
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
George Alexandru, 1 Ianuarie 2016 



1. Mediafax 
din data de 2 ianuarie 2016, ora 21.30 

http://www.mediafax.ro/social/institutul-fundeni-actorul-george-alexandru-

a-murit-din-cauza-unei-infectii-abdominale-grave-nu-in-timpul-vreunei-

operatii-14952680 
 

 
 

Institutul Fundeni: Actorul George Alexandru a murit din cauza unei infecţii 

abdominale grave, NU în timpul vreunei operaţii 

Actorul George Alexandru a murit, vineri, la ora 23.30, din cauza unei 

infecţii abdominale grave, a declarat, pentru MEDIAFAX, managerul 

Institutului Clinic Fundeni, Carmen Orban. 

http://www.mediafax.ro/social/institutul-fundeni-actorul-george-alexandru-a-murit-din-cauza-unei-infectii-abdominale-grave-nu-in-timpul-vreunei-operatii-14952680
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George Alexandru (Imagine: Tiberiu Crisan/Mediafax Foto) 

Potrivit managerului Institutului Clinic Fundeni, familia lui George Alexandru 

nu doreşte să fie comunicate şi alte informaţii despre suferinţa actorului. 

Totodată, Carmen Orban a menţionat că decesul actorului nu a suvenit în 

timpul vreunei operaţii. 

Pe de altă parte, reprezentanţii Teatrului Nottara au declarat, sâmbătă, pentru 

MEDIAFAX, că actorul era internat de mai multă vreme în spital. 

Trupul neînsufleţit al actorului va fi depus, luni, de la ora 11.00, în foaierul 

Teatrului Nottara, pe a cărui scenă a jucat în numeroase spectacole. 

Înmormântare va avea loc, în aceeaşi zi, la Cimitirul Ghencea din Capitală. 

La Teatrul Nottara, George Alexandru a urcat pe scenă în 1985, când era încă 

student. A apărut în spectacolele semnate de Ion Cojar şi Alexandru Dabija. 

Născut în Bucureşti, a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi 

Cinematografică "I.L. Caragiale", specializarea actorie. În primul an, i-a avut 

profesori pe Amza Pellea şi Dan Micu. În următorii ani de studenţie a lucrat sub 

îndrumarea lui Gelu Colceag şi Ion Cojar, se arată pe site-ul Teatrului Nottara. 

http://www.mediafax.ro/social/institutul-fundeni-actorul-george-alexandru-a-murit-din-cauza-unei-infectii-abdominale-grave-nu-in-timpul-vreunei-operatii-14952680/foto
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Totuşi, debutul pe o scenă profesionistă bucureşteană s-a petrecut în 1982, la 

Teatrul Foarte Mic, în montarea lui Cristian Hadji-Culea, "Nu pot să dorm", de Ion 

Brad. 

La Studioul Casandra al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică 

I.L. Caragiale, George Alexandru a apărut în numeroase producţii, printre care: 

"Mioriţa", de Valeriu Anania, regia Mihai Mălaimare (1986); "Opera de trei parale", 

de Bertolt Brecht, regia Ion Cojar (1986); "D'ale Carnavalului", de I.L. Caragiale, 

regia Dana Dima (1986); "Peer Gynt", de Henrik Ibsen, regia Ştefan Iordănescu 

(1985); "Rosenkrantz şi Guildenstern", de Tom Stoppard, regia Radu Băieşu (1985). 

La Teatrul Nottara a fost prezent pe afiş, neîntrerupt, din anul 1987. 

Printre spectacolele de la Teatrul Nottara în care a jucat George Alexandru se numără 

"True West", de Sam Shepard, regia Alexandru Mâzgăreanu (2010); "Jocul dragostei 

şi al morţii", de Romain Rolland, regia Lucian Giurchescu (2004); "Capul de răţoi", 

de George Ciprian, regia Răzvan Dincă (2004); "Romeo şi Jeannette", de Jean 

Anouilh, regia Claudiu Goga (2002); "Titanic Vals", de Tudor Muşatescu, regia Dinu 

Cernescu (2002); "Vino la pod, iubita mea!", de Gabor Kiszely, regia Alexandru 

Repan (2001); "O noapte furtunoasă", de I.L. Caragiale, regia Dan Micu (1996); 

"Revizorul", de N. Gogol, regia Mircea Cornişteanu (1995); "Avarul", de J.B.P. 

Molière, regia Mircea Cornişteanu (1994); "Puricele", de Georges Feydeau, regia 

Horaţiu Mălăele (1993); "Un regat pentru un asasin", de Peter Karvas, regia Tudor 

Mărăscu (1991); "Păgubaşii", de Miron Radu Paraschivescu, regia Gelu Colceag 

(1990); "Cuibul", de Tudor Popescu, regia Dominic Dembinski (1989); "Burghezul 

Gentilom", de J.B.P. Molière, regia Alexandru Dabija (1989); "Livada de vişini", de 

A.P. Cehov, regia Dominic Dembinski (1988); "Propilee & Orhidee, S.A.", de Dimos 

Rendis, regia Mircea Marin (1987). 

În ultimii ani, George Alexandru a jucat în spectacolele "Roman teatral", 

după Mihail Bulgakov, regia Vlad Massaci (2012), "Aniversarea", de Thomas 

Vinterberg şi Mogens Rukov, regia Vlad Massaci (2009), "Soţul păcălit", de 

J.B.P. Molière, regia Mircea Cornişteanu (2002). 

În film a început să joace încă din 1978, când regizorul Dinu Cocea i-a propus 

să intre în distribuţia lungmetrajului artistic "Ecaterina Teodoroiu". Printre producţiile 

cinematografice în care a jucat se numără "Casanova, identitate feminină", regia 

Marius Barna (2009), "Supravieţuitorul", regia Sergiu Nicolaescu (2008), "Nunta 

mută", regia Horaţiu Mălăele (2008), "Cu un pas înainte", regia Alexandru Maftei, 

Virgil Nicolaescu, Ana Mărgineanu, Luis Santa Maria, Jesús del Cerro, Alexandru 

Berceanu, serial de televiziune (2007), "Happy End", regia Radu Potcoavă (2006), 

"La Urgenţă", regia Andrei Zincă, serial de televiziune (2006), "Băieţi buni", regia 

Andrei Boncea, serial de televiziune (2005), "Un espresso", regia: Marian Sîrbu 

(2005), "Milionari de weekend", regia Cătălin Saizescu (2004), "Sindromul Timişoara 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Ion%20Brad#search
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- Manipularea", regia Marius Barna (2004), "Dulcea saună a morţii", regia Andrei 

Blaier (2003), "În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură", regia Sinişa Dragin (2001), 

"Triunghiul morţii", regia Sergiu Nicolaescu (1999), "Faimosul paparazzo", regia 

Nicolae Mărgineanu (1999), "Omul zilei", regia Dan Piţa (1997), "Punctul zero", 

regia Sergiu Nicolaescu (1996), "Asfalt Tango", regia Nae Caranfil (1995), "È 

pericoloso sporgersi", regia Nae Caranfil (1994), "Vulpe - vânător", regia Stere Gulea 

(1993), "Balanţa", regia Lucian Pintilie (1992), "Noi, cei din linia întâi", regia Sergiu 

Nicolaescu (1986), "Ultima noapte de dragoste", regia Sergiu Nicolaescu (1980). 

 

 

 

de Elvira Gheorghita 

http://www.mediafax.ro/autor/elvira-gheorghita


Mediafax 
din data de 2 ianuarie 2016, ora 18.30 
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george-alexandru-viata-va-fi-mai-grea-fara-rasul-lui-unic-14952313 

 

 

 

Artiştii îi aduc un ultim omagiu lui George Alexandru: Viaţa va fi mai grea fără 

râsul lui unic 

Oana Pellea, Valentin Teodosiu şi Tudor Chirilă îi aduc un ultim omagiu lui 

George Alexandru, care a murit sâmbătă, aceştia afirmând că viaţa fără Jorjac, aşa 

cum îi spuneau prietenii, va fi mult prea grea, precizând, totodată, că celebrul actor a 

fost "mult mai mult decât suma personajelor lui". 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/artistii-ii-aduc-un-ultim-omagiu-lui-george-alexandru-viata-va-fi-mai-grea-fara-rasul-lui-unic-14952313
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Artiştii îi aduc un ultim omagiu lui George Alexandru: Viaţa va fi mai grea fără 

râsul lui unic 

Actorul George Alexandru a murit, sâmbătă, la vârsta de 58 de ani, după o 

lungă suferinţă, decesul artistului stârnind un val de mesaje de condoleanţe pe reţeaua 

de socializare Facebook. 

Valentin Teodosiu 

"Dumnezeu să-l ierte pe Jorjac! Nu există durere mai mare decât pierderea unui om a 

cărui viaţă a fost legată de a ta. Mare pierdere pentru public, pentru noi cei care te-am 

cunoscut şi iubit. Ne va fi mult prea grea viaţa fără tine, fără râsul tău unic, fără tot ce 

ai însemnat pentru noi. Drum bun, dragule!", a scris actorul Valentin Teodosiu. 

Oana Pellea 

La rândul său, actriţa Oana Pellea spune că "moartea nu poate avea nicio legatură cu 

George". "Este colegul cu râsul cel mai molipistor. Cu un umor de geniu. Generos. 

Bun. Student a lui Amza. I-a fost lui Amza tare drag. Mi-a fost un prieten drag de 

suflet. Moartea nu poate avea nicio legătură cu el. Este cel ce m-a făcut întotdeauna să 

râd din tot sufletul. O să-mi fie dor... de el şi de hohotul enorm de râs ce îl stârnea... 

nu... hotărât lucru... moartea nu poate avea nicio legătură cu George Alexandru", a 

mai spus Oana Pellea. 

Tudor Chirilă 

Pe de altă parte, cântăreţul şi actorul Tudor Chirilă spune că George Alexandru era 

"mult mai mult decât suma personajelor lui". "A fost frumos în septembrie ăla când 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/artistii-ii-aduc-un-ultim-omagiu-lui-george-alexandru-viata-va-fi-mai-grea-fara-rasul-lui-unic-14952313/foto
http://www.mediafax.ro/cultura-media/artistii-ii-aduc-un-ultim-omagiu-lui-george-alexandru-viata-va-fi-mai-grea-fara-rasul-lui-unic-14952313/foto


am filmat «Milionari de weekend». Jorjac' (aşa îl alintau cei care îi erau aproape şi îşi 

câştigaseră acest privilegiu) era în mare formă. Niciun început de cadru fără o ironie, 

fără zâmbetul ăla neterminat, o colaborare perfectă cu ochii lui vii, iscoditori. Mutra 

de tătar şugubăţ. Apoi au mai fost nopţile lungi de vară de la Cătălin, pe Ştirbei, eram 

nişte copii şi el era un fel de Oberon al nostru. Mai ţii minte, Dorina Chiriac? Şi acum 

vine vestea asta implacabilă într-o zi de iarnă. Poate că pentru Jorjac' anul începe 

bine. Pentru amintirile noastre... nu prea. PS. Sunt atât de reci articolele astea care 

anunţă sec realizări profesionale încercând fără succes să înrămeze o personalitate. 

George Alexandru era mai mult, mult mai mult decât suma personajelor lui", a mai 

scris Tudor Chirilă. 

Vlad Massaci 

Regizorul Vlad Massaci, cu care George Alexandru a lucrat la mai multe spectacole, a 

scris la rândul său: "Nu aş vrea să descriu toată părerea de rău care mă umple la vestea 

că a murit George Alexandru, nici calităţile lui de artist nu vreau să le omagiez. Sper 

ca toate astea să se subînţeleagă în propoziţia «o să-mi fie dor de Jorjac»! Odihnească-

se în pace!". 

Nicu Alifantis  

La rândul său, cântăreţul Nicu Alifantis a scris: "George Alexandru, un alt om drag 

căruia nu-i voi mai putea spune, la mulţi ani. Dumnezeu să te-odihnească-n pace, 

Jorjac! Condoleanţe, familiei îndurerate!". 

Horia Brenciu 

"Jorjacul meu drag... Şi mai aveam atâtea de făcut împreună. Te voi iubi mereu", a 

spus şi cântăreţul Horia Brenciu. 

Ionuţ Vulpescu 

Şi fostul ministru al Culturii Ionuţ Vulpescu i-a adus un omagiu actorului George 

Alexandru. "A plecat dintre noi, la numai 58 de ani, unul dintre cei mai importanţi 

actori din generaţia de mijloc a teatrului românesc: George Alexandru. Actor 

exponenţial al anilor '80, George Alexandru a dat, după prăbuşirea cenzurii şi a 

regimului comunist, măsura deplină a talentului său, în sute de spectacole pe scena 

Teatrului Nottara şi în peste 40 de filme. Iubitorii scenei şi ai ecranului îi vor resimţi 

lipsa, căci, prin prematura sa dispariţie, teatrul şi filmul românesc suferă o pierdere 

ireparabilă. Dumnezeu să-l ierte!", a scris Ionuţ Vulpescu. 

Trupul neînsufleţit al actorului va fi depus, luni, de la ora 11.00, la Teatrul Nottara, pe 

a cărui scenă a jucat în numeroase spectacole, după cum au declarat, pentru 



MEDIAFAX, reprezentanţii instituţiei de spectacole. Înmormântarea ar urma să aibă 

loc, cel mai probabil, în aceeaşi zi. 

 

 

 

de Madalina Cerban - Mediafax  

http://www.mediafax.ro/autor/madalina-cerban-mediafax
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din data de 2 ianuarie 2016, ora 12.45 
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Actorul George Alexandru A MURIT la vârsta de 58 de ani 

 

Actorul George Alexandru a murit, sâmbătă, la vârsta de 58 de ani, după o 

lungă suferinţă, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii Teatrului 

Nottara. Potrivit sursei citate, George Alexandru era internat de mai multă 

vreme în spital. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/actorul-george-alexandru-a-murit-la-varsta-de-58-de-ani-14951388
http://www.mediafax.ro/cultura-media/actorul-george-alexandru-a-murit-la-varsta-de-58-de-ani-14951388


 
Actorul George Alexandru a murit la vârsta de 58 de ani (Imagine: Cinemagia) 

Trupul neînsufleţit al actorului va fi depus, luni, de la ora 11.00, la Teatrul 

Nottara. 

Oana Pellea, Valentin Teodosiu şi Tudor Chirilă îi aduc un ultim omagiu lui 

George Alexandru, care a murit sâmbătă, aceştia afirmând că viaţa fără Jorjac, aşa 

cum îi spuneau prietenii, va fi mult prea grea, precizând, totodată, că celebrul actor a 

fost "mult mai mult decât suma personajelor lui". 

La Teatrul Nottara, George Alexandru a urcat pe scenă în 1985, când era încă 

student. A apărut în spectacolele semnate de Ion Cojar şi Alexandru Dabija. 

