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1. Mediafax  
din data de 14 Septembrie 2016 
http://www.mediafax.ro/cultura-media/actrita-teatrului-nottara-rodica-
sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-15702754 
 

 
 

Actriţa Teatrului Nottara Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la 
vârsta de 81 de ani 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de 20 
de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, a decedar marţi, 13 
septembrie, la vârsta de 81 de ani, au transmis reprezentanţii teatrului într-
un comunicat de presă remis MEDIAFAX. 

 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-15702754
http://www.mediafax.ro/cultura-media/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-15702754
http://www.mediafax.ro/cultura-media/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-15702754/foto


Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret decesul actriţei Rodica 
Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de douăzeci de ani în acest 
teatru. 

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actriţa de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de 
dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună 
cu Amza Pellea. 

A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de răţoi”, „Cine mă 
strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din „Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 



„Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
a transmis directorul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş (Director), dar şi 
colectivul teatrului în comunicatul de presă citat. 

 
 
 

de: Letitia Provian 
  



2. TVR 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 15:16 
http://stiri.tvr.ro/actrita-rodica-sanda-tutuianu-incetat-din-viata-ieri-la-varsta-de-
81-de-ani_78344.html 
 

 
 
Actriţa Rodica-Sanda Ţuţuianu a încetat din viaţă, ieri, la vârsta 

de 81 de ani 

Marţi s-a stins din viaţă actriţa Rodica-Sanda Ţuţuianu. Trupul va fi depus 
miercuri şi joi la biserica Pitar Moş din Bucureşti, iar înmormântarea va 
avea loc vineri la Câmpulung Muscel. 

 

http://stiri.tvr.ro/actrita-rodica-sanda-tutuianu-incetat-din-viata-ieri-la-varsta-de-81-de-ani_78344.html
http://stiri.tvr.ro/actrita-rodica-sanda-tutuianu-incetat-din-viata-ieri-la-varsta-de-81-de-ani_78344.html


S-a născută în 11 mai 1935, la Câmpulung Muscel într-o familie de 
profesori de limbă şi literatură română. A vrut să devină actriţă de la vârsta de 8 
ani, iar visul a devenit realitate. Rodica-Sanda Ţuţuianu a absolvit IATC  în 
1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică. 

În urma operaţiei pe cord din 1997, s-a retras din activitatea artistică. 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

A jucat în filmele Kein Mann für eine Nacht (1998), Train de vie / Trenul 
vieții (1998), Capul de rățoi (1992), Liliacul înfloreşte a doua oară (1988), 
Avantul liftuletului (1979) . Cine mă strigă? (1979), Egmont / (1977), 
Domnisoara Nastasia (1976), Siciliana. 

 
 
 

Sursa: TVR 
  



3. Știrile PRO TV 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 15:16 
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-
tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani.html 
 

 
 

Actrita Teatrului Nottara Rodica Sanda Tutuianu a murit la varsta de 81 
de ani 

 

 
 

Teatrul Nottara din Bucuresti anunta decesul actritei Rodica Sanda 
Tutuianu, o figura cunoscuta in zeci de piese de teatru radiofonic si teatru 
TV. 

 
Nascuta la 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 

Caragiale in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost colega 
cu Florin Piersic. 

A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, dupa care s-
a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, pana dupa 1990, a fost actrita a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri in zeci de spectacole, intre care: 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani.html


- „Au fost odata doua orfeline” de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi si 
formula ei de viata” de Sidonia Dragusanu, „Padurea” de A.N. Ostrovski, „Fratii 
Karamazov”, „Crima si Pedeapsa” de F.M. Dostoievski, „si eu am fost in 
Arcadia” de Horia Lovinescu, „Lady X” de Eugen Mirea, “Gaitele” de 
Alexandru Kiritescu, „Henric al IV-lea” de William Shakespeare, „Idioata” de 
Marcel Achard, „Cinci romane de amor” de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnatii” 
de Alexandr Ghelman, „Mizerie si noblete” de Eduardo Scarpetta, „Citadela 
sfaramata” de Horia Lovinescu, „Floare de cactus” de Pierre Barillet si Jean 
Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” de Molière, „Transfer de personalitate” de 
Dumitru Solomon, „intalnire la Senlis” de Jean Anouilh. 

