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Monica Andrei: Sunteţi de profesie arhitect şi lucraţi ca scenograf. Arhitectul face planuri de 

clădiri, iar scenograful gândeşte şi a patra dimensiune, trecerea timpului, imaginea scenică în 

mişcare. Aţi găsit punctele comune ale acestor meserii? 

 

 

Cosmin Ardeleanu: Deși toată lumea are impresia că arhitectura are mare legătură cu 

scenografia, aceste arte se întâlnesc destul de puțin. Există puncte comune, există reguli generale 

de compoziţie care sunt valabile în toate artele. Însă scenografia este o meserie aparte care se 

învață numai făcând spectacole. De aceea, dacă lucrezi pe scenă, poți foarte bine învăța 

scenografie și dacă ești absolvent de Conservator. Spațiul se construiește la fel cum se compune 

muzica, doar că școala de arhitectură îţi formează un sistem de gândire responsabil, te 

obișnuiește cu rigoarea. Din anul III de Facultate m-am îndrăgostit de teatru, și am continuat 

școala pregătindu-mă pentru el. 

 

 

M.A.: Cum v-ați îndrăgostit de teatru? 

 

 

C.A: După ce am văzut Povestea de iarnă a lui Ducu Darie la Bulandra. Aceasta a fost 

întâmplarea după care m-am tot întrebat ce aș putea face la teatru, cum aș putea să fac și eu așa 

ceva, în ce fel aș putea contribui la o asemenea lucrare. Probabil desenând mereu, am ajuns 

scenograf. 

 

 

M.A: Cum aţi ajuns în teatru? 

 

 

C.A. Gândindu-mă întruna la asta. Dacă îți dorești ceva și acel ceva e bun pentru tine, se 

întâmplă rapid. Mai întâi, m-am făcut pictor de decoruri la Teatrul Mic. Țin minte că m-am 

prezentat doamnei Leopoldina Bălănuță, care era atunci directoare, cu declarația că doresc să 

lucrez orice, câtă vreme sunt de partea cealaltă a cortinei. Știind să desenez, m-a primit în 

atelierul de pictură al teatrului. După vreun an m-a promovat regizor tehnic. Ajunsese să țină 

foarte mult la mine. 

 

 

M.A.: Ce impresie v-a făcut Leopoldina Bălănuţă? 

 

 

C.A: Era apropiată, visătoare și foarte pasionată de scenă. Avea un respect mare pentru colegi. 

Îmi aduc aminte că mă trimitea mereu la școală și era foarte interesată de examenele mele. Îi 

păstrez o amintire foarte frumoasă. 



 

 

M.A.: Cum a fost la Teatrul Mic? 

 

 

C.A.: După vreun an, l-am cunoscut pe Dragoş Buhagiar. Lucra cu Alexandru Dabija la Şcoala 

femeilor și l-am rugat să-i fiu asistent. Dragoş este foarte generos cu oricine e serios şi pasionat. 

De atunci ne leagă o prietenie constantă. 

M.A.: Şi aţi ajuns la o meserie nouă: regia de culise. Ca regizor tehnic aveaţi alte atribuţii, eraţi 

un pion principal în spatele scenei pentru actor, trebuia să verificaţi recuzita şi decorul înainte 

de spectacol. Cum v-aţi descurcat? 

 

 

C.A.: Regizorul tehnic face mult mai mult decât să verifice recuzita și decorul, are grijă de tot ce 

e pe scenă. Pe lângă asta, el e legătura dintre artistic și tehnic, dintre actori și mașiniști, 

recuziteri, ateliere. Echipa unui spectacol care are un regizor tehnic fermecător este mult mai 

fericită. Are șanse mai mari ca spectacolul să iasă bine și să aibă o viață mai lungă. Pentru mine, 

cel care veneam din arhitectură, școala de la Teatrul Mic a fost foarte importantă. Dacă acum 

reușesc să fiu apropiat de ateliere, să găsesc un limbaj comun cu cei de la tehnic, este pentru că 

am trăit printre ei, am fost colegi multe zile și nopți. Le-am învățat așteptările, nefericirile, la fel 

de bine cum am învățat să joc și table, pentru că nu ești un adevărat om de teatru până nu te 

descurci cât de cât la table. 