Născut în Bucureşti, a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi 

Cinematografică "I.L. Caragiale", specializarea actorie. În primul an, i-a avut 

profesori pe Amza Pellea şi Dan Micu. În următorii ani de studenţie a lucrat sub 

îndrumarea lui Gelu Colceag şi Ion Cojar, se arată pe site-ul Teatrului Nottara. 

Totuşi, debutul pe o scenă profesionistă bucureşteană s-a petrecut în 1982, la 

Teatrul Foarte Mic, în montarea lui Cristian Hadji-Culea, "Nu pot să dorm", de Ion 

Brad. 

La Studioul Casandra al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. 

Caragiale, George Alexandru a apărut în numeroase producţii, printre care: "Mioriţa", 

de Valeriu Anania, regia Mihai Mălaimare (1986); "Opera de trei parale", de Bertolt 

Brecht, regia Ion Cojar (1986); "D'ale Carnavalului", de I.L. Caragiale, regia Dana 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/actorul-george-alexandru-a-murit-la-varsta-de-58-de-ani-14951388/foto
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Dima (1986); "Peer Gynt", de Henrik Ibsen, regia Ştefan Iordănescu (1985); 

"Rosenkrantz şi Guildenstern", de Tom Stoppard, regia Radu Băieşu (1985). 

La Teatrul Nottara a fost prezent pe afiş, neîntrerupt, din anul 1987. Printre 

spectacolele de la Teatrul Nottara în care a jucat George Alexandru se numără "True 

West", de Sam Shepard, regia Alexandru Mâzgăreanu (2010); "Jocul dragostei şi al 

morţii", de Romain Rolland, regia Lucian Giurchescu (2004); "Capul de răţoi", de 

George Ciprian, regia Răzvan Dincă (2004); "Romeo şi Jeannette", de Jean Anouilh, 

regia Claudiu Goga (2002); "Titanic Vals", de Tudor Muşatescu, regia Dinu Cernescu 

(2002); "Vino la pod, iubita mea!", de Gabor Kiszely, regia Alexandru Repan (2001); 

"O noapte furtunoasă", de I.L. Caragiale, regia Dan Micu (1996); "Revizorul", de N. 

Gogol, regia Mircea Cornişteanu (1995); "Avarul", de J.B.P. Molière, regia Mircea 

Cornişteanu (1994); "Puricele", de Georges Feydeau, regia Horaţiu Mălăele (1993); 

"Un regat pentru un asasin", de Peter Karvas, regia Tudor Mărăscu (1991); 

"Păgubaşii", de Miron Radu Paraschivescu, regia Gelu Colceag (1990); "Cuibul", de 

Tudor Popescu, regia Dominic Dembinski (1989); "Burghezul Gentilom", de J.B.P. 

Molière, regia Alexandru Dabija (1989); "Livada de vişini", de A.P. Cehov, regia 

Dominic Dembinski (1988); "Propilee & Orhidee, S.A.", de Dimos Rendis, regia 

Mircea Marin (1987). 

În ultimii ani, George Alexandru a jucat în spectacolele "Roman teatral", după 

Mihail Bulgakov, regia Vlad Massaci (2012), "Aniversarea", de Thomas Vinterberg şi 

Mogens Rukov, regia Vlad Massaci (2009), "Soţul păcălit", de J.B.P. Molière, regia 

Mircea Cornişteanu (2002). 

În film a început să joace încă din 1978, când regizorul Dinu Cocea i-a propus 

să intre în distribuţia lungmetrajului artistic "Ecaterina Teodoroiu". 

Printre producţiile cinematografice în care a jucat se numără: "Casanova, 

identitate feminină", regia Marius Barna (2009), "Supravieţuitorul", regia Sergiu 

Nicolaescu (2008), "Nunta mută", regia Horaţiu Mălăele (2008), "Cu un pas înainte", 

regia Alexandru Maftei, Virgil Nicolaescu, Ana Mărgineanu, Luis Santa Maria, Jesús 

del Cerro, Alexandru Berceanu, serial de televiziune (2007), "Happy End", regia 

Radu Potcoavă (2006), "La Urgenţă", regia Andrei Zincă, serial de televiziune (2006), 

"Băieţi buni", regia Andrei Boncea, serial de televiziune (2005), "Un espresso", regia: 

Marian Sîrbu (2005), "Milionari de weekend", regia Cătălin Saizescu (2004), 

"Sindromul Timişoara - Manipularea", regia Marius Barna (2004), "Dulcea saună a 

morţii", regia Andrei Blaier (2003), "În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură", regia 

Sinişa Dragin (2001), "Triunghiul morţii", regia Sergiu Nicolaescu (1999), "Faimosul 

paparazzo", regia Nicolae Mărgineanu (1999), "Omul zilei", regia Dan Piţa (1997), 

"Punctul zero", regia Sergiu Nicolaescu (1996), "Asfalt Tango", regia Nae Caranfil 

(1995), "È pericoloso sporgersi", regia Nae Caranfil (1994), "Vulpe - vânător", regia 

Stere Gulea (1993), "Balanţa", regia Lucian Pintilie (1992), "Noi, cei din linia întâi", 

http://politicieni.mediafax.ro/politicieni/?nume=Mircea%20Marin#search


regia Sergiu Nicolaescu (1986), "Ultima noapte de dragoste", regia Sergiu Nicolaescu 

(1980). 

 

 
 

 

 

 

 

de Dorina Calin 

http://www.mediafax.ro/autor/dorina-calin


2.Raluca Uluiţeanu 
din data de 2 ianuarie 2016,  

http://www.ralucauluiteanu.eu/viata-e-suferinta-la-teatrul-nottara/ 

 

 

 

Viata e suferinta, dar Teatrul Nottara prea greu este incercat in ultima vreme. 

Dupa ce a ramas fara sediu si a sarbatorit Craciunul, altfel  la sediul Arcub din 

Str. Batistei, Teatrul Nottara a pierdut un mare actor. George Alexandru s-a stins din 

viata la numai 58 de ani. Dumnezeu sa-l odihneasca! 

http://www.ralucauluiteanu.eu/viata-e-suferinta-la-teatrul-nottara/
http://www.ralucauluiteanu.eu/craciunul-altfel-teatrul-nottara/
http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=118


 

L-am vazut ultima data pe scena in spectacolul “Viata e suferinta”, in cadrul 

FESTin pe Bulevard. Spectacolul “Viata e suferinta” este o comedie de bulevard in 

regia lui Vlad Massaci, dupa un text de Oliver Bukowski. O comedie plina de cinism 

neindurator si de umor negru, in care George Alexandru si-a jucat rolul cu maiestrie si 

ne-a transpus intr-o lume cruda, plina de rautate si ranchiuna. 

Mi-a placut spectacolul, insa nu am apucat sa va povestesc atunci pe blog 

despre el. Am fost prinsa cu “n” alte lucruri si recunosc ca m-am gandit si la faptul ca 

despre un spectacol de teatru pot scrie mai tarziu, pentru ca spectacolul se va juca 

multa vreme pe scena. Acum este tardiv, actorul a apucat sa joace doar 5 reprezentatii 

ale ultimei sale premiere “Viata e suferinta”. Si pentru ca tot este un inceput de an, 

imi promit mie ca de acum am sa scriu la timp despre fiecare spectacol de teatru pe 

care il vad. Pentru ca viata este scurta si fiecare lucru trebuie trait la timpul lui. 

Si daca tot am ajuns aici, mai este ceva despre care nu am reusit sa va 

povestesc. 

Craciunul, altfel petrecut alaturi de Teatrul Nottara m-a facut sa realizez cat de 

importante sunt traditiile unui neam, radacinile unei familii si sufletul unei persoane. 

Cat de important este pentru un popor sa-si pastreze valorile si cat de important este 

pentru echipa Teatrului Nottara sa reuseasca sa-si consolideze si pastreze sediul din 

Magheru nr. 20. 

http://www.ralucauluiteanu.eu/wp-content/uploads/2016/01/Viata_e_suferinta.jpg
http://www.ralucauluiteanu.eu/wp-content/uploads/2016/01/Viata_e_suferinta.jpg


 

Craciunul, altfel m-a purtat inapoi in copilarie, atunci cand ascultam colinde, 

dar si mergeam alaturi de copiii din bloc sa colindam pe la vecini. Spectacolul a reusit 

sa ma deconecteze si m-a ajutat sa intru in atmosfera magica a Craciunului. 

Sper ca in acest an 2016 Teatrul Nottara sa-si regaseasca echilibrul si 

puterea, sa se reinventeze si sa revina curand in cladirea de pe Magheru nr.20. 

#SprijinitiTeatrulNottara 

 

 

 

de Raluca Uluiteanu 

http://www.ralucauluiteanu.eu/wp-content/uploads/2016/01/collage.jpg
http://www.ralucauluiteanu.eu/wp-content/uploads/2016/01/collage.jpg


3.Evz 
din data de 3 ianuarie 2016,  

http://www.evz.ro/a-murit-george-alexandru-marele-actor-romana-abia-

implinise-58-de-ani.html 

 

 
 

A MURIT George Alexandru. Marele ACTOR român abia împlinise 58 de ani. 

REACȚIILE emoționante ale colegilor de breaslă 

George Alexandru, 58 

de ani. Sursa foto: cotidianul.ro 

http://www.evz.ro/a-murit-george-alexandru-marele-actor-romana-abia-implinise-58-de-ani.html
http://www.evz.ro/a-murit-george-alexandru-marele-actor-romana-abia-implinise-58-de-ani.html


 

Actorul George Alexandru a încetat din viață sâmbătă la Spitalul Fundeni, 

unde fusese supus unei intervenții chirurgicale. Actorul împlinise 58 de ani în 

noiembrie. Trupul neînsuflețit va fi depus luni, la ora 11, la Teatrul Notarra, pe 

scena caruia a apărut de nenumarate ori, urmând să fie îmormântat, tot luni, la 

cimitirul Ghencea. 

Născut în Bucureşti, George Alexandru a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi 

Cinematografică I.L. Caragiale, specializarea actorie. În primul an i-a avut profesori 

pe Amza Pellea şi Dan Micu, iar în următorii ani de studenţie a lucrat sub îndrumarea 

lui Gelu Colceag şi Ion Cojar. La Teatrul Nottara, George Alexandru a urcat pe scenă 

în 1985, când era încă student. A apărut în spectacolele semnate de Ion Cojari 

Alexandru Dabija (Olelie; Vânătorii, de Fănuş Neagu, respectiv Scapino, de J.B.P. 

Molière). 

Totuşi, debutul pe o scenă profesionistă bucureşteană s-a petrecut în 1982, la 

Teatrul Foarte Mic, în montarea lui Cristian Hadji-Culea, Nu pot să dorm, de Ion 

Brad. 

La Studioul Casandra al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. 

Caragiale, a apărut în numeroase producţii, printre care: Mioriţa, de Valeriu Anania, 

regia: Mihai Mălaimare (1986); Opera de trei parale, de Bertolt Brecht, regia: Ion 

Cojar (1986); D’ale Carnavalului, de I.L. Caragiale, regia: Dana Dima (1986); Peer 

Gynt, de Henrik Ibsen, regia: Ştefan Iordănescu (1985); Rosenkrantz şi Guildenstern, 

de Tom Stoppard, regia: Radu Băieşu (1985). 

Timp de doi ani, a fost în trupa Teatrului de Stat V.I. Popa din Bârlad, unde a 

lucrat la două spectacole semnate de Cristian Nacu (1987): Intrigă şi iubire, de 

Friedrich Schiller şi Rămâne pe joi, de Eugenia Busuioceanu, precum şi Fluturi de 

noapte, de Dinu Grigorescu, regia: Bogdan Ulmu (1986). 

La Teatrul Nottara a fost prezent pe afiş, practic neîntrerupt, din anul 1987, 

unde a apărut în spectacole precum True West, de Sam Shepard, regia: Alexandru 

Măzgăreanu (2010); Jocul dragostei şi al morţii, de Romain Rolland, regia: Lucian 

Giurchescu (2004); Capul de răţoi, de George Ciprian, regia: Răzvan Dincă (2004); 

Romeo şi Jeannette, de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2002); Titanic Vals, de 

Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu (2002); Vino la pod, iubita mea! de Gabor 

Kiszely, regia: Alexandru Repan (2001); O noapte furtunoasă, de I.L.Caragiale, regia: 

Dan Micu (1996); Thomas Becket, de Jean Anouilh, regia: Alexandru Repan (1995); 

Revizorul, de N. Gogol, regia: Mircea Cornişteanu (1995). Sursă: Ştirileprotv.ro 



Colegii de breaslă deplâng dispariția prematură a lui George Alexandru și 

spun că a fost unul dintre cei mai veseli actori, un coleg bun, generos, care a 

însemnat mult pentru ei. 

Ultimul proiect la care a lucrat regretarul actor George Alexandru a fost 

spectacolul "Viața e suferință", o comedie de bulevard de Oliver Bukowski, în regia 

lui Vlad Massaci, la Teatrul Nottara. Regizorul Vlad Massaci a scris pe Facebook : 

”Nu aș vrea să descriu toată părerea de rău care mă umple la vestea că a murit George 

Alexandru, nici calitățile lui de artist nu vreau să le omagiez. Sper ca toate astea să se 

subînțeleagă în propoziția "o să-mi fie dor de Jorjac"! Odihnească-se în pace! 

Actorul Ion Haiduc a declarat pentru Agerpres că George Alexandru a fost un 

mare actor, un talent excepțional. 

"Atunci când cineva din autorități îi atrăgea atenția să nu mai râdă, el spunea 

așa: Dacă îmi luați râsul, în ziua în care îmi veți lua râsul, eu voi muri. Iată că a venit 

o boală necruțătoare, i-a luat râsul. A fost cel mai vesel actor pe care l-am cunoscut, 

un mare actor, un talent excepțional, un foarte bun coleg, generos partener, nu am 

decât cuvinte de mare laudă despre el și un imens regret pentru dispariția fulgerătoare. 

Transmit familiei condoleanțe, atât părinților, cât și fratelui său, soției sale și 

prietenilor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească!", a afirmat Ion Haiduc. 

Actorul Cristian Șofron a spus că a fost și nașul de căsătorie al lui George 

Alexandru, iar o mare parte din viața sa a fost legată de acesta. 

"Pe lângă faptul că am fost colegi, eram și nașul lor de căsătorie. Pentru mine este o 

tragedie ce se întâmplă, o mare parte din viața mea, din tinerețea mea, a fost legată de 

George. A murit o parte din mine, e ceva care nu se va mai putea întoarce, nu am să 

mai pot râde cum am râs și nu am să mai pot trăi cum am trăit. În afară de copiii mei, 

de familia mea, George a însemnat enorm pentru mine și va însemna în continuare. 

