de oraş. Îmi place enorm la noi, ador sentimentul acesta 
că atunci când vii acasă, parcă eşti în vacanţă. E linişte, e ceva natural în noi, care 
ne face să funcţionăm mai bine. Poate de vină este natura. Oamenii nu realizează 
cât de mult au pierdut din firescul lucrurilor, până când nu se întâlnesc faţă în faţă 
cu acest firesc. Abia după ce m-am mutat la casă mi-am dat seama cât este de 
natural să trăiesc aşa. Să am treabă. Ce-mi place! Am treabă! Nu mă uit la 
televizor, pentru că am treabă - să repar, să sap grădina, să tund iarba. La bloc s-
a ajuns ca viaţa omului să se rezume la zăcut pe canapea, la televizor, la telefon, 
să suni administratorul să repare ce s-a stricat. Acest fel de a trăi mi se pare de-a 
dreptul dezumanizare. Să ai treabă te face să fii om. Ce mai, îmi place acasă. 
 
- Mai am o curiozitate, de data asta, legată de meseria ta: bucureştean fiind, actor 
dorit de toată lumea, de ce ai ales să fii angajatul Teatrului din Ploieşti? 
 
- Cu Ploieştiul am o relaţie veche de tot. Sunt din 1999 în echipă, pentru că atunci 
când am terminat facultatea, doar aici am găsit post. E simplu de tot. Eram în trupa 
lui Dan Puric încă din facultate, aflasem de la doamna Sanda Manu că eram dorit 
la Ploieşti şi m-am dus în condiţiile în care niciun teatru din Bucureşti nu îşi 
manifestase atunci dorinţa să mă aibă. La Ploieşti, da. Ba mai mult, nici nu era 
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post de actor liber în acea toamnă, aşa că un an am fost angajat ca pictor scenograf, 
şi abia anul următor, ca actor. Am rămas angajat la Ploieşti până anul trecut, când 
m-am mutat la Odeon, în Bucureşti, dar încă sunt colaborator la Ploieşti, încă joc 
acolo. Nu pot pleca de tot, e o chestiune de dragoste, de loialitate. Am crescut 
acolo, suntem o familie unită, îmi iubesc enorm colegii, or, lucrul acesta nu are 
preţ. 
 
"Teatrul este al actorului, filmul, al regizorului" 

 
Vasile al Moaşei în "Moromeţii 2" 

- Rămânând la tema iubirii, simţi sentimentul acesta mai acut pentru film, decât 
pentru teatru? 
 
 
- Este adevărat că am făcut de-a lungul carierei mai mult film decât teatru şi poate 
de aceea las impresia că aş prefera pelicula. De fapt, nici nu pot să le departajez, 
este ca şi cum aş spune că-mi iubesc un copil mai mult decât pe altul. A fi actor 
de teatru sau de film este aceeaşi meserie, mijloacele sunt aceleaşi, chiar dacă 
modul de lucru e diferit. Poate se crede că în film e mai multă relaxare, ştiind că 
oricând poţi trage o dublă, dar asta e şi bine şi rău. De fapt, aş spune mai degrabă 
rău. De fiecare dată când reiei o scenă emoţia mai scade puţin. Multe s-au 
schimbat în mintea mea, odată cu trecerea anilor, dar o părere mi-a rămas mereu 
aceeaşi: teatrul este al actorului, filmul, al regizorului. La teatru, un actor 
preocupat profund de meseria lui va căuta de la spectacol la spectacol să fie tot 
mai bun, pe când la film, după ce s-au încheiat filmările, totul depinde numai de 
regizor - ce alege, ce editează, asta duce filmul la final, asta îl face bun sau mai 
puţin bun. 
 
- Am citit cândva un interviu cu tine în care spuneai aşa: "Iubesc actoria pentru 
că nu mă lasă niciodată în pace". Ce înseamnă asta? 
 
- Înseamnă că în niciun moment al vieţii mele, acasă, pe stradă, la magazin, la o 
petrecere sau chiar o înmormântare, eu nu încetez să urmăresc reacţiile oamenilor. 
Le simt înăuntrul meu, le simt tristeţea sau fericirea sau spontaneitatea. Privesc 
lucrurile dinafară, dar apoi, le redau prin rolurile mele. Meseria asta, dacă eşti 
pasionat, nu se opreşte niciodată. Mereu eşti în căutarea unei expresii, a unui gest. 
Azi găseşti ceva, dar mâine totul se schimbă, pentru că tu însuţi nu mai eşti acelaşi. 
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Orice moment e diferit de cel dinainte, iar acest "diferit" mă preocupă pe mine 
foarte mult. Aşa ard eu, la nou, la altfel. 
 