 

 

M.A.: Să continuăm drumul. Unde aţi ajuns de la Teatrul Mic? 

 

 

C.A.: La Teatrul Naţional, unde am lucrat aproape doi ani cu Alexandru Tocilescu. Pe vremea 

aia mai exista luxul de a ridica un spectacol niște ani de zile. Toca făcea Scrisoarea pierdută. 

Decorul fusese proiectat de arhitecta Vali Ighigheanu coordonată de Sever Frențiu. Atunci am 

intrat prima oară în familia unui spectacol. Pentru că eram toți foarte apropiați unul de celălalt. 

Iar familia era talentată. Toca era în frunte, iar printre cei cu care îmi petreceam fiecare zi erau 

Ștefan Iordache, Ion Lucian, Nicu Alifantis, Florin Zamfirescu, George Ivașcu, Mircea 

Albulescu, Dan Puric, Magda Catone. Rezultatul a fost, firește, o minunăție. Cel puțin așa îmi 

amintesc acum. Am undeva o filmare pe VHS, dar nu m-am uitat niciodată la ea. S-a jucat puțin, 

pentru că la scurtă vreme s-a schimbat conducerea teatrului. 

 

 

M.A.: Ce aţi învăţat nou? 

 

 

C.A.: Toca a fost primul meu profesor de „teatru viu”. E foarte important ca de la bun început să 

nimerești într-o echipă care face „teatru viu”, pentru ca deprinderile tale artistice să fie ferite de 

vreun drum rătăcit. 

 

 



M.A.: Să facem o delimitare a termenilor de „teatru viu” şi „teatru mort”, ca să nu se facă vreo 

confuzie. 

 

 

C.A.: „Teatrul viu” este cel pe care îl fac actorii și regizorii sinceri. Dacă se pleacă de la formă la 

fond, se naște rătăcirea. Fie că vorbim de o formă fixă a unui anume spațiu, un decor construit 

exact după o machetă, fie de o formă convențională de joc sau de mișcare. Dacă premiera este un 

rezultat al căutărilor adevărului din text, dacă pe timpul repetițiilor toată lumea a fost preocupată 

de sinceritate, atunci teatrul pe care l-au născut artiștii este viu. Sinceritatea trebuie găsită și 

păstrată în fiecare minut al repetițiilor, trebuie descoperită chiar înainte de primele repetiții, când 

deslușești ce vrei să spui cu acest spectacol. Sau când te gândești cum arată locul în care se 

întâmplă el. Sinceritatea se observă ușor și când actorul îi răspunde celui cu care se află în dialog 

pe scenă. Atunci, din sală se vede foarte bine dacă l-a auzit sau nu înainte să-i răspundă. Mă 

gândesc că de aia se spune că în teatru e ca în viață, fiindcă sinceritatea nu doar că aduce mari 

bucurii, dar este și singura care te ferește de orice fel de supărări. Iar dintre toate, sinceritatea față 

de tine însuți este probabil cea mai importantă. Dar această alegere trebuie făcută în orice formă 

de expresie artistică. După cum un pianist poate căuta fie să-și etaleze virtuozitatea, adică să se 

arate pe el, fie să povestească ce descrie partitura, la fel într-un spectacol un actor poate căuta 

celebritatea, succesul la public ori poate căuta doar să participe la un spectacol bun. Un regizor 

poate să-și expună viziunea sa despre un text sau poate povesti o poveste. Un scenograf poate 

căuta să-și exprime tușa personală, să facă decoruri „frumoase” sau să imagineze cel mai potrivit 

spațiu pentru poveste. Eu iubesc scenografia de dragul spectacolului. 