Nu pot uita că el a debutat, practic, alături de mine. Mai glumeam câteodată și spunea 

că, în filmul lui Sergiu Nicolaescu în care el debuta, "Noi cei din linia întâi", în glumă 

spunea că i-am fost un fel de mentor. Sunt atâția zeci de ani, deci o viață, în care am 

fost împreună și la bine și la rău", a spus Cristian Șofron. 

Nicu Alifantis a scris pa pagina sa de Facebook: ”George Alexandru, un alt om 

drag căruia nu-i voi mai putea spune, la mulți ani. Dumnezeu să te-odihnească-n pace, 

Jorjac! Condoleanțe, familiei îndurerate!” 

 

 

Autor: Dodo Romniceanu 

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/01/02/actorii-deplang-disparitia-prematura-a-artistului-george-alexandru-14-02-25
http://www.evz.ro/author/Dodo.Romniceanu


4.România TV 
din data de 2 ianuarie 2016, ora 11.38 

http://www.romaniatv.net/george-alexandru-a-murit-actor_265840.html 

 

 
 

A murit actorul George Alexandru 

Actorul George Alexandru a murit sâmbătă, la spitalul Fundeni. El avea vârsta 

de 58 de ani. Actor la Teatrul Nottara, George Alexandru a fost practic o prezenţă 

permanentă pe afişele de spectacol, din anul 1987. 

http://www.romaniatv.net/george-alexandru-a-murit-actor_265840.html


 

 

Actorul George Alexandru a încetat din viață vineri, 1 ianuarie, la ora 23,30, 

din cauza unor complicații severe ale unei infecții abdominale grave, a precizat 

Institutul Clinic Fundeni . 

Potrivit managerului Institutului Clinic Fundeni, familia lui George Alexandru 

nu doreşte să fie comunicate şi alte informaţii despre suferinţa actorului. 

Totodată, Carmen Orban a menţionat că decesul actorului nu a suvenit în 

timpul vreunei operaţii asa cum se vehiculase initial. 

George Alexandru s-a născut pe 21 noiembrie 1957, la Bucureşti. George 

Alexandru a absolvit Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, 

unde în primul an, i-a avut profesori pe Amza Pellea şi Dan Micu. În următorii ani de 

studenţie a lucrat sub îndrumarea lui Gelu Colceag şi Ion Cojar. 

Debutul pe o scenă profesionistă bucureșteană pentru George Alexandru s-a 

petrecut în 1982, la Teatrul Foarte Mic, în spectacolul Nu pot să dorm, de Ion Brad. 

La Studioul Casandra al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. 

Caragiale, a apărut în numeroase producții, printre care: Mioriţa de Valeriu Anania, 

regia: Mihai Mălaimare (1986); Opera de trei parale de Bertolt Brecht, regia: Ion 

Cojar (1986); D'ale Carnavalului de I.L. Caragiale, regia: Dana Dima (1986); Peer 

http://www.romaniatv.net/media_347961_george-alexandru-a-murit-actor_265840.html


Gynt de Henrik Ibsen, regia: Ştefan Iordănescu (1985); Rosenkrantz şi Guildenstern 

de Tom Stoppard, regia: Radu Băieşu (1985). 

 

Din anul 1987, George Alexandru a devenit actorul Teatrului Nottara. Iată 

câteva dintre spectacolele Teatrului Nottara, unde jocul său a putut fi admirat de-a 

lungul anilor: True West, de Sam Shepard, regia: Alexandru Mâzgăreanu (2010); 

Jocul dragostei şi al morţii, de Romain Rolland, regia: Lucian Giurchescu (2004); 

Capul de răţoi, de George Ciprian, regia: Răzvan Dincă (2004); Romeo şi Jeannette, 

de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2002); Titanic Vals, de Tudor Muşatescu, 

regia: Dinu Cernescu (2002); Vino la pod, iubita mea! de Gabor Kiszely, regia: 

Alexandru Repan (2001); O noapte furtunoasă, de I.L.Caragiale, regia: Dan Micu 

(1996); Thomas Becket, de Jean Anouilh, regia: Alexandru Repan (1995); Revizorul, 

de N. Gogol, regia: Mircea Cornişteanu (1995); Avarul, de J.B.P. Molière, regia: 

Mircea Cornişteanu (1994); Puricele, de Georges Feydeau, regia: Horaţiu Mălăele 

(1993); Un regat pentru un asasin, de Peter Karvas, regia: Tudor Mărăscu (1991); 

Păgubaşii, de Miron Radu Paraschivescu, regia: Gelu Colceag (1990); Cuibul, de 

Tudor Popescu, regia: Dominic Dembinski (1989); Burghezul Gentilom, de J.B.P. 

Molière, regia: Alexandru Dabija (1989); Livada de vişini, de A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski (1988); Propilee & Orhidee, S.A. de Dimos Rendis, regia: 

Mircea Marin (1987). 

În stagiunea 2015 George Alexandru a jucat în spectacolele 

"Aniversarea", "Soţul păcălit", "Viața e suferință." Comedie de bulevard şi 

"Tango, monsieur?". 

În film, a început să joace încă din 1978, când regizorul Dinu Cocea i-a propus să 

intre în distribuția lung-metrajului artistic Ecaterina Teodoroiu. De-a lungul 

http://www.romaniatv.net/media_347959_george-alexandru-a-murit-actor_265840.html
http://www.romaniatv.net/media_347959_george-alexandru-a-murit-actor_265840.html


carierei, Gerorge Alexandru a jucat în peste 40 de filme, între care Masca de 

argint, Asfalt tango, Nunta mută, Balanţa sau E periculoso sporgersi. 

 

 

 

Autor: Filip Stan  

http://www.romaniatv.net/autori/filip-stan.html


5.Cancan 
din data de 3 ianuarie 2016, ora 11.34 

http://www.cancan.ro/showbiz/showbiz-intern/anunt-trist-la-inceput-de-an-

un-actor-din-las-fierbinti-a-murit-toata-romania-il-stia.html 

 

 

 

Anunt trist la inceput de an! Un actor din "Las Fierbinti" a murit! Toata 

Romania il stia! 

 

 

http://www.cancan.ro/showbiz/showbiz-intern/anunt-trist-la-inceput-de-an-un-actor-din-las-fierbinti-a-murit-toata-romania-il-stia.html
http://www.cancan.ro/showbiz/showbiz-intern/anunt-trist-la-inceput-de-an-un-actor-din-las-fierbinti-a-murit-toata-romania-il-stia.html


George Alexandru a decedat la Spitalul Fundeni, dupa ce a suferit complicatii 

severe ale unei infectii grave abdominale. Actorul a lasat o mostenire bogata, cu zeci 

de piese de teatru si filme, in care a dat viata unor personaje de neuitat. 

Acesta nu a vrut sa impovareze publicul cu suferinta lui si si-a ascuns durerea, 

sperand ca va reveni in fata spectatorilor cu zambetul pe buze, dar nu a mai apucat. 

 
 

George Alexandru avea numai 58 de ani. Era internat la Spitalul Clinic Fundeni 

de cateva saptamani, insa nu a dorit ca publicul sa stie ca este bolnav. Vineri, la ora 23 

si 30 de minute, inima lui s-a oprit. 

George Alexandru a jucat in zeci de piese de teatru si filme. In urma cu 3 ani, 

actorul povestea cu nostalgie despre debutul sau in lumea cinematografiei, in filmul 

"Noi, cei din linia intai", in regia lui Sergiu Nicolaescu. 

"Aici este din filmul noi, cei din linia intai, cu Stefan Iordache. Am avut primul 

meu rol principal intr-un film de lung metraj, sub bagheta lui Sergiu Nicolaescu. 

Este primul meu film important si este alaturi de domnul Sergiu. Debutant ma 
consider la fiecare film.", spunea actorul George Alexandru atunci. 



 
 

Iar in anul 2012 a aparut intr-un episod din "Las Fierbinti", unde a jucat rolul 

unui medic. 

 
 

Ultima oara, George Alexandru a urcat pe scena in noiembrie 2015, in comedia 

"Viata e suferinta", in care a apucat sa joace de 4 ori. 

 

 



Colegii de breasla au transmis mesaje dupa moartea actorului 

 

"Atunci cand cineva din autoritati ii atragea atentia sa nu mai rada, el spunea asa: 

Daca imi luati rasul, in ziua in care imi veti lua rasul, eu voi muri. Iata ca a venit o 

boala necrutatoare, i-a luat rasul. A fost cel mai vesel actor pe care l-am cunoscut, 

un mare actor, un talent exceptional, un foarte bun coleg, generos partener, nu am 

decat cuvinte de mare lauda despre el si un imens regret pentru disparitia 

fulgeratoare. Transmit familiei condoleante, atat parintilor, cat si fratelui sau, 

sotiei sale si prietenilor apropiati. Dumnezeu sa-l odihneasca!", a afirmat Ion 

Haiduc. 

"Pe langa faptul ca am fost colegi, eram si nasul lor de casatorie. Pentru mine este 

o tragedie ce se intampla, o mare parte din viata mea, din tineretea mea, a fost 

legata de George. A murit o parte din mine, e ceva care nu se va mai putea intoarce, 

nu am sa mai pot rade cum am ras si nu am sa mai pot trai cum am trait. In afara 

de copiii mei, de familia mea, George a insemnat enorm pentru mine si va insemna 

in continuare. Nu pot uita ca el a debutat, practic, alaturi de mine. Mai glumeam 

cateodata si spunea ca, in filmul lui Sergiu Nicolaescu in care el debuta, "Noi cei 

din linia Intai", in gluma spunea ca i-am fost un fel de mentor. Sunt atatia zeci de 

ani, deci o viata, in care am fost impreuna si la bine si la rau", a spus Cristian 

Sofron, care a fost si nasul de casatorie al actorului. 

de Loredana Toma 



6.Realitatea  
din data de 2 ianuarie 2016, ora 12.06 

http://www.realitatea.net/actorul-george-alexandru-a-murit_1858980.html 

 

 

 

Actorul George Alexandru a murit. A suferit complicații severe ale unei infecții 

grave 

 

 

UPDATE: Actorul George Alexandru a încetat din viață vineri, 1 ianuarie, 

la ora 23.30, din cauza unor complicații severe ale unei infecții abdominale 

grave, a precizat Institutul Clinic Fundeni într-un comunicat, transmite 

AGERPRES. 

http://www.realitatea.net/actorul-george-alexandru-a-murit_1858980.html


Încă un mare artist al României s-a stins în prima zi din 2016. Vineri seară a 

murit actorul George Alexandru, la doar 58 de ani. 

Actorul de teatru şi film George Alexandru a murit la 58 de ani. Trupul său va 

fi depus la Teatrul Nottara, pe scena căruia a jucat 30 de ani. 

 

Printre filmele celebre în care a jucat George Alexandru se numără: E 

pericoloso sporgersi (1993), Asfalt Tango (1995), Balanţa (1992) sau Ultima noapte 

de dragoste (1980). 

Directoarea Teatrului Nottara a spus că s-a stins în Spitalul Fundeni în urma 

unei operații. "Din păcate, a apucat să trăiască plecarea noastră din Teatrul Nottara. A 

trăit intens plecarea noastre. Am hotărât să-l depunem în foaierul principal. A jucat 

treizeci de ani în Teatrul Nottara", a spus Marinela Țepuș, potrivit DC News. 

 
 

 

Sursă: REALITATEA.NET 

http://www.realitatea.net/


7.HotNews 
din data de 2 ianuarie 2016, ora 21.25 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20701412-spitalul-fundeni-actorul-

george-alexandru-murit-din-cauza-unor-complicatii-severe-ale-unei-

infectii-abdominale-grave.htm 

 

 

Spitalul Fundeni: Actorul George Alexandru a murit din cauza unor complicatii 

severe ale unei infectii abdominale grave 

George Alexandru 

Foto: Teatrul Notara 

Actorul George Alexandru, care a murit vineri, 1 ianuarie, la ora 23:30, la 

Institutul Clinic Fundeni, a incetat din viata din cauza unor complicatii severe 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20701412-spitalul-fundeni-actorul-george-alexandru-murit-din-cauza-unor-complicatii-severe-ale-unei-infectii-abdominale-grave.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20701412-spitalul-fundeni-actorul-george-alexandru-murit-din-cauza-unor-complicatii-severe-ale-unei-infectii-abdominale-grave.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20701412-spitalul-fundeni-actorul-george-alexandru-murit-din-cauza-unor-complicatii-severe-ale-unei-infectii-abdominale-grave.htm
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2016-01-2-20701407-46-george-alexandru.jpg
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2016-01-2-20701407-46-george-alexandru.jpg


ale unei infectii abdominale grave, a anuntat unitatea sanitara, intr-un 

comunicat citat de Agerpres. Directorul Teatrulu Nottara, Marilena Tepus, a 

declarat ca George Alexandru era unul dintre cei mai devotati actori ai 

Teatrului Nottara si a fost afectat de suspendarea activitatii acestuia.  

 

"Actorul George Alexandru a fost unul dintre cei mai apropiati ai acestui teatru 

si dintre cei mai devotati, 30 de ani de activitate neintrerupta pe aceasta scena. Cu o 

saptamana inainte de a suspenda pe termen nedefinit spectacolele, a jucat in "Viata e 

suferinta' Comedie de bulevard, ultima premiera in care a aparut, un spectacol care nu 

a avut parte decat de trei - patru reprezentatii. Din fericire, ea a fost vazuta si de critici 

si de presa si de spectatori chiar in inchiderea festinului nostru pe bulevard din 

octombrie. George Alexandru a trait tristetea faptului ca teatrul si-a suspendat 

activitatea pe o perioada nedefinita si se pare ca si asta i-a scurtat viata. Poate ca e 

bine sa intelegem din asta si din celelalte lucruri ca actorii au propria lor viata si 

propria lor sensibilitate peste care nu putem trece si peste care se pare ca nici ei nu pot 

trece oricat s-ar stradui si oricate personaje diabolice sau frumoase sau pozitive ar 

interpreta", a spus Marilena Tepus.  

 

Trupul neinsufletit al actorului este depus in foaierul principal al Teatrului 

Nottara.  

 

George Alexandru, actor al Teatrului Nottara din Bucuresti, a murit vineri seara 

la Spitalul Fundeni. George Alexandru avea 58 de ani. De-a lungul carierei, el a jucat 

in peste 40 de filme si a interpretat zeci de roluri pe scena teatrului.  

 

Ultimul proiect la care a lucrat actorul George Alexandru a fost spectacolul 

"Viata e suferinta", o comedie de bulevard de Oliver Bukowski, in regia lui Vlad 

Massaci, la Teatrul Nottara. Actorul a apucat sa joace doar in cinci reprezentatii ale 

spectacolului.  