- Andi, să nu încheiem fără să le spunem cititorilor unde te pot vedea în stagiunea 
de toamnă sau pe ecrane... 
 
- Desigur. La Nottara joc în cinci spectacole. "De-ale Carnavalului" (în regia lui 
Claudiu Goga), în "Vestul singuratic" (în regia lui Cristi Juncu), "Mărimea 
contează" şi "La doi paşi de Mullingar" (premieră în septembrie), şi "Iarna" (în 
regia lui Mănuţiu). La Odeon sunt în "Jocul de-a vacanţa". La Teatrul de Artă joc 
în "Când timpul stă pe loc", iar la Ploieşti am trei spectacole: "Avarul", 
"Vrăjitoarele din Salem" şi "Central Park West". În film, tocmai am terminat 
"Luca", în regia lui Horaţiu Mălăele, care sper că va avea premiera în toamnă, şi 
acum sunt în discuţii pentru un nou film, dar e încă în fază de proiect. În plus, sper 
să începem sezonul doi din "Hackerville", la HBO. Cam atât cred... 
 

 
Secvenţă din acelaşi film 

 
 
- Cam atât? Este enorm! Când mai ai timp pentru tine, pentru ai tăi? 
 
- Eh, câteodată am cam puţin, dar uite, acum, vara, sunt mai mult acasă. Dar pentru 
mine munca nu este niciodată o corvoadă, nu simt nevoia de vacanţă sau de timp 
liber. Cred că singurul lucru pentru care nu găsesc răgaz este scrisul. De mult 
gândesc un scenariu de film, dar tot nu apuc să-l scriu. Îmi doresc foarte tare să 
fac asta, să regizez un lung metraj. În rest, Doamne, am tot! Sănătos să fiu. Sună 
bătrâneşte, ştiu, dar chiar absolut totul e rezolvabil în viaţă, dacă eşti sănătos. 
Lipsa sănătăţii este cel mai grav lucru care ţi se poate întâmpla, restul sunt mofturi. 
 

de: Bogdana Tihon Buliga 
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23. Ziarul Metropolis 
din data de 24 Septembrie 2019 

https://www.ziarulmetropolis.ro/actrita-ada-navrot-teatrul-
metropolis-este-o-gura-de-oxigen-pentru-orice-actor-cu-contract-
permanent-intr-un-teatru/ 
 

 
 
Actrița Ada Navrot: „Teatrul Metropolis este o gură de oxigen pentru 

orice actor cu contract permanent într-un teatru” 
   
Ada Navrot nu mai joacă în niciun spectacol la Metropolis. Dar aici a fost 
primul teatru în care s-a angajat. Era 1995 şi Metropolisul se numea pe atunci 
Teatrul Mundi. 
 
Actrița Ada Navrot: „Teatrul Metropolis este o gură de oxigen pentru orice 
actor cu contract permanent într-un teatru” Apoi a participat la rebotezarea 
teatrului din 2007 și a jucat în primul spectacol de la noul Metropolis: în 
Agamemnon. Ultima dată a jucat la Metropolis în Peretele de Lia Bugnar, 
chiar anul trecut. 
 
Ada, în ce spectacole mai joci dumneata la Teatrul Metropolis, în ce 
spectacole ai jucat în trecerea timpului? Care e povestea lor? 
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În acest moment nu joc în niciun spectacol la Teatrul Metropolis. Întâmplarea 
face că am jucat în „Agamemnon” de Rodrigo Garcia în regia lui Radu Nica. 
În 2007. A fost primul spectacol al teatrului nou numit Metropolis. Îmi 
amintesc că am participat la botezarea lui. Domnul Ivașcu trecea pe la 
repetițiile noastre să ne întrebe ce părere avem… Au fost mai mult variante, 
dar a câștigat Metropolis. Prin 2018 am jucat de vreo câteva ori în „Peretele” 
de Lia Bugnar. Cu Lia am fost colege de Academie la clasa doamnei Sanda 
Manu. Apoi am jucat „Matrimoniale”, scris de ea. Se joacă și astăzi. Teatrul 
Metropolis, fost Teatrul Mundi, a fost primul teatru în care am fost angajată. 
În 1995. Nu seamănă deloc cu ce este astăzi. Mai tare mă leagă amintirea 
spectacolului în care n-am jucat – „Poate Eleonora” de Gellu Naum, în regia 
lui Alexandru Tocilescu. A făcut ceva vâlvă la vremea lui. N-am jucat pentru 
că m-am îndrăgostit și am plecat la Paris. 
 