 

 
 

Pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun, trupul neinsufletit va fi depus 
miercuri si joi (14 si 15 septembrie) la Biserica Pitar Mos, anunta Marinela 
Tepus (director) si colegii din Teatrul Nottara. 

Inmormantarea va avea loc vineri, 16 septembrie, langa Campulung 
Muscel, la Valea Mare, Pravat. 

 
 
 

 
 

Sursa: Știrile PRO TV 
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4. Antena 1 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 16:55 
http://a1.ro/timp-liber/film/lumea-filmului-este-mai-saraca-a-murit-
rodica-sanda-tutuianu-id564106.html 
 

 
 

Lumea teatrului este mai săracă. A murit Rodica Sanda Țuțuianu! 
 

 
 

Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la vârsta de 81 de ani. Trupul actriței care 
a jucat peste 20 de ani pe scena Teatrului Notara, va fi depus miercuri şi joi la 
Biserica Pitar, iar înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, 
la Valea Mare Pravăţ. 

http://a1.ro/timp-liber/film/lumea-filmului-este-mai-saraca-a-murit-rodica-sanda-tutuianu-id564106.html
http://a1.ro/timp-liber/film/lumea-filmului-este-mai-saraca-a-murit-rodica-sanda-tutuianu-id564106.html
http://a1.ro/galerie/lumea-filmului-este-mai-saraca-a-murit-rodica-sanda-tutuianu-id564106-play1027497.html


Rodica Sanda Ţuţuianu a lăsat multă durere în sufletul celor care au 
cunoscut-o. ”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. Născută pe 11 mai 1935, Rodica 
Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. Caragiale” în 1956, la clasa 
profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu Florin Piersic. A debutat la 
Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, după care s-a transferat la 
Teatrul din Arad. 

 
 
 

Sursa: Antena 1 
  



5. HotNews 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 12:24 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21289314-actrita-rodica-sanda-
tutuianu-murit-varsta-81-ani.htm 
 

 
 

Actrita Rodica Sanda Tutuianu a murit la varsta de 81 de ani 
 
Actrita Rodica Sanda Tutuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucuresti cateva decenii, a incetat din viata, marti, la varsta de 81 de ani. 
Trupul neinsufletit va fi depus miercuri si joi la Biserica Pitar, iar 
inmormantarea va avea loc vineri, langa Campulung Muscel, la Valea Mare 
Pravat, transmite News.ro. 
 
 
  "Noi, colegii si prietenii din Teatrul Nottara, vom pastra amintirea Rodicai 
Sanda Tutuianu vie in inimile noastre si in istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", 
au transmis reprezentantii Teatrului Nottara. 
   
 
  "A iesit la pensie in anii 1990, a mai jucat la noi pana prin 1994. Mi se 
pare ca ultimul spectacol era 'Intalnire la Senlis', pusa de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai afla printre noi. E o mare tristete, pentru ca a fost o fiinta atat de 
discreta intotdeauna, atat de bonoma, joviala. Pe ea a suparat-o mult ceea ce s-a 
intamplat dupa 1990 si a iesit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe langa 
Campulung si acolo a si ramas", a declarat, pentru News.ro, Marinela Tepus.   

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21289314-actrita-rodica-sanda-tutuianu-murit-varsta-81-ani.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21289314-actrita-rodica-sanda-tutuianu-murit-varsta-81-ani.htm


 
  Nascuta pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. "I.L. 
Caragiale" in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost colega cu 
Florin Piersic.  
 
  A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, dupa care s-
a transferat la Teatrul din Arad.  
  
  Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

  Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa. 