 

 

M.A.: În multe teatre există și spectacole slabe dar cu mare succes la public, după cum există și 

spectacole bune, ale unor regizori mari, care nu au public. Care dintre acestea intră în 

categoria „teatru mort” sau „viu”? 

 

 

C.A.: Dacă vorbim despre teatrele din București, am observat o separare a publicului în funcție 

de săli. Publicul de la Nottara este altul decât cel de la Bulandra. Cel care își cumpără bilet la 

Teatrul Metropolis se așteaptă să vadă un tip de spectacol cu care s-a obișnuit la Metropolis. Nu-

mi dau seama dacă asta e bine sau nu. Mă gândesc că poate fi o cauză a sălilor goale la 

spectacole bune. Oricum, vorbim de cazuri izolate, pentru că în general montezi textul potrivit în 

teatrul potrivit. În general publicul vine la spectacolele bune și pleacă de la cele slabe. 

 

 

M.A.: Dacă Alexandru Tocilescu făcea un teatru "viu", asta înseamnă că prefera obiectele pe 

scenă plasate într-un anume fel ţinând cont de energia degajată acolo, sau vă referiţi la cum 

intra acel obiect în relaţie cu actorul? 

 

 

C.A.: Într-un spectacol sincer tot ce se vede și se aude are un rost. Dacă mă întrebați despre cum 

se face o scenografie bună, cred că înainte de toate, un scenograf trebuie să înțeleagă cum se face 

actoria bună, regia bună, coregrafia bună. La fiecare spectacol unde lucrez, învăț din ce în ce mai 

bine fiecare dintre aceste meserii. Din perspectiva asta, Toca a fost primul meu profesor de 

teatru. După părerea mea, cel mai mare talent al lui era să aleagă dintre toate variantele de a 



ridica o scenă pe cea mai firească. Toca nu venea niciodată dimineața la repetiție cu o schiță în 

minte, habar nu avea nici dacă va găsi ceva, nici cum ar arăta acel ceva. Tot ceea ce se ridica pe 

scenă apărea pe moment, se desprindea dintre toate căutările ca fiind singura soluție adevărată. 

Firește, pentru a lucra așa, Toca era ca o enciclopedie. Știa tot. 

 

 

M.A: … şi citea foarte mult Toca. 

 

 

C.A.: Îmi vine în minte doar un singur alt exemplu al unui asemenea a-tot-știutor: Iosif Sava. 

Iosif Sava putea să poarte o discuție cu un chirurg la fel de bine ca și cu un inginer, de la egal la 

egal. Pentru că de citit, citim toți, la fel cum vedem și filme sau ascultăm muzică, însă de obicei 

toate se așează într-un soi de amintire care devine din ce în ce mai bogată și mai reprezentativă 

pentru cine suntem. Pe când Toca ținea minte fiecare rând citit, fiecare cadru din orice film, 

fiecare chitarist care s-a perindat prin fiecare formație importantă. Reperele lui erau nu doar 

adevărate, erau extrem de vii. Iar fresca lui culturală era uluitoare. Peste toate, avea și darul 

comunicării, putea formula cu ușurință pe cât de pertinent pe atât de fermecător, tot ceea ce 

gândea. Prin urmare toți cei care lucram cu el eram în aceeași sâmbătă. Iar asta se vedea și după 

repetiții, în spectacol. 

 

 

M.A.: Și spectacolul rămânea într-o duminică perpetuă, după premieră, pentru spectator... Cum 

l-aţi cunoscut pe Cristi Juncu? 