Ce a însemnat (înseamnă) Teatrul Metropolis în cariera dumneavoastră? 
Teatrul Metropolis este o gură de oxigen pentru orice actor cu contract 
permanent într-un teatru și o pâine pentru actorul independent. 
 
Unde să venim să te vedem în această frumoasă nouă stagiune? Ce 
planuri de viitor aveți? Cu marele ecran – ceva? 
 
Cel mai mult joc la Nottara, unde sunt angajată permanent. Multe spectacole. 
Printre care „Despre olteni, cu dragoste”, „Figaro”, „Praf de stele”; cel mai 
nou – „Cumetrele”. Mai joc la Teatrul Dramaturgilor Români – „Infractorii”. 
Am multe visuri legate de marele ecran, dar în prezent nu știu dacă marele 
ecran are cu mine. Și nici micul ecran, care nu e de disprețuit. În prezent 
trăiesc cu speranța că îmi voi spori plăcerea de a face teatru, mult zdruncinată 
de evenimente care n-au legătură cu teatrul. 
 
Ca spectator ai umblat pe la Metropolis – ce ai constat, ce are special 
acest teatru în peisajul autohton? 
 
Teatrul Metropolis este un spațiu modern, extravagant chiar, în comparație cu 
altele. Mă uimește varietatea repertoriului. 
 
Cum a fost pentru teatrul românesc și pentru dumneavoastră îndeosebi 
anul acesta care se va încheia (deja!) nu peste mult timp? 
Anul acesta învăț să mă ocup de lucruri care contează și m-aș bucura să mă 
întâlnesc cu un proiect de suflet. 
 
Teatrul Metropolis este un spațiu modern, extravagant chiar, în comparație cu 
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altele. Mă uimește varietatea repertoriului. (Ada Navrot, actriță) 
 

 
de: Andrei Crăciun 
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24. Cultural.21 
din data de 11 Noiembrie 2019 

https://cultural21.ro/2019/11/11/interviu-ioana-calota-e-un-
privilegiu-sa-fii-artist/ 
 

 
 

INTERVIU. Ioana Calotă: E un privilegiu să fii artist! 

 
Pe scenă, Ioana Calotă e un izvor nesecat de energie. Și abordează atât de ușor 
orice registru. Și emoționează publicul. Și-l face să râdă. Și iubește meseria de 
actor ca pe ochii din cap. Și e o bucurie să te întinzi la povești cu fata asta… Așa 
cum am avut eu privilegiul într-o zi superbă, la Bernschutz, la Universitate… 
Despre ce-am vorbit? Citiți voi în rândurile ce urmează! 🙂 
 
Niciodată nu știu cum să încep și eu un interviu așa cum se cuvine, așa că 
uneori merg pe varianta Sună un prieten… Deci uite, intru direct în subiect 
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cu o întrebare venită din public. De la cineva foarte drag mie care, ca și mine 
de altfel, s-a îndrăgostit de unul dintre spetacolele tale… De Asta-i ciudat, 
adică 🙂 Pe scurt, la câți oameni talentați avem, de ce nu se face la noi mai 
mult musical? 
 