 

Nascut in Bucuresti, la 21 noiembrie 1957, George Alexandru a absolvit 

Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale, specializarea actorie. In 



primul an, i-a avut profesori pe Amza Pellea si Dan Micu. In urmatorii ani de 

studentie a lucrat sub indrumarea lui Gelu Colceag si Ion Cojar. 

 

La Studioul Casandra al Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. 

Caragiale, a aparut in numeroase productii, printre care: Miorita, de Valeriu Anania, 

regia: Mihai Malaimare (1986); Opera de trei parale, de Bertolt Brecht, regia: Ion 

Cojar (1986); Dale Carnavalului, de I.L. Caragiale, regia: Dana Dima (1986); Peer 

Gynt, de Henrik Ibsen, regia: Stefan Iordanescu (1985); Rosenkrantz si Guildenstern, 

de Tom Stoppard, regia: Radu Baiesu (1985). 

 

Timp de doi ani a fost in trupa Teatrului de Stat V.I. Popa din Barlad, unde a 

lucrat la doua spectacole semnate de Cristian Nacu (1987): Intriga si iubire, de 

Friedrich Schiller si Ramane pe joi, de Eugenia Busuioceanu, precum si Fluturi de 

noapte, de Dinu Grigorescu, regia: Bogdan Ulmu (1986). 

 

Debutul pe o scena profesionista bucuresteana s-a petrecut in 1982, la Teatrul 

Foarte Mic, in montarea lui Cristian Hadji-Culea, Nu pot sa dorm, de Ion Brad. 

 

La Teatrul Nottara, George Alexandru a fost prezent pe afis, practic neintrerupt, 

din anul 1987. Inca de la inceputul carierei artistice, jocul sau era caracterizat de o 

sinceritate care se manifesta ca o forma de... frenezie creatoare, pe care o practica si 

acum, cu o credinta statornica. Dupa ani si ani, George Alexandru a ramas acelasi 

actor ganditor, scormonitor, actorul faber. In dezvoltarea rolurilor sale, am descoperit 

un nivel al interpretarii care propune o noua ipoteza de viata, fara pretentia de a 

inchide, de a pecetlui definitiv, ci o cautare continua, aplicata si coerenta. Aceasta 

rezerva intelectuala ce se face simtita in constructiile sale scenice, in fond o 

melancolica modestie artistica, l-a facut pe George Alexandru sa nu acorde o pretuire 

exagerata darurilor naturale, care de altfel, nu-i lipsesc, potrivit prezentarii postate pe 

site-ul Teatrului Nottara. 

 

Cateva dintre spectacolele Teatrului Nottara in care George Alexandru a jucat 

de-a lungul anilor: True West, de Sam Shepard, regia: Alexandru Mazgareanu (2010); 



Jocul dragostei si al mortii, de Romain Rolland, regia: Lucian Giurchescu (2004); 

Capul de ratoi, de George Ciprian, regia: Razvan Dinca (2004); Romeo si Jeannette, 

de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2002); Titanic Vals, de Tudor Musatescu, 

regia: Dinu Cernescu (2002); Vino la pod, iubita mea! de Gabor Kiszely, regia: 

Alexandru Repan (2001); O noapte furtunoasa, de I.L.Caragiale, regia: Dan Micu 

(1996); Thomas Becket, de Jean Anouilh, regia: Alexandru Repan (1995); Revizorul, 

de N. Gogol, regia: Mircea Cornisteanu (1995); Avarul, de J.B.P. Moliere, regia: 

Mircea Cornisteanu (1994); Puricele, de Georges Feydeau, regia: Horatiu Malaele 

(1993); Un regat pentru un asasin, de Peter Karvas, regia: Tudor Marascu (1991); 

Pagubasii, de Miron Radu Paraschivescu, regia: Gelu Colceag (1990); Cuibul, de 

Tudor Popescu, regia: Dominic Dembinski (1989); Burghezul Gentilom, de J.B.P. 

Moliere, regia: Alexandru Dabija (1989); Livada de visini, de A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski (1988); Propilee & Orhidee, S.A. de Dimos Rendis, regia: 

Mircea Marin (1987). 

 

In ultima perioada a vietii, George Alexandru a jucat in spectacolele: Roman 

teatral, dupa Mihail Bulgakov, regia: Vlad Massaci (2012); Aniversarea, de Thomas 

Vinterberg si Mogens Rukov, regia: Vlad Massaci (2009); Sotul pacalit, de J.B.P. 

Moliere, regia: Mircea Cornisteanu (2002). 

 

In film a inceput sa joace inca din 1978, cand regizorul Dinu Cocea i-a propus 

sa intre in distributia lung-metrajului Ecaterina Teodoroiu.  

 

Lista filmelor in care a jucat George Alexandru: Casanova, identitate feminina, 

regia: Marius Barna (2009), Supravietuitorul, regia: Sergiu Nicolaescu (2008), Nunta 

muta, regia: Horatiu Malaele (2008), Cu un pas inainte, regia: Alexandru Maftei, 

Virgil Nicolaescu, Ana Margineanu, Luis Santa Maria, Jesus del Cerro, Alexandru 

Berceanu, serial de televiziune (2007), Happy End, regia: Radu Potcoava (2006), La 

Urgenta, regia: Andrei Zinca, serial de televiziune (2006), Baieti buni, regia: Andrei 

Boncea, serial de televiziune, producator Media Pro Pictures (2005), Un espresso, 

regia: Marian Sirbu (2005), Milionari de weekend, regia: Catalin Saizescu (2004), 

Sindromul Timisoara - Manipularea, regia: Marius Barna (2004), Dulcea sauna a 

mortii, regia: Andrei Blaier (2003), In fiecare zi Dumnezeu ne saruta pe gura, regia: 

Sinisa Dragin (2001), Triunghiul mortii, regia: Sergiu Nicolaescu (1999), Faimosul 



paparazzo, regia: Nicolae Margineanu (1999), Omul zilei, regia: Dan Pita (1997), 

Punctul zero, regia: Sergiu Nicolaescu (1996), Asfalt Tango, regia: Nae Caranfil 

(1995), Huntress: Spirit of the Night, regia: Mark S. Manos (1995), Inceputul 

adevarului (Oglinda), regia: Sergiu Nicolaescu (1994), E pericoloso sporgersi, regia: 

Nae Caranfil (1994), Chira Chiralina, regia: Gyula Maar (1993), Vulpe - vanator, 

regia: Stere Gulea (1993), Polul Sud, regia: Radu Nicoara (1993), Cum va place?, 

regia: Olimpia Arghir, film de televiziune (1992), Innebunesc si-mi pare rau, regia: 

Ion Gostin (1992), Balanta, regia: Lucian Pintilie (1992), Ramanerea, regia: Laurentiu 

Damian (1992), Cezara, regia: George Busecan (1991), Drumul cainilor, regia: 

Laurentiu Damian (1991), ...Escu, regia: Constantin Dicu si Robert Cismigiu, film de 

televiziune (1990), Coroana de foc, regia: Sergiu Nicolaescu (1990), Cenusa pasarii 

din vis, regia: Dorin Mircea Doroftei (1989), Mircea, regia: Sergiu Nicolaescu (1989), 

Rezerva la start, regia: Mihai Diaconescu (1988), Drumet in calea lupilor, regia: 

Constantin Vaeni (1988), Francois Villon - Poetul vagabond, regia: Sergiu Nicolaescu 

(1987), Figurantii, regia: Malvina Ursianu (1987), Noi, cei din linia intai, regia: 

Sergiu Nicolaescu (1986), Masca de argint, regia: Gheorghe Vitanidis (1985), 

Dreptate in lanturi, regia: Dan Pita (1983), Ultima noapte de dragoste, regia: Sergiu 

Nicolaescu (1980). 

 

 

 

 

de Alina Neagu   

http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu


8.Cancan 
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http://www.cancan.ro/actualitate/intern/breaking-news-george-alexandru-a-

murit-in-aceasta-dimineata-actorul-avea-58-de-ani.html 

 

 
 

Breaking news! George Alexandru a murit in aceasta dimineata! Actorul avea 58 

de ani 

 

http://www.cancan.ro/actualitate/intern/breaking-news-george-alexandru-a-murit-in-aceasta-dimineata-actorul-avea-58-de-ani.html
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Actorul George Alexandru a murit la 58 de ani. Trupul său va fi depus la 

Teatrul Nottara, unde a jucat 30 de ani. A urcat prima oară pe scenă în timpul 

studenției, în 1985. 

Directoarea Teatrului Nottara a spus că s-a stins în Spitalul Fundeni în urma 

unei operații. "Din păcate, a apucat să trăiască plecarea noastră din Teatrul 

Nottara. A trăit intens plecarea noastre. Am hotărât să-l depunem în foaierul 

principal. A jucat treizeci de ani în Teatrul Nottara", a spus Marinela Țepuș, la 

Antena 3. 

Directoarea Teatrului Nottara a subliniat că actorul moare când îi dispare și 

ultimul spectator și de aceea îi invită pe toți cei care l-au urmărit pe scena Teatrului 

Nottara să vină să-i spună un ultim gând actorului la Teatrul Nottara, acolo unde 

trupul său va fi depus. 

Cine a fost George Alexandru 

 
 

Nascut in Bucuresti, George Alexandru a absolvit Institutul de Arta Teatrala si 

Cinematografica I.L. Caragiale, specializarea actorie. In primul an, i-a avut profesori 

pe Amza Pellea si Dan Micu, iar in urmatorii ani de studentie a lucrat sub indrumarea 

lui Gelu Colceag si Ion Cojar. 

La Teatrul Nottara, George Alexandru a urcat pe scena in 1985, cand era inca 

student. A aparut in spectacolele semnate de Ion Cojari Alexandru Dabija (Olelie; 

Vanatorii, de Fanus Neagu, respectiv Scapino, de J.B.P. Molière). 



Totusi, debutul pe o scena profesionista bucuresteana s-a petrecut in 1982, la 

Teatrul Foarte Mic, in montarea lui Cristian Hadji-Culea, Nu pot sa dorm, de Ion 

Brad. 

La Studioul Casandra al Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. 

Caragiale, a aparut in numeroase productii, printre care: Miorita, de Valeriu Anania, 

regia: Mihai Malaimare (1986); Opera de trei parale, de Bertolt Brecht, regia: Ion 

Cojar (1986); D’ale Carnavalului, de I.L. Caragiale, regia: Dana Dima (1986); Peer 

Gynt, de Henrik Ibsen, regia: Stefan Iordanescu (1985); Rosenkrantz si Guildenstern, 

de Tom Stoppard, regia: Radu Baiesu (1985). 

Timp de doi ani, a fost in trupa Teatrului de Stat V.I. Popa din Barlad, unde a 

lucrat la doua spectacole semnate de Cristian Nacu (1987): Intriga si iubire, de 

Friedrich Schiller si Ramane pe joi, de Eugenia Busuioceanu, precum si Fluturi de 

noapte, de Dinu Grigorescu, regia: Bogdan Ulmu (1986). 

 
 

La Teatrul Nottara a fost prezent pe afis, practic neintrerupt, din anul 1987, 

unde a aparut in spectacole precum True West, de Sam Shepard, regia: Alexandru 

Mazgareanu (2010); Jocul dragostei si al mortii, de Romain Rolland, regia: Lucian 

Giurchescu (2004); Capul de ratoi, de George Ciprian, regia: Razvan Dinca (2004); 

Romeo si Jeannette, de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2002); Titanic Vals, de 



Tudor Musatescu, regia: Dinu Cernescu (2002); Vino la pod, iubita mea! de Gabor 

Kiszely, regia: Alexandru Repan (2001); O noapte furtunoasa, de I.L.Caragiale, regia: 

Dan Micu (1996); Thomas Becket, de Jean Anouilh, regia: Alexandru Repan (1995); 

Revizorul, de N. Gogol, regia: Mircea Cornisteanu (1995). 

 

 

 

 

de Claudiu Stan 



9.HotNews 
din data de 2 ianuarie 2016, ora 11.25 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20700770-murit-actorul-george-

alexandru.htm 

 

 

 

A murit actorul George Alexandru 

 

George Alexandru, actor al Teatrului Nottara din Bucuresti, a murit vineri 

seara, la ora 23:30, la Spitalul Fundeni. Anuntul a fost facut de Dana Popescu, 

regizor tehnic al Teatrului Nottara, citata de Agerpres. George Alexandru avea 

58 de ani. De-a lungul carierei, el a jucat in peste 40 de filme si a interpretat zeci 

de roluri pe scena teatrului.  

 

Trupul neinsufletit al actorului va fi depus luni, la ora 11:00, la Teatrul Nottara, 

au declarat pentru Mediafax reprezentanti ai institutiei de spectacole.  

Ultimul proiect la care a lucrat actorul George Alexandru a fost spectacolul 

"Viața e suferință", o comedie de bulevard de Oliver Bukowski, in regia lui Vlad 

Massaci, la Teatrul Nottara. Actorul a apucat sa joace in doar cinci reprezentatii ale 

spectacolului. 

Nascut in Bucuresti, la 21 noiembrie 1957, George Alexandru a absolvit 

Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale, specializarea actorie. In 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20700770-murit-actorul-george-alexandru.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20700770-murit-actorul-george-alexandru.htm


primul an, i-a avut profesori pe Amza Pellea si Dan Micu. In urmatorii ani de 

studentie a lucrat sub indrumarea lui Gelu Colceag si Ion Cojar. 

 

La Studioul Casandra al Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. 

Caragiale, a aparut in numeroase productii, printre care: Miorita, de Valeriu Anania, 

regia: Mihai Malaimare (1986); Opera de trei parale, de Bertolt Brecht, regia: Ion 

Cojar (1986); D￢ale Carnavalului, de I.L. Caragiale, regia: Dana Dima (1986); Peer 

Gynt, de Henrik Ibsen, regia: Stefan Iordanescu (1985); Rosenkrantz si Guildenstern, 

de Tom Stoppard, regia: Radu Baiesu (1985). 

 

Timp de doi ani a fost in trupa Teatrului de Stat V.I. Popa din Barlad, unde a 

lucrat la doua spectacole semnate de Cristian Nacu (1987): Intriga si iubire, de 

Friedrich Schiller si Ramane pe joi, de Eugenia Busuioceanu, precum si Fluturi de 

noapte, de Dinu Grigorescu, regia: Bogdan Ulmu (1986). 

 

 
George Alexandru 

Foto: AGERPRES 

 

Debutul pe o scena profesionista bucuresteana s-a petrecut in 1982, la Teatrul 

Foarte Mic, in montarea lui Cristian Hadji-Culea, Nu pot sa dorm, de Ion Brad. 