 

 

C.A.: La Teatrul din Ploiești. După ce am văzut un spectacol de-al lui, m-am dus imediat si i-am 

spus că-mi doresc să lucrez cu el. La puțină vreme, a venit să vadă o premiera de-a mea la 

Teatrul Odeon. I-a plăcut și m-a luat cu el la Piatra Neamț. Acolo am făcut Avarul. De atunci ne 

leagă foarte mulți ani frumoși în care ne-am gândit împreună ce și cum să lucrăm. Devenirea 

mea ca artist am parcurs-o alături de Cristi, cel care de la un spectacol la altul a ajuns unul dintre 

regizorii desăvârșiți în lucrul cu actorii, în lucrul cu toți artiștii care îi stau alături, coregrafi, 

muzicieni sau scenografi. Un regizor fermecător pe care actorii din toate teatrele îl așteaptă cu 

mare drag. Fiecare sejur de repetiții la un spectacol semnat de Juncu rămâne mulți ani în 

amintirea noastră, a tuturor celor care l-am lucrat, ca un fel de vacanță de vară în care ne-am 

apropiat unii de alții si fiecare de noi înșine. 

 

 

M.A.: „Avarul” a fost primul spectacol în regia lui Cristi Juncu unde aţi făcut scenografia. Ce s-

a întâmplat apoi? 

 

 

C.A.: Au urmat alte câteva zeci pe care le-am făcut împreună. Repede de tot îmi aduc aminte de 

Furtuna, la Ploiești, Aproape, la Vâlcea, si unul din iarna trecută la Naționalul de la Mureș pe 

care probabil mi-l voi aminti mereu, Școala Nevestelor. 

 

 

M.A: Furtuna, testamentul lui Shakespeare… Nu e un text uşor de montat. 



 

 

C.A.: Da, am întâlnit tot felul de păreri despre acest text. Un prieten îmi spunea, spre exemplu, 

că e o mare amăgire să-ți închipui că ai avea cum să-l montezi mai devreme de sfârșitul carierei. 

Cu siguranță că atunci ai o altă înțelegere a lumii, însă cred că te poți apropia de orice text câtă 

vreme ajunge într-un fel la tine, reușește să te impresioneze, să comunice cu tine. 

 

 

M.A.: câtă vreme ştii cum să-l arăţi pe scenă… 

 

 

C.A.: nu, să știi cum să-l arăți pe scenă ține de meșteșug, nu la asta mă refer. Ci la motivul pentru 

care te interesează un text. Mai precis, la cât de mult adevăr este în intențiile tale creative. 

 

 

M.A.: Oscilaţia adevăr - minciună v-a marcat din momentul când l-aţi întâlnit pe Alexandru 

Tocilescu? 

 

 

C.A.: Toca a fost un șoc al primelor descoperiri, al începutului. Dar perseverența căutării 

adevărului în timpul lucrului la un spectacol am învățat-o de la Cristi Juncu. Lucrând împreună, 

păstrarea adevărului care naște acel teatru "viu" a devenit o obișnuință. De altfel, franchețea este 

o însușire profund umană, redevenind sinceri ne întoarcem la firesc, la normalitate. Un actor care 

spune pe scenă vorbe goale, oricât de fermecător ar fi, oricât meșteșug ar avea, fără îndoială 

trăiește o nefericire adâncă, una pentru care nu există consolare. Pentru că am întâlnit public care 

consumă multe feluri de teatru, public mai citit sau mai puțin citit, mai experimentat sau nu. 

Există public mai ușor sau mai greu de păcălit cu forme sclipitoare. Dar publicul va simți pe loc 

diferența între viu și formal. Pentru că adevărul este cel mai ușor de observat, în plus se plimbă 

în ambele sensuri, și de la artiști la spectatori, și invers. 

 

 

M.A.: Alte întâlniri, alţi regizori? 

 

 

C.A.: Cu Alexandru Dabija am făcut de două ori Cehov și un spectacol care s-a născut de la 

scena meșteșugarilor din Visul unei nopți de vară, Pyramus & Thisbe 4 You, la Teatrul Odeon. 

Se știe că dacă prin teatrul tău trece Dabija, pe lângă un spectacol bun în repertoriu, primești la 

pachet și o serie de cursuri de teatru. Trupa este cu totul alta la plecarea lui. De Alexandru Dabija 

m-am apropiat într-un fel asemănător potrivirii cu Tocilescu sau cu Ducu Darie, având în mare 

parte aceleași discuri în casele noastre, ocupându-ne timpul cu aceeași muzică. Vorbind aceeași 

limbă, am ajuns să ne bucurăm mereu de timpul petrecut împreună. 