Hmm… Păi vezi, noi nu avem cultura asta a musical-ului… Am avut înainte, pe 
vremea lui Tănase, care a fost extraordinar. Și era extraordinar de iubit acest gen. 
Vorbim de teatrul de revistă de atunci. Un gen de varietăți. Sketch-uri, muzică… 
Dar la noi s-a scris puțin în zona asta, de musical. Păguboșii, acest text pe care l-
am transformat noi în Asta-i ciudat, e un scenariu făcut de Gelu Colceag. Cu un 
libret compus de Eugen Rotaru, pe muzica lui Laurențiu Profeta. Un fel de 
remake, după Miron Radu Paraschivescu. Textul a fost pus în scenă imediat 
după Revoluție la Nottara, cu foarte mulți actori mari. A ieșit foarte bine, a avut 
un succes nebun. Au fost și în America cu spectacolul… Mi-l aduc și acum aminte 
pe GeorgeAlexandru – Dumnezeu să-l odihnească! – cum stătea sus la bar 
la Nottara și cânta O căsuță… El era Șarpe în distribuția de atunci… Și trăiam 
toți cumva în teatru cu o nostalgie… Ne gândeam cât de frumos a fost 
spectacolul… Iar doamna Diana Lupescu – care a și jucat Mangelica în 
spectacolul din anii ’90 – s-a gândit să reia Păguboșii. Și uite așa s-a făcut practic 
o reverență primului spectacol… Dar revenind, din păcate nu prea se scrie în 
România musical. Pe lângă text trebuie să se compună muzică special pentru 
spectacol, să existe un libret, versuri… E puțin mai complicat… Asta a fost în 
general treaba Revistei și a Operetei la noi. Dar asta mai mult pe musical-uri 
celebre, unde nu se insista atât de mult pe actorie, ci pe cântat… Iar teatrul muzical 
este o formă de artă specială, pentru un anumit public. Pentru o anumită zonă… 
Și cum spuneam, noi nu avem cultura asta încă. Dar cred că ușor, ușor o să o 
dezvoltăm… 
 
Dar văd bucuria cu care jucați voi. Aveți tot ce trebuie pentru genul ăsta de 
teatru… Nu e frustrant că nu se fac mai multe spectacole în zona asta, că nu 
ne grăbim să dezvoltăm o dată cultura asta a musical-ului? 
 
Iei lucrurile așa cum sunt… Poate că nu trebuie să ne mai concentrăm atât de tare 
pe ce nu e, decât dacă transformăm asta într-o dorință, dacă luptăm pentru treaba 
asta. Atunci Dumnezeu cu siguranță, dacă vede cât ești de implicat, te ajută… Eu 
am fost în facultate la o secție de musical. Am avut un profesor din America. Un 
profesor de culoare, extraordinar. Special pe zona de musical. De la el am învățat 
foarte multe. Am avut un spectacol la Casandra, Little Shop of Horrors. Din anul 
I am jucat și s-a jucat ceva. A fost o bucurie. De acolo am luat eu microbul ăsta… 
 
Actoria de musical e specială, nu-i așa? 
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Actoria de musical este foarte mișto. În primul rând ești actor. Și după aceea, mult 
după aceea, ești cântăreț. În primul rând tu ești actor. Și tu cânți cu felul tău de a 
fi. Al personajului tău. Nu se așteaptă nimeni să rupi scena cu talentul la cântat. 
Importantă este atitudinea. Important este personajul. Vorbim despre niște oameni 
care de emoție nu mai au cuvinte și încep pur și simplu să cânte… Asta înseamnă 
musical. Personajul nu-și mai poate manifesta trăirile decât așa, cântând… De 
fericire, de nefericire… De disperare, de iubire… De toate sentimentele duse în 
punctul în care nu se mai poate altfel 🙂 

Dacă tot am ajuns la studenție și începuturi, hai să pun întrebarea aia 
standard de interviu… Cum ai ajuns să faci actorie? 
 
Asta mi-am dorit dintotdeauna! Când eram mică, eram foarte extrovertită… 
Vorbeam cu toată lumea, cântam, dansam, râdeam… Apoi a venit o perioadă în 
care eram foarte eu cu mine. Am devenit foarte timidă, m-am inhibat. Și a ținut 
destul de mult perioada asta… Dar pe tot parcursul creșterii mele, a dezoltării 
mele ca om, teatrul a rămas o constantă… Dorința mea de a spune povești – că 
până la urmă asta înseamnă teatru, nu? – a rămas constantă… Chiar dacă la un 
moment dat, în liceu, am vrut să dau la filosofie, eu de fapt tot la teatru îmi 
doream… Și am venit în București, am fost la Școala Populară de Artă, unde 
am învățat noțiunile astea basic, am învățat ce presupune admiterea la actorie. Și 
asta datorită profesoarei mele de acolo, Petronela Lazăr, căreia îi mulțumesc 
pentru tot! Și am avut noroc, am intrat din prima. Iar de atunci viața mea este 
perfectă! 
 