  A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

  Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 

  A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 
 
 
 

de: G.S 
  



6. Antena 3 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 11:40 
https://www.antena3.ro/timp-liber/film/actrita-teatrului-nottara-rodica-
sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-376653.html 
 

 
 

Actriţa Teatrului Nottara Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la 

vârsta de 81 de ani 
 

 
Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de 20 de 

ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, a decedat marţi, 13 septembrie, la 
vârsta de 81 de ani, au transmis reprezentanţii teatrului într-un comunicat de 
presă remis Mediafax. 

https://www.antena3.ro/timp-liber/film/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-376653.html
https://www.antena3.ro/timp-liber/film/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-376653.html
http://www.mediafax.ro/


Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret decesul actriţei Rodica Sanda 
Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de douăzeci de ani în acest teatru. 
 
  Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

  Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

 
 
 
 
 

Sursa: Mediafax 
  



7. Cultural BZI 
din data de 14 Septembrie 2016 
http://cultural.bzi.ro/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-
murit-48740 
 

 
 

Actrita Teatrului Nottara Rodica Sanda Tutuianu a murit 
 
 

 

Rodica Sanda Tutuianu 
 

  Actrita Rodica Sanda Tutuianu, care a activat timp de mai mult de 20 
de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucuresti, a decedat marti, 13 
septembrie, la varsta de 81 de ani, au transmis reprezentantii teatrului intr-un 
comunicat de presa remis Mediafax. 

http://cultural.bzi.ro/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-48740
http://cultural.bzi.ro/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-48740


 
 
  Teatrul Nottara din Bucuresti anunta cu regret decesul actritei Rodica 
Sanda Tutuianu, care a activat timp de mai mult de douazeci de ani in acest 
teatru. 
 
  Pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun, trupul neinsufletit va fi depus 
miercuri si joi (14 si 15 septembrie) la Biserica Pitar Mos. Inmormantarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, langa Campulung Muscel, la Valea Mare, Pravat. 
 
  Nascuta la 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost colega cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
dupa care s-a transferat la Teatrul din Arad. 
 

 
 
 
 

Sursa: BZI Cultural 
  



8. Telegraf 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 18:05 
http://www.telegrafonline.ro/actrita-rodica-sanda-tutuianu-va-fi-
inmormantata-vineri 
 

 
 

Actrița Rodica Sanda Ţuţuianu va fi înmormântată vineri 
 

 
 

Actrița Rodica Sanda Ţuţuianu, care a încetat din viață pe 13 septembrie, 
la vârsta de 81 de ani, va fi înmormântată vineri, 16 septembrie, lângă 
Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. Cei care doresc să-i aducă un 
omagiu sunt așteptați la Biserica Pitar Moş. 

http://www.telegrafonline.ro/actrita-rodica-sanda-tutuianu-va-fi-inmormantata-vineri
http://www.telegrafonline.ro/actrita-rodica-sanda-tutuianu-va-fi-inmormantata-vineri
http://www.telegrafonline.ro/imagini/original/cactritarodicasandatutuianuvafii-1473865613.jpg


DEBUT LA CONSTANȚA 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit Institutul de 
Artă Teatrală și Cinematografică (IATC) „I.L. Caragiale” în 1956, la clasa 
profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu Florin Piersic. A debutat la 
Constanţa, în 1957, unde a jucat timp de doi ani, iar apoi s-a transferat la Teatrul 
din Arad. Din 1959 până după 1990 a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole. 