 

 

M.A.: Sunteţi un om norocos pentru faptul că i-aţi întâlnit? 

 

 



C.A.: Eu nu cred în noroc. Cred că atunci când faci ce e mai bine pentru tine, îți apare deodată 

mare și limpede drumul spre pasul următor. Cred că e firesc să te întâlnești exact cu oamenii cei 

mai potriviți cu dorințele tale. Dacă există noroc, atunci norocul este întâmplarea căreia eu îi dau 

voie să se întâmple. Altfel, ea trece pe lângă mine și se transformă imediat într-o viitoare 

întâmplare fericită. Trebuie doar să am ochii larg deschiși ca să o observ. Și apoi curajul de a o 

trăi. 

 

 

M.A.: Cum vă vedeţi în viitor? Vă e frică de viitor? 

 

 

C.A.: Sunt din ce în ce mai sigur că frica e un sentiment complet străin de om. De aia copiii nu o 

cunosc. E un produs al minții noastre. Cred că frica e o simplă unealtă obscură care are exact 

atâta putere câtă îi permitem noi să aibă. De una singură nu există. Apare doar când ne rătăcim. 

Și am descoperit că ceea ce se numește „credință în Dumnezeu” este același lucru cu încrederea 

de sine. De aceea iubesc mai mult mândria decât modestia. Din păcate suntem învățați de mici că 

modestia e cea mai lăudată virtute, că poziția cea mai frumoasă a capului e plecăciunea, iar vorba 

„suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” rămâne o vorbă goală. Firește, atunci 

când ajungem să facem lucruri mari, ne temem să ne mândrim cu ele. De aia sunt foarte fericit 

când întâlnesc colegi care se mândresc cu munca și cu talentul lor. Caut să mă împrietenesc 

imediat cu ei. Cum mă văd în viitor? Mă văd făcând aceeași meserie din ce în ce mai frumos. 

Pentru asta, singura mea grijă e să fiu sincer cu mine. 

 

 

M.A.: Înseamnă că viaţa Dvs. e doar teatru, scenografie, adică nu aveţi viaţă personală. 

 

 

C.A.: Cred că cei care nu mai au viață acasă din cauza scenei greșesc ceva acasă. Și invers. Iar 

această întâmplare se petrece întotdeauna în timp ce se mint pe ei înșiși. Să recunoști că ești 

nefericit e primul pas spre fericire. Însă cei mai mulți, fiind foarte comozi, trăiesc cu impresia că 

renunțarea, acceptarea, însoțite sau nu de tot felul de lamentări, sunt mai ușoare decât 

schimbarea, fie ea și în bine. Și atunci singura cale de a trăi la fel, de a nu schimba nimic, este să 

se convingă de lipsa șansei. De contextul nefericit, de țara în care trăiesc sau de felul în care e 

condusă. De orice, numai în afara lor să fie. Însă cine își amintește că voia, puterea, ce anume 

alege să facă în fiecare zi, sunt toate la el, după cheful lui, acela e fericit și pe scenă și acasă. Și 

sunt șanse mari ca o dată cu el să fie fericiți și colegii de repetiție, și familia de acasă. Când mi se 

întâmplă să nu am cea mai bună părere despre mine, ajung dimineața îngrijorat la repetiție, mi se 

pare că ideea decorului e destul de nepotrivită și cam puțin inspirată, mă gândesc că parcă am 

mai puțin talent decât stagiunea trecută și că sunt cam puțin cunoscut în lumea teatrului. După o 

zi petrecută așa pe scenă, sunt șanse mari să nu fiu cel mai simpatic când mă întorc seara acasă. 