Vorbește-ne despre viața de actor… 

Mie îmi place foarte mult! Mă bucur de fiecare zi. Asta nu înseamnă că actorul 
este mereu numai un zâmbet, se bucură, râde, spune bancuri, pe unde merge e 
sufletul petrecerii… În general actorii sunt foarte introverți. Foarte mulți dintre ei 
sunt niște timizi, în fapt. Doar pe scenă își dau voie să fie așa cum sunt ei în 
adâncul sufletului lor, plini de expresie… 

Cum e trecerea de la spectator la actor, și viceversa? Cum se schimbă 
experiența teatrului? 

În sală ești sub o magie. Iar pe scenă ești sub altă magie. Magia primirii, în sală. 
Magia dăruirii, când ești pe scenă… Când ești în sală, uiți că ești actor. Sau ar fi 
bine să uiți că ești actor… Să primești cu suflet de copil tot ce se întâmplă pe 
scenă… Trecerea? E o trecere naturală. Nu-ți pui probleme. Nu gândești prea 
mult… Te lași cuprins de poveste, de ceea ce ți se propune. E minunat să fii 
spectator. Un spectator generos poate fi și un actor generos. Și invers. Teatrul e 
ca viața. Cu cât trăiești mai deschis, mai bucuros, mai fără arme, cu atât vin lucruri 
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mai frumoase. Cu cât te închizi, îți pui probleme, te înverșunezi, cu atât ți se 
întâmplă mai puține lucruri bune… E un fel de lege a atracției în tot și în toate… 

 
Care e partea cea mai grea la meseria asta? 

Așteptarea. Dorința de a lucra. Cele mai grele momente sunt cele când nu ai de 
lucru… Nu când ai de lucru și nu mai prididești… Așteptarea e grea. Și în 
momentele alea trebuie să nu cazi cu duhul. Trebuie să mergi înainte, să-ți vezi 
de treaba ta… Să te păstrezi în starea aia curată, de vas gol. În care să intre apoi, 
când vine momentul potrivit, ceea ce trebuie. 

Dar partea cea mai frumoasă?  

Când reușești să emoționezi publicul. Când simți vibe-ul ăsta din partea lor. 
Pentru că da, se simte… Și e o chestie extraordinară. Să simți că povestea ta a 
ajuns în sufletele lor? E absolut dumnezeiesc sentimentul ăsta! Coboară pur și 
simplu îngerul… E genial, e minunat. Numai pentru asta, numai pentru clipele 
astea merită să trăiești în meseria noastră. E o magie. Un miracol… 

Crezi că ai (mai) putea să te lași de teatru? Sau e una dintre meseriile care-ți 
intră în sânge? 

Nu vreau să mă las. Nici nu-mi pun problema. Doar dacă – Doamne ferește! – 
sunt forțată de cine știe ce împrejurări… Dar nu, în niciun caz. Teatrul e… Nu pot 
să-i spun nici măcar drog, că și de droguri te poți lăsa… E o iubire. O iubire mare. 
Care nu trece niciodată! 

Mai știi care a fost primul spectacol pe care l-ai văzut? 
 
Primul spectacol pe care l-am văzut și care m-a impresionat… De fapt, sunt 
două. Preșul, de Băieșu, cu care teatrul din Craiova a venit la noi la Roșiorii de 
Vede. Iar al doilea a fost la Teatrul de Vară din Mamaia. O scrisoare pierdută în 
regia lui Ciulei. Cu Victor Rebengiuc și Mariana Mihuț. Eram mică atunci și 
mi-am dorit să fiu actriță o dată în plus. 
 
Prima experiență pe scenă? Îți mai aduci aminte? 
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N-a fost prima experiență, dar a fost prima de care îmi aduc aminte cu un impact 
negativ… Eram comandant de detașament, pe vremea lui Ceaușescu. Cred că 
aveam vreo 8 ani. Trebuia să spun o poezie pe scenă. Era o serbare de 1 iunie, sau 
ceva de genul ăsta… Eram cu un Șoim al Patriei lângă mine, care a știut poezia 
perfect. Iar eu m-am blocat complet. Erau sute de oameni în fața mea și eu am 
avut un blanc total… A fost groaznic… Atunci a început și s-a terminat universul 
pentru mine. Au căzut atât de greu clipele alea… M-am înclinat ca și cum 
spusesem ce aveam de spus, lumea m-a aplaudat și am ieșit de pe scenă. Dar 
nimeni nu a știut ce se întâmplă în sufletul meu… Uitarea aia a fost groaznică… 
M-am blocat de emoție, când am văzut atâta lume… Mi se șoptea din culise poezia 
și eu nimic. Era o poezie scrisă de tatăl meu, pentru mama. Din punctul de vedere 
al copilului. Era ceva ce știam clar, dar când am dat cu ochii de atâta lume… A 
fost un coșmar… În rest, am amintiri foarte frumoase de pe scenă 🙂 

Dar din seria experiențelor delicioase și a “accidentelor” amuzante? 