 

La Teatrul Nottara, George Alexandru a fost prezent pe afis, practic neintrerupt, 

din anul 1987. Inca de la inceputul carierei artistice, jocul sau era caracterizat de o 

sinceritate care se manifesta ca o forma de... frenezie creatoare, pe care o practica si 

http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2016-01-2-20700788-46-george-alexandru.jpg


acum, cu o credinta statornica. Dupa ani si ani, George Alexandru a ramas acelasi 

actor ganditor, scormonitor, actorul faber. In dezvoltarea rolurilor sale, am descoperit 

un nivel al interpretarii care propune o noua ipoteza de viata, fara pretentia de a 

inchide, de a pecetlui definitiv, ci o cautare continua, aplicata si coerenta. Aceasta 

rezerva intelectuala ce se face simtita in constructiile sale scenice, in fond o 

melancolica modestie artistica, l-a facut pe George Alexandru sa nu acorde o pretuire 

exagerata darurilor naturale, care de altfel, nu-i lipsesc, potrivit prezentarii postate 

pe site-ul Teatrului Nottara. 

 

Câteva dintre spectacolele Teatrului Nottara in care George Alexandru a jucat 

de-a lungul anilor: True West, de Sam Shepard, regia: Alexandru Mâzgăreanu (2010); 

Jocul dragostei şi al morţii, de Romain Rolland, regia: Lucian Giurchescu (2004); 

Capul de răţoi, de George Ciprian, regia: Răzvan Dincă (2004); Romeo şi Jeannette, 

de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2002); Titanic Vals, de Tudor Muşatescu, 

regia: Dinu Cernescu (2002); Vino la pod, iubita mea! de Gabor Kiszely, regia: 

Alexandru Repan (2001); O noapte furtunoasă, de I.L.Caragiale, regia: Dan Micu 

(1996); Thomas Becket, de Jean Anouilh, regia: Alexandru Repan (1995); Revizorul, 

de N. Gogol, regia: Mircea Cornişteanu (1995); Avarul, de J.B.P. Molière, regia: 

Mircea Cornişteanu (1994); Puricele, de Georges Feydeau, regia: Horaţiu Mălăele 

(1993); Un regat pentru un asasin, de Peter Karvas, regia: Tudor Mărăscu (1991); 

Păgubaşii, de Miron Radu Paraschivescu, regia: Gelu Colceag (1990); Cuibul, de 

Tudor Popescu, regia: Dominic Dembinski (1989); Burghezul Gentilom, de J.B.P. 

Molière, regia: Alexandru Dabija (1989); Livada de vişini, de A.P. Cehov, regia: 

Dominic Dembinski (1988); Propilee & Orhidee, S.A. de Dimos Rendis, regia: 

Mircea Marin (1987). 

 

In ultima perioada a vietii, George Alexandru a jucat in spectacolele: Roman 

teatral, după Mihail Bulgakov, regia: Vlad Massaci (2012); Aniversarea, de Thomas 

Vinterberg şi Mogens Rukov, regia: Vlad Massaci (2009); Soţul păcălit, de J.B.P. 

Molière, regia: Mircea Cornişteanu (2002). 

 

În film a început să joace încă din 1978, când regizorul Dinu Cocea i-a propus 

să intre în distribuția lung-metrajului Ecaterina Teodoroiu.  

 

Lista filmelor în care a jucat George Alexandru: Casanova, identitate feminină, 

regia: Marius Barna (2009), Supraviețuitorul, regia: Sergiu Nicolaescu (2008), Nunta 

mută, regia: Horațiu Mălăele (2008), Cu un pas înainte, regia: Alexandru Maftei, 

http://new.nottara.ro/?act=pers&pid=118


Virgil Nicolaescu, Ana Mărgineanu, Luis Santa Maria, Jesús del Cerro, Alexandru 

Berceanu, serial de televiziune (2007), Happy End, regia: Radu Potcoavă (2006), La 

Urgență, regia: Andrei Zincă, serial de televiziune (2006), Băieți buni, regia: Andrei 

Boncea, serial de televiziune, producător Media Pro Pictures (2005), Un espresso, 

regia: Marian Sîrbu (2005), Milionari de weekend, regia: Cătălin Saizescu (2004), 

Sindromul Timișoara - Manipularea, regia: Marius Barna (2004), Dulcea saună a 

morții, regia: Andrei Blaier (2003), În fiecare zi Dumnezeu ne sărută pe gură, regia: 

Sinișa Dragin (2001), Triunghiul morții, regia: Sergiu Nicolaescu (1999), Faimosul 

paparazzo, regia: Nicolae Mărgineanu (1999), Omul zilei, regia: Dan Pița (1997), 

Punctul zero, regia: Sergiu Nicolaescu (1996), Asfalt Tango, regia: Nae Caranfil 

(1995), Huntress: Spirit of the Night, regia: Mark S. Manos (1995), Începutul 

adevărului (Oglinda), regia: Sergiu Nicolaescu (1994), È pericoloso sporgersi, regia: 

Nae Caranfil (1994), Chira Chiralina, regia: Gyula Maar (1993), Vulpe - vânător, 

regia: Stere Gulea (1993), Polul Sud, regia: Radu Nicoară (1993), Cum vă place?, 

regia: Olimpia Arghir, film de televiziune (1992), Înnebunesc și-mi pare rău, regia: 

Ion Gostin (1992), Balanța, regia: Lucian Pintilie (1992), Rămânerea, regia: Laurențiu 

Damian (1992), Cezara, regia: George Busecan (1991), Drumul câinilor, regia: 

Laurențiu Damian (1991), ...Escu, regia: Constantin Dicu și Robert Cișmigiu, film de 

televiziune (1990), Coroana de foc, regia: Sergiu Nicolaescu (1990), Cenușa păsării 

din vis, regia: Dorin Mircea Doroftei (1989), Mircea, regia: Sergiu Nicolaescu (1989), 

Rezervă la start, regia: Mihai Diaconescu (1988), Drumeț în calea lupilor, regia: 

Constantin Vaeni (1988), François Villon - Poetul vagabond, regia: Sergiu Nicolaescu 

(1987), Figuranții, regia: Malvina Urșianu (1987), Noi, cei din linia întâi, regia: 

Sergiu Nicolaescu (1986), Masca de argint, regia: Gheorghe Vitanidis (1985), 

Dreptate în lanțuri, regia: Dan Pița (1983), Ultima noapte de dragoste, regia: Sergiu 

Nicolaescu (1980). 

 

 

 

 

 

de Alina Neagu 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu


10.Ziarul Financiar 
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http://www.zf.ro/business-international/a-murit-actorul-george-alexandru-
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A murit actorul George Alexandru 

 

Actorul George Alexandru a murit sâmbătă, la spitalul Fundeni. George 

Alexandru avea 58 de ani şi în ultimele trei decenii a jucat la Teatrul Nottara din 

Bucureşti. 

„Din  păcate, a apucat să trăiască plecarea noastră din Teatrul Nottara. A trăit intens 

plecarea noastre. Am hotărât să-l depunem în foaierul principal. A jucat treizeci de ani 

http://www.zf.ro/business-international/a-murit-actorul-george-alexandru-14951339
http://www.zf.ro/business-international/a-murit-actorul-george-alexandru-14951339
http://www.zf.ro/business-international/a-murit-actorul-george-alexandru-14951339/poze/
http://www.zf.ro/business-international/a-murit-actorul-george-alexandru-14951339/poze/


în Teatrul Nottara", a declarat directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, la 

Antena 3. 

Actorul George Alexandru era născut pe 21 noiembrie 1957 şi din 1985 a jucat 

la Nottara. 

 

 

 

Autor: Ştefan Stan  

http://www.zf.ro/autor/stefan-stan/


11.România TV 
din data de 4 ianuarie 2016, ora 10.38 

http://www.romaniatv.net/actorul-george-alexandru-condus-pe-ultimul-

drum_266054.html 

 

 

 

Actorul George Alexandru, condus pe ultimul drum. Primele declaraţii ale soţiei 

despre cauza morţii VIDEO 

 

Actorul George Alexandru a fost condus, luni, pe ultimul drum. Admiratori, 

colegi de teatru, apropiați au venit să-i aducă un ultim omagiu marelui actor, la 

Teatrul Nottara, acolo unde sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus pentru câteva 

ore. George Alexandru a fost  înmormântat în cimitirul Ghencea 3 Militar.  
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Sicriul cu trupul neînsuflețit al actorului George Alexandru a fost depus luni, 

pentru câteva ore, în foaierul Teatrului Nottara, pentru ca cei care l-au iubit și apreciat 

să-i aducă un ultim omagiu. 

La căpătâiul actorului au venit pentru a-și lua rămas bun actorii Alexandru Repan, 

Cristian Șofron, Ada Navrot, Corina Dragomir, Laura Anghel, Dani Popescu, dar și 

Ivan Patzaichin. 

Soția actorului, Manuela Alexandru, a creionat portretul omului George 

Alexandru. "A fost minunat. Un suflet minunat, un soț extraordinar de iubitor, 

un prieten iubitor, o veselie de om, sensibil", a spus Manuela Alexandru. 

Ea a ținut să dezmintă informația potrivit căreia moartea lui George 

Alexandru ar fi fost suspectă, iar familia dorește o anchetă. 

"Singura declarație pe care vreau să o dau este referitoare la știrea apărută pe 

un anumit post de televiziune cum că a fost o moarte suspectă și cum că familia 

ar dori o anchetă. Complet neadevărat. Vreau să spun în mod oficial: am fost tot 

timpul în spital, lângă soțul meu, doctorii au dat dovadă de un devotament 

incredibil, de un profesionalism desăvârșit, este un eveniment tragic, ca orice 

plecare a oricăruia dintre noi, nu e nimic senzațional, iar știrile false în astfel de 

momente arată neprofesionalismul celor care le fabrică. Mulțumiri personalului 

din spitalul Fundeni", a afirmat soția actorului. 

La rândul său, managerul Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, a declarat că prin 

decesul lui George Alexandru în teatru a rămas un gol pe care nu-l va acoperi nimeni. 

"A plecat dintre noi unul dintre cei mai inteligenți, cei mai lucizi, cei mai caustici 

actori pe care i-a avut Nottara. A plecat dintre noi unul dintre oamenii sinceri și 

unul dintre actorii extrem de talentați ai acestui teatru. Vreau să spun că a rămas 

un gol pe care nu-l va acoperi nimeni. A plecat odată cu teatrul. Noi plecăm în exil 

și el a plecat la ceruri. Poate că de acolo ne va ajuta mai mult decât poate cineva să 

ne ajute acum, aici", a afirmat Marinela Țepuș, scrie Agerpres. 

În holul Teatrului Nottara, pe un ecran au fost proiectate imagini din 

spectacolele care l-au avut ca protagonist pe marele actor. 

Actori și admiratori au adus un ultim omagiu lui George Alexandru 

Admiratori, colegi de teatru, apropiați au ținut să-i aducă luni un ultim omagiu 

actorului George Alexandru, sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia fiind depus, 

pentru câteva ore, în foaierul Teatrului Nottara. 



La căpătâiul actorului au venit pentru a-și lua rămas bun Alexandru Repan, 

Cristian Șofron, Mircea Diaconu, Ștefan Bănică, Emilia Popescu, Diana Lupescu, 

Mihai Dinvale, Horațiu Mălăele, George Ivașcu, Lucian Ghimiși, George Mihăiță, 

Dan Bordeianu, Mitică Popescu, Ada Navrot, Corina Dragomir, Laura Anghel, Dani 

Popescu, regizorii Mircea Cornișteanu și Alexandru Mâzgăreanu, Radu F. Alexandru, 

canotorul Ivan Patzaichin, din partea FRF Mircea Iorgulescu, dar și foarte mulți 

bucureșteni care l-au cunoscut din filme sau de pe scenă. 

"Am aflat că viața noastră este continuă, iar pentru George este dublu continuă 

pentru toate amintirile pe care le avem împreună. Am fost studenți în același timp și 

ne-am trăit viața cam în același timp, de când ne-am hotărât să ne facem artiști, 

meseria asta, poate cea mai dură și cea mai frumoasă din lume, plină de contraste. 

Astăzi suntem la un capăt al contrastului extrem de dureros. Despre George al 

nostru se pot scrie volume, deja el este o legendă și ne vom ocupa de chestia asta, 

să-i scriem toate întâmplările și toate amintirile pe care le-am avut. Piere din boema 

Bucureștiului, din boema artistică a Bucureștiului, o bună parte, o parte esențială, 

prin George Alexandru", consideră Constantin Cotimanis. 

Mircea Diaconu, fost director al Teatrului Nottara, îl caracterizează pe George 

Alexandru drept un actor cu un "umor absolut năprasnic". 

"Cred că Alexandru Repan a avut dreptate când a spus 'cine urmează?'. Moartea 

este firească, este normală câtă vreme nu vine prea devreme și de data asta, din 

păcate, a venit prea devreme. (...) Pe George Alexandru nu trebuie să-l descriu, 

zâmbesc. Un zâmbet pentru el. Există foarte multe vorbe de duh în lumea 

actoricească. Multe dintre vorbele de duh au plecat din capul și din gura lui, avea 

un umor absolut năprasnic, un umor de sinteză, tăios, nemilos, ca orice umor 

adevărat, și vorbele acelea și rolurile lui vor rămâne multă, multă vreme", a afirmat 

Mircea Diaconu. 

George Alexandru a fost înmormântat în cimitirul Ghencea 3 Militar. Actorul 

George Alexandru a încetat din viață în noaptea de vineri spre sâmbătă la Spitalul 

Fundeni. 

 

 

 

Autor: Iulian Tudor 

http://www.romaniatv.net/autori/iulian-tudor.html
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Colegii îl plâng pe actorul George Alexandru. Oana Pellea: „M-a făcut întotdeauna să 

râd din tot sufletul. O să-mi fie dor“ 

 

Colegii îl plâng pe actorul George Alexandru. Oana Pellea: „M-a făcut 

întotdeauna să râd din tot sufletul. O să-mi fie dor“ George Alexandru a murit 

sâmbătă Oana Pellea, Valentin Teodosiu şi Tudor Chirilă îi aduc un ultim omagiu lui 

George Alexandru, care a murit vineri noapte, aceştia afirmând că viaţa fără Jorjac, 

aşa cum îi spuneau prietenii, va fi mult prea grea, precizând, totodată, că celebrul 

actor a fost "mult mai mult decât suma personajelor lui".  

Ştiri pe aceeaşi temă A murit actorul George Alexandru. Avea 58 de ani 

Actorul George Alexandru a murit, la vârsta de 58 de ani, după o lungă 

suferinţă.Artistul a murit, vineri, la ora 23.30, din cauza unei infecţii abdominale 

grave, a declarat, pentru Mediafax, managerul Institutului Clinic Fundeni, Carmen 

Orban. Potrivit managerului Institutului Clinic Fundeni, familia lui George Alexandru 

nu doreşte să fie comunicate şi alte informaţii despre suferinţa actorului. Totodată, 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/colegii-plang-actorul-george-alexandru-oana-pellea-m-a-facut-intotdeauna-rad-sufletul-sa-mi-dor-1_5688dcd137115986c6151970/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/colegii-plang-actorul-george-alexandru-oana-pellea-m-a-facut-intotdeauna-rad-sufletul-sa-mi-dor-1_5688dcd137115986c6151970/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/colegii-plang-actorul-george-alexandru-oana-pellea-m-a-facut-intotdeauna-rad-sufletul-sa-mi-dor-1_5688dcd137115986c6151970/index.html


Carmen Orban a menţionat că decesul actorului nu a suvenit în timpul vreunei 

operaţii.  

