
Ofelia Popii: E greu. Ma cam coplesesc cheltuielile
Ofelia Popii a fost nominalizata saptamana trecuta la un nou premiu UNITER. De data aceasta a atras
atentia specialistilor din toata tara cu cele opt personaje pe care le interpreteaza in spectacolul " Felii` de
Lia Bugnar. Asta este partea oficiala, care se stia deja. Mai putin cunoscut este faptul ca Ofelia Popii si-a
facut ultima vacanta pe litoralul romanesc, la Doi Mai, ca munceste pe rupte si are foarte putin timp
pentru ea sau ca a ajuns si la ea criza economica, mai ales dupa taierile de salarii din teatru. Si nu in
ultimul rand, sa stiti ca daca ar fi obligata sa voteze, l-ar alege pe Crin Antonescu. Doar daca ar fi
obligata! 
  
  Reporter: Surprinsa de nominalizarea la premiile Uniunii Teatrale din Romanias 
  
  Ofelia Popii: Nu este neaparat o surpriza, din clipa in care stii ca juriul este in sala pentru acest lucru,
astepti rezultatul... Eu cred in acest spectacol si ma bucur ca este apreciat si de publicul de specialitate. 
  
  Rep.: In ultimii ani te-ai abonat la nominalizari UNITER. 
  
  O. P.: Am avut norocul si anul trecut sa imi fie remarcata interpretarea din "Breaking the waves", care
este de asemenea un spectacol foarte drag mie. 
  
  Rep.: Cum ti se pare faptul ca domnul Ilie Gheorghe va fi premiat in cadrul Galei UNITER pentru
intreaga activitates Ai impartit scena cu el de sute de ori in " Faust`. 
  
  O. P.: Gasesc ca este o decizie foarte buna, Ilie Gheorghe este un actor extraordinar, cu o cariera
stralucita in spate. Este inca activ, stiu ca in aceste momente chiar lucreaza la o premiera, dar mi se pare
foarte important faptul ca este premiat pentru ceea ce a creat pana acum. 
  
  Rep.: Crezi ca teatrul din Sibiu merita mai multa atentie la UNITER pentru activitatea din ultimul ans 
  
  O. P.: Nu stiu. Nu prea vad in ce sens. 
  
  Rep.: Pentru tine cum a fost anul 2010 din punct de vedere profesionals 
  
  O. P.: Cred ca a fost un an bun. Am avut doua premiere importante, am primit o nominalizare Uniter
pentru "Breaking the waves" si am inceput lucrul la comedia pe care am scos-o acum in 2011, ma refer la
"Imi place cum mirosi". A fost un an bun. 
  
  Rep.: Dar personal cum ai trait in 2010, cu taieri de salariu, criza economica, proteste prin tara... Tu cum
ai trecut peste problemele de genul acestas 
  
  O. P.: Trec destul de greu peste ele, trebuie sa recunosc, ma cam coplesesc cateodata cheltuielile tot mai
mari pentru intretinere si cheltuielile pentru a trai pur si simplu. Lucrand destul de mult, nu am timp sa
castig un ban in plus din alte activitati. Este greu. 
  
  Rep.: Dat fiind succesul tau din ultimii ani, te-ai gandit ca ai putea face un pas inainte in carieras Ce ar
insemna pentru un actor un pas inainte pornind de la Teatrul "Radu Stanca"s 
  
  O. P.: Eu consider un pas inainte fiecare rol nou pe care il interpretez. Nu cred ca as avea alt loc mai bun
pentru o evolutie personala. Mi-as dori sa fac film mai mult. Am jucat in filmul domnlui Silviu Purcarete,
film care va avea premiera anul acesta - "Undeva la Palilula" se numste, si mi-ar placea mult sa am ocazia
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sa repet aceasta experienta placuta. 
  
  Rep.: Te opreste lumea pe strada, te felicita, te vorbestes Ti s-a intamplat sa auzi sibieni vorbind despre
tine pe stradas 
  
  O. P.: Da, mi s-a intamplat sI sincer iti spun ca imi face placere. 
  
  Rep.: Unde ti-ai facut ultima vacanta, ce destinatie turistica ai ales, si ce te-a atras acolos 
  
  O. P.: Anul asta, din pacate, nu am avut o vacanta prea lunga. Am fost pentru trei zile la Bran, la un
coleg si mi-a placut foarte mult. Anii trecutI in schimb am fost la mare la "Doi Mai". A fost frumos. 
  
  Rep.: Pe cine ai vota dintre Emil Boc, Crin Antonescu si Victor Pontas Daca ai fi obligata sa alegi pe
unul dintre eis 
  
  O. P.: Daca chiar as fi obligata sa aleg pe unul dintre ei, cred ca l-as vota pe Crin Antonescu, dar nu stiu
cat este de important sa apara acest aspect in ziar. 
  
  `Ma bucura vestea nominalizarii, iar primul meu gand se indreapta spre echipa de creatori alaturi de care
am construit acest spectacol si in special spre Lia Bugnar, care mi-a oferit un text extraordinar de frumos
si m-a ajutat sa intrupez aceste felii de viata. Apoi as vrea sa ii amintesc pe Dragos Buhagiar, Florin
Fieroiu si Vlaicu Golcea. Ma bucur mult ca directorul teatrului a propus acest spectacol. A fost o
provocare si ma bucur ca efortul nostru este apreciat atat de critici, cat si de publicul larg`, Ofelia Popii. 
  
  
  De pe malul Dunarii la Cluj 
  
  Ofelia Popii este nascuta in Drobeta Turnu Severin insa a crescut la Arad. In 1995 a absolvit Liceul
Teoretic " Moise Nicoara` tot din Arad, iar in 2001 Facultatea de Teatru a Universitatii `Babes - Bolyai`
din Cluj-Napoca, Sectia Actorie. Intre 2004 si 2005 a fost profesor suplinitor la Liceul Teoretic `Onisifor
Ghibu` din Sibiu, dupa care a devenit preparator la Catedra de Arta Teatrala din cadrul Facultatii de
Litere si Arte a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu. Cel mai important rol al carierei este Mefisto din "
Faust` in regia lui Silviu Purcarete, rol pentru care a si primit in 2008 premiul UNITER pentru " cea mai
buna actrita intr-un rol principal` si premiul Herald Angel Award in cadrul Festivalului de la Edinburgh. 
  

Cuvinte cheie: romania  cluj-napoca  cluj  teatru  faust  arad  silviu purcarete  lucian blaga  emil boc
universitatii lucian blaga  teatrul din sibiu  crin antonescu  aga  liceul teoretic  criza economica  provocare
ceas  pre  premiul uniter  intretinere  litoralul romanesc
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