A, sunt o grămadă aici… Colegi care-ți fac tot felul de glume, de exemplu. În loc 
de cățel de jucărie te trezești cu o găină. Și de, trebuie să joci cu găina. Intri în 
scenă și îți faci treaba așa, cu găina… Sau vreun cățel viu, care pleacă prin sală… 
Sunt tot felul de momente, toate extraordinar de frumoase, când pur și simplu se 
produce o întrerupere și de spațiu și de timp și de tot. Pe scenă, cu atâția martori, 
când doar tu și colegul tău știți ce trebuia să spuneți și un se mai întâmplă chestia 
aia și pur și simplu unul din voi uită și cine e și ce caută acolo și trebuie să salvezi 
situația asta… Momentele astea sunt agonie și extaz… Uitarea este groaznică pe 
scenă, da. Dar și atunci trebuie să fii pe fază. Să tratezi totul cu umor, să un intri 
în panică. Altfel, am întrerupt și spectacole pentru că se vorbea în sală sau alte 
chestii din astea. Tot accidente, dar mai puțin delicioase… 

Există public bun și public prost? 

Nu. Există public viu… Există și public nepregătit. Defazat. Neconcentrat. Nu pot 
să-i spun prost… E de ajuns să fie pe dinafară câțiva sau să vrea să facă atmosferă 
proastă, ca să se strice o sală întreagă. Dar în general acești oameni se simt și ies 
singuri… Sau dacă rămân în sală, de multe ori sunt până la urmă câștigați de 
spectacol, de poveste. 

Oamenii de multe ori nu realizează cam câtă muncă e în spatele unei povești 
de pe scenă… Care e momentul cel mai complicat în construcția unui 
spectacol? 

Momentul cel mai complicat – care poate că nu apare mereu, dar apare destul de 
des – e atunci când nu iese nimic… În majoritatea cazurilor, înainte de premieră. 
Când mai sunt câteva repetiții și se pierde încrederea, siguranța… E și un reper… 
Bine, poate fi și o credință falsă… Se spune că dacă n-ai această criză în crearea 
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unui spectacol, n-o să fie un spectacol bun… O criză în care să-ți vină să-ți iei 
lumea în cap… Un moment în care nu mai înțelegi nimic, nu mai știi de unde să 
o apuci… Te simți în aer, fără plasă de siguranță… Nu mai știi ce vrea regizorul 
ăla de la tine. Sau ce vrei tu de la el. Sau de la personaj… 

Se întâmplă să intri în conflict cu personajul? 

Da, bineînțeles… Dar vezi, noi aveam toate arhetipurile astea în noi. Totul e în 
noi. Noi suntem tot ceea ce există pe lumea asta. Așa că tu intri în conflict cu 
partea din tine care nu-ți convine. Și pe care nu vrei să o scoți la suprafață, să o 
arăți lumii. Dar ea există. Într-o formă latentă, ea e în proporție mai mică sau mai 
mare în interiorul nostru. Eu sunt suma tuturor existențelor de pe pământul ăsta. 
Și tu la fel. Noi toți la fel… 

 
 

Un personaj de care îți e dor? Sau un spectacol? E greu când nu se mai joacă 
un spectacol? 

Off… E cea mai frumoasă întrebare care mi-a fost pusă într-un interviu… Nimeni 
nu m-a întrebat cât de greu este atunci când nu se mai joacă un spectacol… 
Doamne, e atât de greu. E ca și cum trebuie să te desparți de o parte din tine… 
Oricum, păstrezi în tine toate personajele astea. Și mie îmi e dor de toate 
spectacolele. Și alea bune și alea proaste. Și alea care mi-au adus bucurii și alea 
care mi-au adus eșecuri, între ghilimele… Mi-e dor de toate și îmi pare foarte rău 
că se renunță atât de ușor la spectacole. Și se renunță pe principii de neînțeles… 
Se renunță la spectacole mari din niște criterii absolut pecuniare. Sau din neputința 
unora de a programa cum se cuvine, ori a altora de a vinde… Sau din alte 
interese… Și e trist, că sunt teatre care își permit să păstreze în repertoriu niște 
spectacole. Dar totuși renunță la ele… Și da, pentru noi e greu. E ca orice 
despărțire… 

Reacția publicului sau ochiul criticului? Pentru ce îți faci mai multe griji? 