Decesul artistului stârnind un val de mesaje de condoleanţe pe reţeaua de 

socializare Facebook. "Dumnezeu să-l ierte pe Jorjac! Nu există durere mai mare 

decât pierderea unui om a cărui viaţă a fost legată de a ta. Mare pierdere pentru 

public, pentru noi cei care te-am cunoscut şi iubit. Ne va fi mult prea grea viaţa fără 

tine, fără râsul tău unic, fără tot ce ai însemnat pentru noi. Drum bun, dragule!", a 

scris actorul Valentin Teodosiu. La rândul său, actriţa Oana Pellea spune că "moartea 

nu poate avea nicio legatură cu George".  

"Este colegul cu rasul cel mai molipistor. Cu un umor de geniu. Generos. Bun. 

Student a lui Amza. I-a fost lui Amza tare drag. Mi-a fost un prieten drag de suflet. 

Moartea nu poate avea nicio legătură cu el. Este cel ce m-a făcut întotdeauna să râd 

din tot sufletul. O să-mi fie dor... de el şi de hohotul enorm de râs ce îl stârnea... nu... 

hotărât lucru... moartea nu poate avea nicio legătură cu George Alexandru", a mai 

spus Oana Pellea. Pe de altă parte, cântăreţul şi actorul Tudor Chirilă spune că George 

Alexandru era "mult mai mult decât suma personajelor lui". 

 "A fost frumos în septembriele ăla când am filmat «Milionari de weekend». 

Jorjac' (aşa îl alintau cei care îi erau aproape şi îşi câştigaseră acest privilegiu) era în 

mare formă. Niciun început de cadru fără o ironie, fără zâmbetul ăla neterminat, o 

colaborare perfectă cu ochii lui vii, iscoditori. Mutra de tătar şugubăţ. Apoi au mai 

fost nopţile lungi de vară de la Cătălin, pe Ştirbei, eram nişte copii şi el era un fel de 

Oberon al nostru. Mai ţii minte, Dorina Chiriac? Şi acum vine vestea asta implacabilă 

într-o zi de iarnă. Poate că pentru Jorjac' anul începe bine.  

Pentru amintirile noastre... nu prea. PS. Sunt atât de reci articolele astea care 

anunţă sec realizări profesionale încercând fără succes să înrămeze o personalitate. 

George Alexandru era mai mult, mult mai mult decât suma personajelor lui", a mai 

scris Tudor Chirilă. Regizorul Vlad Massaci, cu care George Alexandru a lucrat la 

mai multe spectacole, a scris la rândul său:  

"Nu aş vrea să descriu toată părerea de rău care mă umple la vestea că a murit 

George Alexandru, nici calităţile lui de artist nu vreau să le omagiez. Sper ca toate 

astea să se subînţeleagă în propoziţia «o să-mi fie dor de Jorjac»! Odihnească-se în 

pace!". La rândul său, cântăreţul Nicu Alifantis a scris: "George Alexandru, un alt om 

drag căruia nu-i voi mai putea spune, la mulţi ani. Dumnezeu să te-odihnească-n pace, 

Jorjac!  



Condoleanţe, familiei îndurerate!". "Jorjacul meu drag... Şi mai aveam atâtea de 

făcut împreună. Te voi iubi mereu", a spus şi cântăreţul Horia Brenciu. Şi fostul 

ministru al Culturii Ionuţ Vulpescu i-a adus un omagiu actorului George Alexandru.  

"A plecat dintre noi, la numai 58 de ani, unul dintre cei mai importanţi actori 

din generaţia de mijloc a teatrului românesc: George Alexandru. Actor exponenţial al 

anilor '80, George Alexandru a dat, după prăbuşirea cenzurii şi a regimului comunist, 

măsura deplină a talentului său, în sute de spectacole pe scena Teatrului Nottara şi în 

peste 40 de filme. Iubitorii scenei şi ai ecranului îi vor resimţi lipsa, căci, prin 

prematura sa dispariţie, teatrul şi filmul românesc suferă o pierdere ireparabilă. 

Dumnezeu să-l ierte!", a scris Ionuţ Vulpescu.  

Trupul neînsufleţit al actorului va fi depus, luni, de la ora 11.00, la Teatrul 

Nottara, pe a cărui scenă a jucat în numeroase spectacole, după cum au declarat, 

pentru Mediafax, reprezentanţii instituţiei de spectacole. Înmormântarea ar urma să 

aibă loc, cel mai probabil, în aceeaşi zi, la Cimitirul Ghencea. 

 

 

 

 

 

de Mediafax 
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Adevărata CAUZĂ a MORŢII actorului George Alexandru. Ce spun medicii 

Actorul George Alexandru a încetat din viață vineri, 1 ianuarie, la ora 23.30, 

din cauza unor complicații severe ale unei infecții abdominale grave, nu în timpul 

unei operaţii, a precizat Institutul Clinic Fundeni într-un comunicat. 

http://www.romaniatv.net/adevarata-cauza-a-mortii-actorului-george-alexandru-ce-spun-medicii_265921.html
http://www.romaniatv.net/adevarata-cauza-a-mortii-actorului-george-alexandru-ce-spun-medicii_265921.html


 

George Alexandru 

Foto: evz.ro 

Actorul George Alexandru a murit, vineri, la ora 23.30, din cauza unei 

infecţii abdominale grave, a declarat, pentru Mediafax, managerul Institutului Clinic 

Fundeni, Carmen Orban. Potrivit managerului Institutului Clinic Fundeni, familia lui 

George Alexandru nu doreşte să fie comunicate şi alte informaţii despre suferinţa 

actorului. Totodată, Carmen Orban a menţionat că decesul actorului nu a suvenit 

în timpul vreunei operaţii. 

Pe de altă parte, reprezentanţii Teatrului Nottara au declarat că actorul era 

internat de mai multă vreme în spital. 

Actorul George Alexandru a fost unul dintre cei mai apropiați și devotați ai 

Teatrului Nottara și a trăit tristețea faptului că teatrul și-a suspendat activitatea, a 

declarat, pentru Agerpres, directorul Teatrului Nottara, Marilena Țepuș. 

"Actorul George Alexandru a fost unul dintre cei mai apropiați ai acestui teatru și 

dintre cei mai devotați, 30 de ani de activitate neîntreruptă pe această scenă. Cu o 

săptămână înainte de a suspenda pe termen nedefinit spectacolele, a jucat în "Viața e 

suferință' Comedie de bulevard, ultima premieră în care a apărut, un spectacol care nu 

a avut parte decât de trei — patru reprezentații. Din fericire, ea a fost văzută și de 

critici și de presă și de spectatori chiar în închiderea festinului nostru pe bulevard din 

octombrie. George Alexandru a trăit tristețea faptului că teatrul și-a suspendat 

activitatea pe o perioadă nedefinită și se pare că și asta i-a scurtat viața. Poate că e 

bine să înțelegem din asta și din celelalte lucruri că actorii au propria lor viață și 

propria lor sensibilitate peste care nu putem trece și peste care se pare că nici ei nu pot 

trece oricât s-ar strădui și oricâte personaje diabolice sau frumoase sau pozitive ar 

interpreta", a spus Marilena Țepuș. 

http://www.mediafax.ro/social/institutul-fundeni-actorul-george-alexandru-a-murit-din-cauza-unei-infectii-abdominale-grave-nu-in-timpul-vreunei-operatii-14952680


Ea a arătat că trupul neînsuflețit al actorului este depus în foaierul principal al 

Teatrului Nottara. 

Actorul George Alexandru s-a născut la 21 noiembrie 1957, în București. A 

absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică ' I.L. Caragiale' în anul 1986. 

S-a remarcat ca actor de teatru pe scenele bucureștene, mai ales la 'C.I. Nottara', 

jucând în piese ca: 'Livada de vișini' de A.P. Cehov (1988); 'Cuibul' de Tudor Popescu 

(1989); 'Avarul' de Moliere (1994); 'Thomas Beket' de J. Anouhil (1995); 'O noapte 

furtunoasă' de I.L. Caragiale (1996); 'Moștenirea lui Cadîr' de Eugen Rotaru și 

Laurențiu Profeta (1999), 'Titanic vals' de Tudor Mușatescu (2009), 'Opera de trei 

parale' de Bertolt Brecht (2009) ș.a. 

George Alexandru a interpretat peste 45 de roluri în film: 'Noi, cei din linia 

întâi' (r. Sergiu Nicolaescu, 1985), unde a făcut un rol memorabil; 'François Villon — 

poetul vagabond', (r. Sergiu Nicolaescu, 1987); 'Drumeț în calea lupilor', (r. 

Constantin Vaeni, 1988); 'Coroana de foc', (r. Sergiu Nicolaescu, 1990); 'Drumul 

câinilor' (r. Laurențiu Damian (1991); 'E pericoloso sporgersi', (r. Nae Caranfil, 

1992); 'Vulpe vânător', (r. Stere Gulea, 1992); 'Chira Chiralina', (r. Gyula Maar, 

1993); 'Punctul zero', (r. Sergiu Nicolaescu, 1995); 'Asfalt Tango' (1996); 'În fiecare zi 

Dumnezeu ne sărută pe gură' (r. Sinișa Dragin, 2001); 'Dulcea saună a morții' (r. 

Andrei Blaier, 2003); 'Sindromul Timișoara — Manipularea' (r. Marius Th. Barna, 

2004); 'Milionari de weekend' (r. Cătălin Saizescu, 2004); 'Happy End' (r. Radu 

Potcoavă, 2006); 'Supraviețuitorul' (r. Sergiu Nicolaescu, 2008); 'Casanova, identitate 

feminină' (r. Marius Barbna, 2010), '...Mama ei de tranziție!?!' (2011). A jucat și în 

serialele TV: 'Băieți buni' (2005), 'La urgență' (2006), 'Cu un pas înainte' (2008), 

'Îngerașii' (2008), 'State de România' (2009). 

 

 

 

 

Autor: Filip Stan  

http://www.romaniatv.net/autori/filip-stan.html
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Actorul George Alexandru a murit. Mesajul lui Nicu Alifantis 

 

 

http://www.dcnews.ro/actorul-george-alexandru-a-murit-mesajul-lui-nicu-alifantis_493726.html
http://www.dcnews.ro/actorul-george-alexandru-a-murit-mesajul-lui-nicu-alifantis_493726.html


Actorul George Alexandru a murit la Spitalul Fundeni în urma unei 

operații. Luni, spectatorii Teatrului Nottara și prietenii actorului îi pot spune 

ultimele gânduri la Teatrul Nottara din Bd. Magheru. Tot luni va fi și 

înmormântat.  

"George Alexandru, un alt om drag căruia nu-i voi mai putea spune, la mulți ani. 

Dumnezeu să te-odihnească-n pace, Jorjac! Condoleanțe, familiei îndurerate!", a scris 

Nicu Alifantis, pe pagina sa de Facebook.  

 

 

 

 

de Roxana Covrig 

http://www.dcnews.ro/autori/roxana-covrig.html
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Actorul George Alexandru a murit 

 

 

Actorul George Alexandru a murit la 58 de ani. Trupul său va fi depus la 

Teatrul Nottara, pe scena căruia a jucat 30 de ani. A urcat prima oară pe scenă 

în timpul studenției, în 1985.  

http://www.dcnews.ro/actorul-george-alexandru-a-murit_493724.html


Trupul actorului George Alexandru va fi depus, luni, ora 11.00, in foaierul 

principal al Teatrului Nottara. Tot luni va fi înmormântat la Cimitirul Ghencea. 

Directoarea Teatrului Nottara a spus că s-a stins în Spitalul Fundeni în urma 

unei operații. "Din  păcate, a apucat să trăiască plecarea noastră din Teatrul Nottara. A 

trăit intens plecarea noastre. Am hotărât să-l depunem în foaierul principal. A jucat 

treizeci de ani în Teatrul Nottara", a spus Marinela Țepuș, la Antena 3.  

Directoarea Tetrului Nottara a subliniat că actorul moare când îi dispare și 

ultimul spectator și de aceea îi invită pe toți cei care l-au urmărit pe scena Teatrului 

Nottara să vină să-i spună un ultim gând actorului la Teatrul Nottara, acolo unde 

trupul său va fi depus.  

 

Actorul George Alexandru era născut în 21 noiembrie 1957. A jucat din 1985 

pe scena Teatrului Nottara și, în plus, a jucat în foarte multe filme, cum ar fi: Q.E.D 

(2013), Trei zile până la Crăciun (2012), ...Mama ei de tranziție?! (2011), Oul de cuc 

(2010), Viața mea sexuală (2010), Casanova, identitate feminină (2009). 

Supraviețuitorul (2008), Cu un pas înainte (2007), Happy End (2006), La urgență 

(2006)- în care a fost Moș Crăciun, Băieți buni (2005), Un esspreso (2005), Milionari 

de weekend (2004), Sindromul Timișoara- Manipularea (2004), Dulcea saună a morții 

(2003), În fiecare îi Dumnezeu ne sărută pe gură (2001), Faimosul Paparazzo (1999), 

Triunghiul Morții (1999), Frumoșii nebuni ai marilor orașe (1998), Cezara (1997), 

Omul Zilei (1997), Punctul zero (1996), Asfalt Tango (1995), Huntress: Spirit of the 

Night (1995), Codin și Chira Chiralina (1993), El peicoloso sporgersi (1993), 

Începutul adevărului (1993), Polul Sud (1993), Puricele (1993).  

 

de Roxana Covrig 

http://www.dcnews.ro/autori/roxana-covrig.html
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HORAŢIU MĂLĂELE: „El a fost George Alexandru. Noi îi spuneam 

JORJAC… Drum bun, JORJACULE!” 

Moartea actorului George Alexandru a stîrnit multă tristeţe la început de an. 

Opinia publică a fost sensibilizată de reacţiile actorilor, apropiaţilor şi a celor din 

public care l-au iubit pe George Alexandru aşa cum a fost el. Horaţiu Mălăele i-a 

făcut actorului o descriere impresionantă într-o postare pe contul său de Facebook. 

Mălăele recunoaşte valoarea artistică dar şi umană a prietenului său, George 

Alexandru, şi identifică în destinul său o anumită formă de nemurire. 