„ACTRIȚĂ INTELIGENTĂ ȘI PLINĂ DE TEMPERAMENT”, COLEGĂ 
CU FLORIN PIERSIC 

„Actriță inteligentă și plină de temperament, Rodica Sanda Țuțuianu a 
debutat în „Ovidius”, de Grigore Sălceanu, în care a întruchipat-o cu eleganță și 
gingășie pe Iulia Minor, nepoata împăratului. A mai jucat în „Nora și soacra” pe 
Doralice (nora), realizând cu Lucica Georgescu (soacra) un cuplu certăreț și plin 
de nerv, care era răsplătit copios cu aplauze. Cu destul de mult aplomb pentru 
vârsta și experiența ei, a interpretat-o pe Lady Milford din „Intrigă și iubire”, 
spectacol în care a jucat-o și pe Luize. A plecat odată cu Sorin (n.r. - Radu Sorin 
Grigorescu, soțul ei la acea vreme), în '58, la București (Teatrul Nottara)”, se 
arată în volumul „Thalia ex Ponto la cumpăna de milenii”, semnat de Anaid 
Tavitian și regretata Georgeta Mărtoiu. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi 
teatru TV, iar timp de peste 20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, 
emisiunea matinală de duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi 
Sanda Ţuţuianu, poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un 
farmec aparte. La IATC a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza 
Pellea. 

„Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis directorul Teatrului Nottara, Marinela Țepuș, dar și colectivul 
teatrului. 
 

 
 
 

Sursa: Telegraf  
  



9. Ziua de Cluj 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 17:45 
http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/s-a-stins-din-viata-actrita-rodica-
sanda-tutuianu--150770.html 
 

 
 

S-a stins din viaţă actriţa Rodica-Sanda Ţuţuianu 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. 

 

http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/s-a-stins-din-viata-actrita-rodica-sanda-tutuianu--150770.html
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Cunoscută marelui public din filmele Kein Mann für eine Nacht (1998), 

Train de vie / Trenul vieții (1998), Capul de rățoi (1992), Liliacul înfloreşte a 
doua oară (1988), Avantul liftuletului (1979), Cine mă strigă? (1979), Egmont / 
(1977), Domnisoara Nastasia (1976) şi Siciliana, actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu 
a debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, după care s-a 
transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959 a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti unde a interpretat roluri 
în zeci de spectacole, colaborând cu numeroşi regizori, printre care Olimpia 
Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, Mircea 
Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

"Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea Rodicăi 
Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!", 
a transmis directorul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş (Director), dar şi 
colectivul teatrului, relatează mediafax.ro. 

Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la 
Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va avea loc vineri, 16 septembrie, lângă 
Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

 

 

Sursa: Ziua de Cluj 

  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-15702754


10. Rador 
din data de 14 Septembrie 2016 
http://www.rador.ro/2016/09/14/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-
incetat-din-viata/ 

 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a încetat din viaţă 

 

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani. A 
jucat mai bine de 20 de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti şi a fost şi o 
voce cunoscută a Radioului. Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit în 1956 
Universitatea de teatru din Bucureşti, unde a fost colegă cu actorul Florin 
Piersic. După debutul la Constanţa, a interpretat roluri în zeci de spectacole la 

http://www.rador.ro/2016/09/14/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-incetat-din-viata/
http://www.rador.ro/2016/09/14/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-incetat-din-viata/
http://i2.wp.com/www.rador.ro/wp-content/uploads/2016/09/rodica_sanda_tutuianu_preluare_foto_libertatea_ro.jpg?fit=620,348


Teatrul Nottara din capitală. A fost şi eroina unor filme şi a lucrat ca asistent 
universitar împreună cu Amza Pellea. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi 
teatru TV, iar timp de peste 20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, 
emisiunea matinală de duminică, Radio Magazinul Femeilor. Cei ce vor să îi 
aducă un ultim omagiu o pot face astăzi şi mâine la Biserica Pitar Moş din 
capitală. Înmormântarea va avea loc vineri lângă Câmpulung Muscel. – 
informează, într-un comunicat, teatrul Nottara. 

 
  

 
 

de: G.R 
  



11. Romănia TV 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 12:17 
http://www.romaniatv.net/rodica-sanda-tutuianu_314329.html 
 
 

 
 

Ne părăsesc MARII ACTORI. Aţi admirat-o în sute de spectacole 
la Nottara 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de 20 de ani 
pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, a decedar marţi, 13 septembrie, la 
vârsta de 81 de ani, au transmis reprezentanţii teatrului într-un comunicat de 
presă. 