Reacția publicului, clar. Din păcate la noi critica nu mai are prea mare 
importanță… Nu prea mai citim cronici și îmi pare foarte rău să spun asta. Citim 
cronici dacă simțim așa, o privire binevoitoare asupra muncii noastre. Bine, 
vorbesc acum în numele meu. Nu mă iau după cronici. Sunt și eu om, sunt și eu 
sensibilă… Și chiar dacă mă laudă pe mine un critic, dar vorbește de rău 
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spectacolul sau regizorul sau vreun coleg… Nu știu ce să zic… Sunt chestii prea 
meschine. Nu se mai vede necesitatea actului artistic, dorința… Altfel era critica 
de teatru odată. Și de asta prefer să nu mai citesc ce se scrie acum… Pentru că te 
influențează, te afectează. Te afectează când vezi că e mai mare bucuria de a lovi, 
decât bucuria de a construi… 

E doar impresia mea, sau un personaj se schimbă ușor, ușor de la un 
spectacol la altul? 

Da, așa e. Un spectacol care se joacă cinci ani, șase ani… Dacă ar fi filmat la 
premieră și apoi după niște ani s-ar putea vedea cât se schimbă… Povestea e tot 
aia, traiectoriile sunt tot alea, costumele, coafurile… Vorbele sunt aceleași, dar 
totuși trăirile sunt ușor schimbate. Pentru că suntem oameni. Teatrul e viu. Și asta 
e frumos la teatru. Un film făcut în ’70 e același de fiecare dată când îl vezi. E o 
peliculă. Dar aici e un om viu, care spune o poveste. Cu aceeași voce, dar cu 
trăirile pe care le are el în momentul ăsta… Într-o seară ești mai bine, într-o seară 
ești mai prost. Într-o seară ești mai concentrat, în alta mai sensibil… Aceeași 
replică poate fi rostită cu același gând. Și totuși, e un duh inefabil care lucrează 
undeva și dă o diferență… 

Dar pe tine ca om? Te schimbă meseria în timp? 

Da, clar. Eu mă uit la mine. Sunt foarte diferită… Să fii artist îți dă o libertate de 
spirit foarte mare… Îți dă voie să trăiești mai liber, mai altfel… E un privilegiu să 
fii artist 😀 

Ți-a fost sau îți e frică de ceva ce s-ar putea întâmpla pe scenă? 

Când intri în scenă, intri ca și cum ai intra în arenă. Ești pregătit să ți se întâmple 
orice. Nu intri cu teamă. Intri cu bucurie. Cu dorința de a da tot ce ai mai bun în 
tine în orele alea cât durează spectacolul. Dar ai și conștiința faptului că se poate 
întâmpla orice și că ești pregătit să faci față… Da, există și o doză de frică. Și asta 
e mișto, până la urmă. 

Există lucruri pe care trebuie să le simți într-un anumit personaj și care te 
afectează indubitabil pe tine, ca om… Cum te protejezi de chestiile astea? 
 
Da, chiar există. Mai ales când joci o Julietă care se omoară din prea multă iubire, 
sau personaje negative, sau Lady Macbeth… Da, intri în zona aia. Îi înțelegi, 
urmezi pașii. Dar este și o detașare. Pentru că tu ești și în zona aia, ești și în afară, 
observator. E ca și cum ai fi și păpușă și păpușar… Trebuie să rămâi suficient în 
afară ca să poți controla. E o limită până la care se merge, ca să poți să-ți păstrezi 
sănătatea emoțională și mentală. Nu te duci în toate abisurile minții umane, că 
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atunci pierzi partida. Dar te duci mult, pâna la limita limitei. Până acolo unde știi 
tu că poți merge… 
Dar când joci comedie? Lumea crede că-i ușor, dar eu aș zice că nu-i chiar 
așa… 

E foarte greu. Normal că există un spirit al comediei, pe care e super genial să-l 
ai de acasă. În ziua aia să vii vesel și plin de energie și să spui fiecare replică de 
parcă ar fi prima dată… Dar de foarte multe ori vii atât de trist la teatru, ai atâtea 
probleme… Dar te mobilizezi și urci pe scenă. Asta este arta actorului. Să lase 
cum poate bagajul personal și să-l ia pe al personajului. Iar comedia e cea mai 
grea! 