“El a fost un actor./Bun. /Foarte bun. /El a fost și prietenul meu. Viața lui s-a risipit și 

blând , și hohotitor, și best online casino tandru, și zgomotos, și cu zgârcenie, dar și 

generos în viețile noastre , așa încât el continuă să trăiască odată cu noi, iar dincolo de 

noi, în viețile celor care-i vor afla povestea. Pană la cunoașterea adevărului esențial, 

iată o formă pământeană de nemurire”, evocă Mălăele. 

http://europunkt.ro/2016/01/04/horatiu-malaele-el-a-fost-george-alexandru-noi-ii-spuneam-jorjac-drum-bun-jorjacule/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2016/01/04/horatiu-malaele-el-a-fost-george-alexandru-noi-ii-spuneam-jorjac-drum-bun-jorjacule/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2016/01/04/horatiu-malaele-el-a-fost-george-alexandru-noi-ii-spuneam-jorjac-drum-bun-jorjacule/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2016/01/04/horatiu-malaele-el-a-fost-george-alexandru-noi-ii-spuneam-jorjac-drum-bun-jorjacule/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2016/01/04/horatiu-malaele-el-a-fost-george-alexandru-noi-ii-spuneam-jorjac-drum-bun-jorjacule/
http://europunkt.ro/2016/01/04/horatiu-malaele-el-a-fost-george-alexandru-noi-ii-spuneam-jorjac-drum-bun-jorjacule/
http://www.nbso.ca/


“Numele lui a fost George Alexandru. Noi îi spuneam Jorjac…Drum bun, Jorjacule! 

Nu te putem uita pentru că ceva din ființa noastră esti tu!”, mai îşi aminteşte actorul 

Horaţiu Mălăele. 

 

 

 

 

 

de Dumitru-Alexandru Filimon  

http://europunkt.ro/author/alexandrufilimon/
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Moartea și taxele nu sunt singurele adevăruri 

 

Moartea este simplă în natură, doar oamenii o complică. Aşa se apuca să scrie 

Marin Preda în “Cel mai iubit dintre pămînteni”. Personajul său principal, Petrini, un 

fost profesor de filosofie , care după ce îşi ispăşeşte o pedeapsă fictivă în perioada 

comunistă ajunge să lucreze la deratizare, începe să se încreadă în această idee după o 

îndelungată suferinţă şi umilinţă care îl afectase ca om, dar nu-i distrusese umanitatea. 

 

Ameţeala morţii este trecătoare 
 

Conştientizarea acestei realităţi semnifică o depăşire a supliciului sufletesc şi o 

iluminare a părţii umbrite din viaţa noastră pe care noi, ca oameni, o complicăm. Fără 

această ameţeală nu am reuşi totuşi să vedem coloratura sau cromatica vieţii. 

Încărcătura pe care o acordăm vieţii este miezul a ceea ce suntem noi. Într-adevăr 

cuvintele descriu tumultul, dar nu te ajută să-l depăşeşti. În schimb, cuvintele sunt 

mijlocul prin care putem ajunge la celălalt chiar dacă acesta nu mai este printre noi. 

Cel mai bine a înţeles acest lucru Nichita Stănescu când descoperea necuvintele. 

http://europunkt.ro/2016/01/06/moartea-si-taxele-nu-sunt-singurele-adevaruri/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2016/01/06/moartea-si-taxele-nu-sunt-singurele-adevaruri/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2016/01/06/moartea-si-taxele-nu-sunt-singurele-adevaruri/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://europunkt.ro/2016/01/06/moartea-si-taxele-nu-sunt-singurele-adevaruri/


Pentru el cuvintele erau spaţiale, iar necuvintele casino online erau asemuite atomului 

şi atribuite fizicii cuantice. Să fie oare moartea o amânare a unei întâlniri viitoare!? 

 

Plîngem moartea celuilalt, plângem propria moarte 
 

În “Epopeea lui Gilgames”, Enkidu se îmbolnăveşte de moarte, iar Ghilgames, 

îndurerat profund, pleacă să caute Nemurirea şi Tinereţea veşnică. Suferinţa lui 

Ghilgameş era şi o expresie a constientizării morţii. El practic îşi plîngea propria 

moarte dincolo de moartea propriului prieten. Astfel, moartea celuilalt este un motiv 

pentru a deplânge în avans propria moarte. Se spune că doar moartea şi taxele sunt 

singurele adevăruri în această viaţă. Unii cred că noi murim doar pentru că ne 

programăm mental să credem în această idee şi astfel ne pierdem nemurirea. Poate, în 

fond nu ştim prea multe, dar ne imaginăm mult. Unii mor crezând în nemurire, alţii 

devin nemuritori în timpul vieţii. Unde este această graniţă firavă? Or fi reuşit 

alchimiştii să păcălească moartea, respectiv să descopere Piatra Filosofală a vieţii 

veşnice! Nu ştim, dar preferăm să sperăm… 

Moartea actorului George Alexandru a întristat şi îndurerat familia 

Teatrului Nottara. Rămâne posteritatea, generaţiile viitoare să-i descopere nemurirea. 

Emil Cioran compara în caietele sale moartea vegetalului faţă de moartea animalului. 

El constata că vegetalul are o anumită eleganţă a descompunerii ferită de 

mirosul greu suportabil care este caracterizat animalului. De aici izvorăşte 

înţelepciunea naturii care ne scapă de multe ori. Rămânem cu inteligenţa materiei. Să 

sperăm că într-o vom înţelege ce înseamnă mai exact: “Să complicăm viaţa”. 

 

 

 

 

de Dumitru-Alexandru Filimon  

http://www.victoryag.org/
http://europunkt.ro/author/alexandrufilimon/


16.Adevărul Cultural 
din data de 4 ianuarie 2016, ora 18.48 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-s-a-redeschis-ultima-

reprezentatie-george-alexandru-jorjac-plans-zeci-actori-sute-amiratori-

1_568a8de337115986c6205f4f/index.html 

 

 

 

Teatrul Nottara s-a redeschis pentru ultima "reprezentaţie" a lui George Alexandru. 

"Jorjac", plâns de zeci de actori şi sute de admiratori 

 

 
George Alexandru, luminat de zeci de lumânări la Teatrul Nottara FOTOGRAFII: Dorin Constanda 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-s-a-redeschis-ultima-reprezentatie-george-alexandru-jorjac-plans-zeci-actori-sute-amiratori-1_568a8de337115986c6205f4f/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-s-a-redeschis-ultima-reprezentatie-george-alexandru-jorjac-plans-zeci-actori-sute-amiratori-1_568a8de337115986c6205f4f/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrul-nottara-s-a-redeschis-ultima-reprezentatie-george-alexandru-jorjac-plans-zeci-actori-sute-amiratori-1_568a8de337115986c6205f4f/index.html


Foaierul Teatrului Nottara a fost neîncăpător pentru mulţimea de prieteni ai lui 

Jorjac. George Alexandru a oferit o ultimă "reprezentaţie", una mută, dar aplaudată de 

sute de actori, regizori, prieteni şi admiratori, care au venit să-şi ia rămas bun 

Lacrimi şi zâmbete, "La mulţi ani!" şi "Dumnezeu să-l ierte!". Asta au împărţit 

cei prezenţi astăzi la priveghiul actorului George Alexandru, care a decis să 

părăsească scena şi lumea la numai 58 de ani, în seara primei zile a lui 2016.  

Cei care l-au cunoscut s-au împărţit în două "tabere": cei care l-au plâns cu 

durere şi cei care spuneau zâmbind amar că lui Jorjac i-ar fi plăcut ca oamenii să fie 

veseli, aşa cum a fost el. 

"El ar trebui să rămână în amintirea noastră exact aşa cum a fost: un om vesel, un 

om corect, un om cinstit, dar, un lucru pe care lumea poate nu-l ştie, un om sensibil, 

un prieten adevărat. Ne ştiam de multă vreme, am împărţit şi bune şi rele, dar cel mai 

important lucru cred că este relaţia umană pe care am avut-o cu el, care a depăşit 

orice înţelegere. George rămâne pentru mine o parte din viaţa mea, iar prin faptul că 

a dispărut acum, o parte din tinereţea mea, din viaţa mea a dispărut. Sper să ne mai 

reîntâlnim", a declarat, vizibil afectat, actorul Cristian Şofron, care a fost şi naşul de 

cununie al lui George Alexandru. 

La căpătâiul actorului au trecut, rând pe rând, cu flori, lacrimi şi cuvinte şoptite, 

Teodora Mareş, Emilia Popescu, Ştefan Bănică jr, Marius Stănescu, Ivan Patzaichin, 

Carmen Tănase, Marian Râlea, Dan Bordeianu, Mihai Dinvale, Ion Dichiseanu, 

Mircea Rusu, George Ivaşcu, Mihai Gruia Sandu, Mircea Diaconu, Maia 

Morgenstern, Elvira Deatcu, Nuami Dinescu, Diana Lupescu, Silviu Biriş şi mulţi 

alţii. Coleg de generaţie cu cel dispărut, Constantin "Bebe"  

Cotimanis nu s-a despărţit minute în şir de sicriul lui Jorjac, încercând să-i 

îmbărbăteze bătrânii părinţi, nevoiţi să-şi îngroape acum fiul. 

"Întotdeauna este mult prea repede, cu cât omul ne este mai drag. Acum două zile am 

înmormântat-o pe mama, de-aia sunt mai "bătătorit" - dacă poţi fi bătătorit într-o 

asemenea situaţie. Se pare că sunt şi am aflat că viaţa noastră este de fapt continuă, 

iar pentru George este dublu continuă, pentru toate amintirile pe care le avem 

împreună. Despre George al nostru se pot scrie volume, deja el este o legendă şi ne 

vom ocupa de chestia asta, să-i scriem toate amintirile şi toate întâmplările pe care 

le-am avut. Piere din boema artistică a Bucureştiului o bună parte, o parte esenţială, 

prin George Alexandru. Vorbeam cu nişte colegi de aceeaşi generaţie, a început să se 



strige catalogul, periodic se strigă. Se pare că este al nostru. Nu disperăm, viaţa 

continuă", a declarat Bebe Cotimanis, îndurerat. 

 
 

După o scurtă slujbă de pomenire, oficiată de un preot în foaier, actorul 

Alexandru Repan a luat cuvântul la căpătâiul celui dispărut: 

“Mă, băiatule, multe năzbâtii ai făcut tu în viaţa ta, dar asta, ultima, ne-a lăsat cu 

gura căscată. Nu se aştepta nimeni. Mai aveam multe lucruri de făcut împreună, 

multe piese de pus, multe aplauze de meritat, multe şpriţuri de băut. Toate astea va 

trebui să le facem de-acum fără tine. Să ştii că noi aici rămânem toţi mai puţini şi mai 

nefericiţi, iar voi, acolo, sunteţi tot mai mulţi şi mai fericiţi. Pune o vorbă bună şi 

pentru noi, păcătoşii. Pe curând!", a spus Alexandru Repan. 

Zeci de coroane au fost aşezate în holul teatrului, acolo unde, sub o fotografie a 

lui George Alexandru au fost aprinse multe lumânări. Florile soseau necontenit, odată 

cu zecile de admiratori şi de prieteni ai lui Jorjac. George Mihăiţă, împietrit de durere, 

cu un buchet în mână, se pierdea prin mulţimea care a vrut să-i spună rămas bun celui 

care a părăsit lumea aceasta la începutul anului.  

Mitică Popescu a fost o prezenţă discretă, alegând să plece după doar câteva 

minute, lăsând un buchet de flori. Horaţiu Mălăele a sosit, la rându-i, la Teatrul 



Nottara, a întrat în foaier, dar nu a reuşit să-şi vadă prietenul fără suflare. A ieşit 

imediat, susţinut de prieteni şi s-a făcut nevăzut în mulţime, vizibil tulburat.  

"Ironic, zâmbitor, briliant la replică, cred că a fost actorul cu cea mai mare 

disponibilitate histrionică din câţi am cunoscut eu în 50 de ani de carieră. Avea 

replică la orice. Ne rugam să avem o deplasare, numai să fim împreună şi cu el. Era 

o distraţie şi un spectacol unic şi irepetabil. Acest lucru va lipsi cu siguranţă în lumea 

noastră. Acest teatru este mult mai sărac. Sigur că asta spunem cam despre toţi, dar 

el chiar a fost un om excepţional, de excepţie", a declarat actorul Ion Haiduc la ieşirea 

din Teatrul Nottara. 

În jurul orei 14.00, capacul i-a acoperit lui George Alexandru chipul împietrit, 

iar în aplauzele tuturor celor prezenţi cortegiul funerar s-a pus în mişcare spre 

Cimitirul Ghencea 3, acolo unde familia şi apropiaţii l-au condus pe ultimul drum. În 

urma sa, Teatrul Nottara şi-a reînchis porţile deschise doar pentru "ultima 

reprezentaţie a lui Jorjac". Dumnezeu să-l odihnească!  

 
 

 

de Florin Ghioca 



17.Ştirile TVR 
din data de 2 ianuarie 2015, ora 19.46 

http://stiri.tvr.ro/actorul-george-alexandru-a-incetat-din-via-a_69067.html 

 

 
 

Actorul George Alexandru a încetat din viață 

Actorul George Alexandru a încetat din viață, sâmbătă, la Spitalul 

Fundeni, a declarat pentru Agerpres regizorul tehnic al Teatrului Nottara, Dana 

Popescu. 

http://stiri.tvr.ro/actorul-george-alexandru-a-incetat-din-via-a_69067.html


 
 

La Teatrul Nottara George Alexandru a urcat pe scenă în 1985, când era încă 

student. A apărut în spectacolele semnate de Ion Cojar și Alexandru Dabija (Olelie; 
Vânătorii, de Fănuş Neagu, respectiv Scapino, de J.B.P. Molière). 

Născut în București, este absolvent al Institutului de Artă Teatrală și 

Cinematografică I.L. Caragiale, specializarea actorie. În primul an, i-a avut profesori 

pe Amza Pellea şi Dan Micu. În următorii ani de studenţie a lucrat sub îndrumarea lui 

Gelu Colceag şi Ion Cojar. 

Debutul pe o scenă profesionistă bucureșteană s-a petrecut în 1982, la Teatrul 

Foarte Mic, în montarea lui Cristian Hadji-Culea, Nu pot să dorm, de Ion Brad. 

La Studioul Casandra al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. 

Caragiale, a apărut în numeroase producții, printre care: Mioriţa, de Valeriu Anania, 

regia: Mihai Mălaimare (1986); Opera de trei parale, de Bertolt Brecht, regia: Ion 

Cojar (1986); D’ale Carnavalului, de I.L. Caragiale, regia: Dana Dima (1986); Peer 

Gynt, de Henrik Ibsen, regia: Ştefan Iordănescu (1985); Rosenkrantz şi Guildenstern, 
de Tom Stoppard, regia: Radu Băieşu (1985). 