Iar problema decorului e puțin probabil să o rezolv. Și atunci prefer să am o părere bună despre 

mine. Mai rămâne doar să și muncesc ceva pe ziua de azi. Cred că „acasă” e foarte legat de 

„serviciu”. Amândouă sunt ale mele, iar eu și tot ceea ce mi se întâmplă suntem unul singur. 

 

 

M.A.: Care a fost jucăria Dvs. preferată? 



 

 

C.A.: Un joc LEGO și o păpușă. 

 

 

M.A.: Cum o chema? 

 

 

C.A.:  Andreea. O cheamă și acum. E un pic mai cheală, dar mai trăiește la bunica mea. 

 

 

M.A.: În copilărie construiaţi folosind un joc de LEGO. A fost prima intuiţie în alegerea 

meseriei de arhitect? 

 

 

C.A.: Îmi place să construiesc chestii, dar nu așa am ajuns la arhitectură. Ci pentru că pe vremea 

aia părinții care erau mai puțin curajoși nu prea își lăsau copiii să se facă muzicieni sau pictori. 

Iar arhitectura se afla cam pe la jumătatea drumului între o meserie de artist și ceva sigur, cum ar 

fi medicina sau ingineria. 

 

 

M.A.: Şi acum e la fel, tot meseriile aste-s văzute mai bine. Să fii medic, poliţist, judecător, 

avocat, că se câștigă bine… 

 

 

C.A.: Cred că se câștigă bine în orice meserie câtă vreme ești potrivit cu ea. Banii sunt o 

problemă doar pentru plângăcioși sau pentru cei nemulțumiți veșnic. Cine muncește cu plăcere 

are și bani. Dar pentru asta trebuie întâi să muncești, și pe urmă să faci asta cu plăcere. Adică 

dacă ești scenograf, să îți facă plăcere că ai de făcut un spectacol, să ai chef să stai la repetiții. În 

loc să te plângi, mai degrabă să cauți soluții la nefericirile legate de producție sau aprovizionare, 

să cauți să te apropii și de cei mai neprietenoși mașiniști, să te intereseze totul ca și cum ar fi al 

tău, pentru că așa și e. 

 

 

M.A.: Liviu Ciulei a fost arhitect, a jucat în teatru, a făcut regie de teatru. 

 

 

C.A.: Pentru că Liviu Ciulei vedea întregul. Era pasionat de fotografie în aceeași măsură ca și de 

regie. Un scenograf bun e și el  interesat de multe lucruri. 

 

 

M.A.: Şi citește foarte mult. Ce citiţi acum? 

 

 

C.A.: Citesc două cărţi, un roman minunat al lui Florinel Piersic, Romantic porno, și o carte 

despre viața și lucrările lui Paracelsus. 



 

 

M.A.: Cum vă văd spectatorii? 

 

 

C.A.: [râde.] Pe mine? Nu mă văd. Spectatorii sunt interesaţi de actorii care joacă în spectacol, și 

câțiva dintre ei de regizorul care l-a montat.  

 

 

M.A.: Acest lucru nu vă creează o frustrare? Mai ales dacă lucraţi la un spectacol care are 

succes la public? 

 

 

C.A.: Trebuie să am o zi foarte proastă ca să mi se întâmple așa ceva. Nici nu cred că mi s-a 

întâmplat vreodată, cred că cele mai triste zile au fost unele rare în care n-am fost văzut de 

colegi. Însă asta se petrece doar dacă uiți cine ești și ce vrei, sau dacă ești în vreo căutare rătăcită, 

a faimei, spre exemplu, sau a banilor, oricum alta decât a bucuriilor cele mai mari. Frustrările 

sunt firești, le avem toți, indiferent de meserie sau de vârstă. Important e cât sunt de mari și cât 

timp ne ocupă de dimineața până seara. Un scenograf frustrat că nu se vede de regizor sau de 

vreun alt scenograf mai bine cotat uită că nici regizorul cel mai bine plătit din lume nu e ferit de 

frustrările lui. Știți ce probleme cumplite îi poate crea frustrarea unui portar de instituție? Dacă 

asta i se întâmplă și portarului, ce să mai vorbim de un scenograf, care se mai numește și „artist” 

pe deasupra? Deci frustrările simple ale portarului, sau ale economistului, primesc și o glazură 

artistică! Problema este asemănătoare cu cea a bogăției, sau dacă preferați să o numim invers, 

problema sărăciei. Oricâți bani ai avea, mereu vor fi alții care au mai mulți. Soluția acestei 