Mai vin oamenii la teatru ca altădată? La spirit mă refer… 

Oamenii vin în număr foarte mare la teatru. Iar spiritul e foarte bun. Trebuie însă 
să știi să-l orientezi… El vine la teatru, dar tu ce-i dai? E responsabilitatea ta să-i 
dai hrană pentru suflet și nu doar pâine și circ… 

Se tot vorbește că ar fi nevoie de mai multe teatre… Așa să fie? Sau am putea 
începe cu o mai bună organizare în teatrele care există deja? 

E loc și de teatre noi, e loc și de mai bine în teatrele care sunt deja… Numai să fie 
vorba de dezvoltare. De evoluție, nu de involuție. E loc pentru mult mai bine. Și 
pentru toată lumea. Și pentru teatru de stat, și pentru independent. Și pentru actori 
de tot felul. E loc. 

Apropo de actori tineri… Te pregătește școala pentru ce urmează? 

Da. Cel puțin pe vremea mea te pregătea… Nu știu acum cum mai e… 

Pasiunea ta pentru teatru e evidentă, ți se citește în privire pe scenă… Dar 
film? 

Mi-ar plăcea tare mult… Este ușor altă meserie. Am făcut și n-am făcut film până 
acum… Dar mi-ar plăcea foarte mult. Și televiziune mi-ar plăcea. Televiziune în 
sensul de filme de televiziune, seriale… Dar să fie chestii de bun gust… De 
exemplu, mi-a plăcut foarte mult experiența din Las Fierbinți 😉 

N-ar fi loc și de mai mult teatru TV? 

Ba da. Se face teatru TV, dar din păcate prea puțin… Și e loc și de inovație în 
teatrul TV… 

Teatru radiofonic? 
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Îmi place de mor. Am făcut teatru radiofonic încă din facultate și mă bucur enorm. 
Am jucat roluri pe care nu le-am jucat în teatru. Am cunoscut oameni minunați. 
Am jucat alături de oameni lângă care nu apuci altfel să joci, decât dacă ești super 
norocos… 

Și n-ar fi fain să fie un pic mai promovate formatele astea de teatru TV și 
teatru radiofonic? Nu ar putea ele să pătrundă dincolo de publicul extrem de 
nișat pe care-l au acum? 

Ba da. Dar pentru asta trebuie gândită foarte bine o strategie de marketing, trebuie 
gândite forme noi de teatru… 

Aminteai mai devreme de Preșul, pe care l-ai văzut cu ocazia unui turneu… 
De ce nu se mai fac turnee ca pe vremuri? Nu mai e nevoie de ele? 

Ba da. Publicul din țară e doritor și iubitor de teatru. Dar nu se mai fac din păcate 
turnee… Pe vremuri oricine se putea bucura de teatru, toată lumea avea șansa să 
vadă un spectacol… Acum rămân doar plecările astea de o zi, două. În orașe mari, 
pe la festivaluri. Și cam atât… 

E doar impresia mea, sau e altfel publicul de festival? 

Da. E o bucurie aparte. O efervescență. 

Cea mai surprinzătoare chestie pe care ai trăit-o până acum în meseria de 
actor? 
 
Păi să treacă ani de zile și să mă trezesc cu un mesaj pe Facebook… Datorită 
faptului că am venit la spectacolul X, din data…, viața mea s-a schimbat și am 
înțeles cutare lucru… Nu mă așteptam la așa ceva, îți dai seama… Și să-ți dai 
seama că tu ai fost un pion într-o schimbare în bine în cineva înseamnă ceva… 
 

 
 
Penultima întrebare. Crezi în semne? 
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Foarte mult. Cred în semnele pe care ni le dă Dumnezeu la tot pasul… Suntem 
ajutați din astral mereu. Doar că suntem prea orbi ca să vedem asta… Mă văd pe 
mine, în primul rând. De multe ori mă închid, mă fac că nu văd semnele… 
Orgoliul e cel mai mare dușman al nostru! 

Ultima întrebare. Dacă ai putea avea orice super putere din lume, ce ți-ai 
dori să poți face? 

Mi-aș dori ca toți oamenii să fie fericiți. Dar mai ales să pot face cumva să nu mai 
existe copii abandonați. Și nici bătrâni singuri… 

 
de: Mădălina Mihai 

 
 
 