 

 

 

http://www.romaniatv.net/rodica-sanda-tutuianu_314329.html
http://www.romaniatv.net/media_402768_rodica-sanda-tutuianu_314329.html


 

Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret decesul actriţei Rodica 
Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de douăzeci de ani în acest 
teatru. 

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actriţa de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de 
dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună 
cu Amza Pellea. 

A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de răţoi”, „Cine mă 
strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. Ultima ei 



imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din „Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

„Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
a transmis directorul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş (Director), dar şi 
colectivul teatrului în comunicatul de presă citat. 

 
 
 
 
 

de: Alina Costache 
 
  



12. News.ro 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 12:17 
http://www.news.ro/cultura-media/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-
murit-la-varsta-de-81-de-ani-1922410714572016091115566941 
 

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la vârsta de 81 de ani 

 
Rodica Sanda Ţuţuianu (Foto: Teatrul Nottara) 
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Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ. 

 
 
 
 
 

de: Ana Maria Anitoiu 
  



13. Orange 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 11:17 
https://www.orange.ro/stiri/divertisment/actrita-teatrului-nottara-
rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-1636269 
 

 
 

Actrita Teatrului Nottara Rodica Sanda Tutuianu a murit 
 

Actrita Rodica Sanda Tutuianu, care a activat timp de mai mult de 20 de 
ani pe scena Teatrului Nottara din Bucuresti, a decedar marti, 13 
septembrie, la varsta de 81 de ani, au transmis reprezentantii teatrului intr-
un comunicat de presa remis MEDIAFAX. 
 

Teatrul Nottara din Bucuresti anunta cu regret decesul actritei Rodica 
Sanda Tutuianu, care a activat timp de mai mult de douazeci de ani in acest 
teatru. 

Pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun, trupul neinsufletit va fi depus 
miercuri si joi (14 si 15 septembrie) la Biserica Pitar Mos. Inmormantarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, langa Campulung Muscel, la Valea Mare, Pravat. 

Nascuta la 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost colega cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
dupa care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

https://www.orange.ro/stiri/divertisment/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-1636269
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Din 1959, pana dupa 1990, a fost actrita a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri in zeci de spectacole, intre care: "Au fost odata doua orfeline" 
de Adolphe Philippe d`Ennery, "Zizi si formula ei de viata" de Sidonia 
Dragusanu, "Padurea" de A.N. Ostrovski, "Fratii Karamazov", "Crima si 
Pedeapsa" de F.M. Dostoievski, "Si eu am fost in Arcadia" de Horia Lovinescu, 
"Lady X" de Eugen Mirea, "Gaitele" de Alexandru Kiritescu, "Henric al IV-lea" 
de William Shakespeare, "Idioata" de Marcel Achard, "Cinci romane de amor" 
de Teodor Mazilu, "Noi, subsemnatii" de Alexandr Ghelman, "Mizerie si 
noblete" de Eduardo Scarpetta, "Citadela sfaramata" de Horia Lovinescu, 
"Floare de cactus" de Pierre Barillet si Jean Pierre Gredy, "Burghezul gentilom" 
de Moliere, "Transfer de personalitate" de Dumitru Solomon, "Intalnire la 
Senlis" de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actrita de-a lungul timpului se numara 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroama Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornisteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letitia Popa. 

A jucat in zeci de piese de teatru radiofonic si teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinala de 
duminica, Radio Magazinul Femeilor. In rostirea Rodicai Sanda Tutuianu, 
poeziile lui Dan Verona au capatat o dimensiune inedita si un farmec aparte. 

Si, pentru ca in spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Tutuianu a impartasit, cu dragoste si gratie, tehnici de 
dictie studentilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, impreuna 
cu Amza Pellea. 