„dileme din care nu se poate ieși” este să te uiți la ce ai, și să vezi ce mult ai, și câte lucruri 

nemaipomenite poți face cu toate darurile tale. 

 

 

M.A.: Fiecare membru din echipa spectacolului poate crede că este la fel de important, şi că 

succesul i se poate datora doar lui, pornind de la actor, regizor, coregraf etc. 

 

 

C.A.: Toată lumea poate avea probleme dacă și le dorește. Toți pot fi frustrați de ceva, sau se pot 

bucura de ceea ce construiesc. La prima vedere e greu de crezut, dar generozitatea și 

compasiunea îți aduc cele mai mari bucurii. Problema locului scenografului într-un spectacol s-a 

discutat mereu, și cred că așa va fi și pe viitor. Am citit și cărți despre asta. Este sau nu important 

cine a avut ideea decorului, regizorul sau scenograful? Este important să se vadă semnătura mea 

pe scenă? În ce fel trebuie să se vadă ea? Trebuie să urmez vreun fel de traseu evolutiv de la un 

spectacol la altul? Trebuie să se petreacă ceva cu decorul meu pe durata spectacolului, să se 

transforme cumva, sau e la fel de bun un decor care rămâne static de la început până la sfârșit? 

Un scenograf bun face un decor mare sau unul minimalist? Un scenograf bun face un decor 

metaforic sau unul realist? Părerea mea e că un scenograf bun este acela interesat de spectacol și 

foarte pasionat de meseria lui. La fel ca și un regizor bun, și un actor bun. Un scenograf bun știe 

plastică, muzică, poezie, și are un pic de meșteșug. 

 

 



M.A.: La ce spectacole urmează să mai faceţi scenografia în această stagiune? 

 

 

C.A.: Urmează să lucrez cu Cristi Juncu la Ploiești, Mureș și Arad, cu Cristi Popescu la Oradea, 

cu Sorin Militaru la Mureș și sunt în discuții cu Vlad Cristache pentru Brăila. 

 

 

M.A.: şi între timp grafică, afişe, fotografie... 

 

 

C.A.: Grafica pentru Festivalul Naţional de Teatru, 2013 este al treilea an când sunt graficianul 

UNITERULUI pentru FNT. 

 

 

M.A.: Vă amintiţi când aţi făcut primul afiş? 

 

 

C.A.: Primul afiş l-am făcut la Teatrul Mic pentru spectacolul Desculţ în parc. Atunci afișul nu 

se lucra la calculator, ci manual, un original care era apoi trimis la tipografie. Primul meu afiș a 

fost o combinație între pictură, colaj și fotografie. 

 

 

M.A.: Ce vă doriţi în viitor de la publicul spectacolelor dvs.? 

 

 

C.A.: Să fie sincer. 

 

 

M.A.: Aţi vorbit foarte mult despre sinceritate. Sunteţi Săgetător? 

 

 

C.A.: Sunt Leu cu ascendent în Leu. Dar Leul se înțelege bine cu Săgetătorul. 

 

 

M.A.: Aici, la Teatrul Nottara văd pe scenă un copac cu frunze negre şi mere roşii, un glob 

pământesc, și nişte sfere. La ce spectacol faceţi scenografia? 

 

 

C.A.: Se numește „Un pic prea intim”. Textul este scris de Rajiv Joseph și s-a jucat prima oară 

pe Broadway. 

 

 

 

Monica Andrei 