Timp de doi ani a fost în trupa Teatrului de Stat V.I. Popa din Bârlad, unde a 

lucrat la două spectacole semnate de Cristian Nacu (1987): Intrigă şi iubire, de 

Friedrich Schiller și Rămâne pe joi, de Eugenia Busuioceanu, precum și Fluturi de 
noapte, de Dinu Grigorescu, regia: Bogdan Ulmu (1986). 

La Teatrul Nottara a fost prezent pe afiș, practic neîntrerupt, din anul 1987. 



Iată câteva dintre spectacolele Teatrului Nottara, în care a putut fi admirat de-a 

lungul anilor: True West, de Sam Shepard, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

(2010); Jocul dragostei şi al morţii, de Romain Rolland, regia: Lucian Giurchescu 

(2004); Capul de răţoi, de George Ciprian, regia: Răzvan Dincă (2004); Romeo şi 

Jeannette, de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2002); Titanic Vals, de Tudor 

Muşatescu, regia: Dinu Cernescu (2002); Vino la pod, iubita mea! de Gabor Kiszely, 

regia: Alexandru Repan (2001); O noapte furtunoasă, de I.L.Caragiale, regia: Dan 

Micu (1996); Thomas Becket, de Jean Anouilh, regia: Alexandru Repan 

(1995); Revizorul, de N. Gogol, regia: Mircea Cornişteanu (1995); Avarul, de J.B.P. 

Molière, regia: Mircea Cornişteanu (1994); Puricele, de Georges Feydeau, regia: 

Horaţiu Mălăele (1993); Un regat pentru un asasin, de Peter Karvas, regia: Tudor 

Mărăscu (1991); Păgubaşii, de Miron Radu Paraschivescu, regia: Gelu Colceag 

(1990); Cuibul, de Tudor Popescu, regia: Dominic Dembinski (1989); Burghezul 

Gentilom, de J.B.P. Molière, regia: Alexandru Dabija (1989); Livada de vişini, de 

A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski (1988); Propilee & Orhidee, S.A. de Dimos 

Rendis, regia: Mircea Marin (1987). 

În film a început să joace încă din 1978, când regizorul Dinu Cocea i-a propus 

să intre în distribuția lung-metrajului artistic Ecaterina Teodoroiu. Iată lista 

producţiilor cinematografice în care s-a dovedit un valoros actor de film: Casanova, 

identitate feminină, regia: Marius Barna (2009), Supraviețuitorul, regia: Sergiu 

Nicolaescu (2008), Nunta mută, regia: Horațiu Mălăele (2008), Cu un pas înainte, 

regia: Alexandru Maftei, Virgil Nicolaescu, Ana Mărgineanu, Luis Santa Maria, Jesús 

del Cerro, Alexandru Berceanu, serial de televiziune (2007), Happy End, regia: Radu 

Potcoavă (2006), La Urgență, regia: Andrei Zincă, serial de televiziune (2006), Băieți 

buni, regia: Andrei Boncea, serial de televiziune, producător Media Pro Pictures 

(2005), Un espresso, regia: Marian Sîrbu (2005), Milionari de weekend, regia: Cătălin 

Saizescu (2004), Sindromul Timișoara - Manipularea, regia: Marius Barna 

(2004), Dulcea saună a morții, regia: Andrei Blaier (2003), În fiecare zi Dumnezeu ne 

sărută pe gură, regia: Sinișa Dragin (2001), Triunghiul morții, regia: Sergiu 

Nicolaescu (1999), Faimosul paparazzo, regia: Nicolae Mărgineanu (1999), Omul 

zilei, regia: Dan Pița (1997), Punctul zero, regia: Sergiu Nicolaescu (1996), Asfalt 

Tango, regia: Nae Caranfil (1995), Huntress: Spirit of the Night, regia: Mark S. 

Manos (1995), Începutul adevărului (Oglinda), regia: Sergiu Nicolaescu (1994), È 

pericoloso sporgersi, regia: Nae Caranfil (1994), Chira Chiralina, regia: Gyula Maar 

(1993), Vulpe - vânător, regia: Stere Gulea (1993), Polul Sud, regia: Radu Nicoară 

(1993), Cum vă place?, regia: Olimpia Arghir, film de televiziune (1992), Înnebunesc 

și-mi pare rău, regia: Ion Gostin (1992), Balanța, regia: Lucian Pintilie 

(1992), Rămânerea, regia: Laurențiu Damian (1992), Cezara, regia: George Busecan 

(1991), Drumul câinilor, regia: Laurențiu Damian (1991), ...Escu, regia: Constantin 

Dicu și Robert Cișmigiu, film de televiziune (1990), Coroana de foc, regia: Sergiu 

Nicolaescu (1990), Cenușa păsării din vis, regia: Dorin Mircea Doroftei 

(1989), Mircea, regia: Sergiu Nicolaescu (1989), Rezervă la start, regia: Mihai 



Diaconescu (1988), Drumeț în calea lupilor, regia: Constantin Vaeni (1988), François 

Villon - Poetul vagabond, regia: Sergiu Nicolaescu (1987), Figuranții, regia: Malvina 

Urșianu (1987), Noi, cei din linia întâi, regia: Sergiu Nicolaescu (1986), Masca de 

argint, regia: Gheorghe Vitanidis (1985), Dreptate în lanțuri, regia: Dan Pița 

(1983), Ultima noapte de dragoste, regia: Sergiu Nicolaescu (1980). 

 

 

Sursa: new.nottara.ro 

 

http://new.nottara.ro/?act=pers


18.e Cultura Info 
din data de 3 ianuarie 2016,  

http://www.e-cultura.info/a-incetat-din-viata-actorul-george-alexandru/ 

 

 
 

A încetat din viață actorul George Alexandru 

 

actorul George Alexandru 

 

Actorul George Alexandru a încetat din viață sâmbătă la vârsta de 58 de 

ani, după o lungă suferinţă la Spitalul Fundeni, a declarat regizorul tehnic al 

Teatrului Nottara, Dana Popescu. Potrivit sursei citate, George Alexandru era 

internat de mai multă vreme în spital. 
Actorul George Alexandru a fost unul dintre cei mai apropiați și devotați ai 

Teatrului Notara și a trăit tristețea faptului că teatrul și-a suspendat activitatea, a 

declarat directorul Teatrului Nottara, Marilena Țepuș. 

http://www.e-cultura.info/a-incetat-din-viata-actorul-george-alexandru/
http://www.e-cultura.info/a-incetat-din-viata-actorul-george-alexandru/
http://www.e-cultura.info/teatrul-nottara-se-muta-in-strada-batistei/


“Actorul George Alexandru a fost unul dintre cei mai apropiați ai acestui teatru și 

dintre cei mai devotați, 30 de ani de activitate neîntreruptă pe această scenă. Cu o 

săptămână înainte de a suspenda pe termen nedefinit spectacolele, a jucat în “Viața 

e suferință’ Comedie de bulevard, ultima premieră în care a apărut, un spectacol 

care nu a avut parte decât de trei — patru reprezentații. Din fericire, ea a fost 

văzută și de critici și de presă și de spectatori chiar în închiderea festinului nostru 

pe bulevard din octombrie. George Alexandru a trăit tristețea faptului că teatrul și-a 

suspendat activitatea pe o perioadă nedefinită și se pare că și asta i-a scurtat viața. 

Poate că e bine să înțelegem din asta și din celelalte lucruri că actorii au propria lor 

viață și propria lor sensibilitate peste care nu putem trece și peste care se pare că 

nici ei nu pot trece oricât s-ar strădui și oricâte personaje diabolice sau frumoase 

sau pozitive ar interpreta”, a spus Marilena Țepuș informează Agerpres. 

Ea a arătat că trupul neînsuflețit al actorului este depus de la ora 11.00, în 

foaierul principal al Teatrul Nottara.  

Actorul George Alexandru s-a născut la 21 noiembrie 1957, în București. A 

absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică ‘ I.L. Caragiale’ în anul 1986. 

S-a remarcat ca actor de teatru pe scenele bucureștene, mai ales la ‘C.I. Nottara’, 

jucând în piese ca: ‘Livada de vișini’ de A.P. Cehov (1988); ‘Cuibul’ de Tudor 

Popescu (1989); ‘Avarul’ de Moliere (1994); ‘Thomas Beket’ de J. Anouhil (1995); 

‘O noapte furtunoasă’ de I.L. Caragiale (1996); ‘Moștenirea lui Cadîr’ de Eugen 

Rotaru și Laurențiu Profeta (1999), ‘Titanic vals’ de Tudor Mușatescu (2009), ‘Opera 

de trei parale’ de Bertolt Brecht (2009) ș.a. 

George Alexandru a interpretat peste 45 de roluri în film: ‘Noi, cei din linia 

întâi’ (r. Sergiu Nicolaescu, 1985), unde a făcut un rol memorabil; ‘François Villon 

— poetul vagabond’, (r. Sergiu Nicolaescu, 1987); ‘Drumeț în calea lupilor’, (r. 

Constantin Vaeni, 1988); ‘Coroana de foc’, (r. Sergiu Nicolaescu, 1990); ‘Drumul 

câinilor’ (r. Laurențiu Damian (1991); ‘E pericoloso sporgersi’, (r. Nae Caranfil, 

1992); ‘Vulpe vânător’, (r. Stere Gulea, 1992); ‘Chira Chiralina’, (r. Gyula Maar, 

1993); ‘Punctul zero’, (r. Sergiu Nicolaescu, 1995); ‘Asfalt Tango’ (1996); ‘În fiecare 

zi Dumnezeu ne sărută pe gură’ (r. Sinișa Dragin, 2001); ‘Dulcea saună a morții’ (r. 

Andrei Blaier, 2003); ‘Sindromul Timișoara — Manipularea’ (r. Marius Th. Barna, 

2004); ‘Milionari de weekend’ (r. Cătălin Saizescu, 2004); ‘Happy End’ (r. Radu 

Potcoavă, 2006); ‘Supraviețuitorul’ (r. Sergiu Nicolaescu, 2008); ‘Casanova, 

identitate feminină’ (r. Marius Barbna, 2010), ‘…Mama ei de tranziție!?!’ (2011). A 

jucat și în serialele TV: ‘Băieți buni’ (2005), ‘La urgență’ (2006), ‘Cu un pas înainte’ 

(2008), ‘Îngerașii’ (2008), ‘State de România’ (2009). 

 

 

 

e-Cultura.info/Autor: Alina Novăceanu 
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din data de 3 ianuarie 2016, ora 13.51 

http://www.click.ro/vedete/romanesti/teatrul-nottara-despre-moartea-

suspecta-lui-george-alexandru 
 

 
 

Teatrul Nottara, despre moartea „suspectă” a lui George Alexandru 

 
Actorul a murit la 58 de ani 
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Reprezentanții Teatrului Nottara și familia regretatului actor George Alexandru, 

care s-a stins din viață vineri (1 ianuarie), la 58 de ani, după ce s-a luptat cu o gravă 

afecțiune, a făcut apel la discreție și îi roagă pe „toți amatorii de senzații tari” să se 

abțină „de la comentarii” neadecvate, referitoare la moartea actorului. 

Reprezentanții Teatrului Nottara au transmis următorul comunicat, pe pagina 

oficială de Facebook, cu privire la moartea actorului George Alexandru: „Teatrul 

Nottara și familia lui George Alexandru dezmint știrea și zvonurile conform cărora ar 

fi fost vorba de o moarte suspecta în cazul marelui actor. 

Discreția familiei și respectul teatrului pentru dorința lui George Alexandru de 

nu vorbi despre suferința sa, ne împiedică să dăm detalii asupra bolii care l-a învins. 

Teatrul Nottara și familia lui George Alexandru mulțumesc tuturor celor care au 

vorbit în termeni decenți și onești despre tragedia comună prin care trecem pierzând 

încă un nume de prim rang al culturii române și refuză să se alăture acelora care 

doresc să transforme o mare tristețe într-o știre de senzație. 

Prin urmare, subliniem, cu profundă mâhnire, faptul că George Alexandru s-a 

luptat cu o gravă afecțiune. Nu există nici o îndoială că toate strădaniile medicilor au 

fost dublate de profesionalism și devotament până în ultima clipă. Din păcate, însă, 

chiar și marii actori se sting. Adesea, prea devreme și de neînțeles. 

Teatrul Nottara și familia actorului George Alexandru îi roagă pe toți amatorii 

de senzații tari să se abțină de la comentarii neadevărate, amintind tuturor că, pe 

lumea asta, se mai și moare. Tragic, NU suspect”. 

S-au vehiculat mai multe zvonuri cu privire la motivul și ziua morții George 

Alexandru, Managerul Institului Clinic Fundeni, Carmen Orban, a declarat că actorul 

a murit din cauza unei infecții abdominale grave. Trupul neînsuflețit al actorului va fi 

depus, luni (4 ianuarie), între orele 11.00 și 14.00, la Teatrul Nottara, pe scena căruia 

a jucat de nenumărate ori. Apoim va fi depus la capela Cimitirului Ghencea 3 Militari 

din Capitală, potrivit Mediafax. Slujba de înmormântare va avea loc la ora 14,30. 
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Apelul teatrului Nottara şi al familiei lui George Alexandru după moartea 

marelui actor 
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Reprezentanţii Teatrului Nottara şi familia actorului George Alexandru, care a 

murit vineri, după ce s-a luptat cu o gravă afecţiune, şi va fi înmormântat luni, la 

Cimitirul Ghencea 3 Militari din Bucureşti, îi roagă pe "toţi amatorii de senzaţii tari" 

să se abţină "de la comentarii neadevărate". 

Într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei de cultură, Teatrul Nottara şi 

familia lui George Alexandru dezmint ştirea şi zvonurile conform cărora ar fi fost 

vorba de o moarte suspecta în cazul marelui actor. 

"Discreţia familiei şi respectul teatrului pentru dorinţa lui George Alexandru de a nu 

vorbi despre suferinţa sa ne împiedică să dăm detalii asupra bolii care l-a învins", 

informează sursa citată. 

Totodată, Teatrul Nottara şi familia lui George Alexandru mulţumesc tuturor 

celor care au vorbit în termeni decenţi şi oneşti "despre tragedia comună prin care 

trecem, pierzând încă un nume de prim rang al culturii române" şi refuză să se alăture 

acelora care doresc să transforme o mare tristeţe într-o ştire de senzaţie. 

Prin urmare, reprezentanţii Teatrului Nottara subliniază că George Alexandru s-

a luptat cu o gravă afecţiune. "Nu există nici o îndoială că toate strădaniile medicilor 

au fost dublate de profesionalism şi devotament până în ultima clipă. Din păcate, însă, 

chiar şi marii actori se sting. Adesea, prea devreme şi de neînţeles", se arată în 

comunicatul citat. 

 