A jucat in filmele "Egmont", "Siciliana", "Capul de ratoi", "Cine ma 
striga?", "Liliacul infloreste a doua oara", "Avantul liftuletului". Ultima ei 
imagine ca actrita este legata de o pelicula de film, cu rolul Golda, din "Trenul 
vietii", comedia lui Radu Mihaileanu. 

"Noi, colegii si prietenii din Teatrul Nottara, vom pastra amintirea Rodicai 
Sanda Tutuianu vie in inimile noastre si in istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", 
a transmis directorul Teatrului Nottara Marinela Tepus (Director), dar si 
colectivul teatrului in comunicatul de presa citat. 

 
 
 
 
 

Sursa: Mediafax  



14. Huff 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 11:24 
https://huff.ro/stiri/murit-actrita-rodica-sanda-tutuianu-87302 
 

 
 
 

A murit actrița Rodica Sanda Țuțuianu, la vârsta de 81 de ani 

   
  Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ. 

  ”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara, relatează news.ro. 

  ”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş. 

https://huff.ro/stiri/murit-actrita-rodica-sanda-tutuianu-87302
http://news.ro/


  Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

  Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

  Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa. 

  A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

  Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 

  A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 

 

 

 

Sursa: Huff.ro 

  



15. Ziare.com 
din data de 14 Septembrie 2016 
http://www.ziare.com/baia-mare/stiri-actualitate/doliu-in-lumea-
filmului-actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-6341705 
 

 
 

DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI – Actrița Rodica Sanda 
Ţuţuianu a murit 

   

 
 

DOLIU Rodica Sanda Ţuţuianu, actrița care a jucat peste 20 de ani pe 
scena Teatrului Notara, a murit la vârsta de 81 de ani. 

http://www.ziare.com/baia-mare/stiri-actualitate/doliu-in-lumea-filmului-actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-6341705
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DOLIU  Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica 
Pitar. Înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea 
Mare Pravăţ. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a lăsat multă durere în sufletul celor care au 
cunoscut-o. 

”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a jucat în zeci de spectacole 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

 

 

Sursa: ActualMM 



16. ActualMM 
din data de 14 Septembrie 2016 
http://actualmm.ro/doliu-lumea-filmului-actrita-rodica-sanda-tutuianu-
murit/ 

 
 

DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI – Actrița Rodica Sanda 
Ţuţuianu a murit 

   

 
 

DOLIU Rodica Sanda Ţuţuianu, actrița care a jucat peste 20 de ani pe 
scena Teatrului Notara, a murit la vârsta de 81 de ani. 

http://actualmm.ro/doliu-lumea-filmului-actrita-rodica-sanda-tutuianu-murit/
http://actualmm.ro/doliu-lumea-filmului-actrita-rodica-sanda-tutuianu-murit/
http://actualmm.ro/wp-content/uploads/2016/09/rodica-tutuianu.jpg


DOLIU  Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica 
Pitar. Înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea 
Mare Pravăţ. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a lăsat multă durere în sufletul celor care au 
cunoscut-o. 

”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a jucat în zeci de spectacole 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

 

 

Sursa: ActualMM 



17. Libertatea 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 13:19 

http://www.libertatea.ro/monden/vedete-de-la-noi/rodica-sanda-
tutuianu-murit-1597742 
 

 
 

Actrița Rodica Sanda Ţuţuianu a murit 

Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la vârsta de 81 de ani. Trupul actriței 
care a jucat peste 20 de ani pe scena Teatrului Notara, va fi depus miercuri 
şi joi la Biserica Pitar, iar înmormântarea va avea loc vineri, lângă 
Câmpulung Muscel, la Valea Mare Pravăţ. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a lăsat multă durere în sufletul celor care au 
cunoscut-o. ”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. Născută pe 11 mai 1935, Rodica 
Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. Caragiale” în 1956, la clasa 
profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu Florin Piersic. A debutat la 

http://www.libertatea.ro/monden/vedete-de-la-noi/rodica-sanda-tutuianu-murit-1597742
http://www.libertatea.ro/monden/vedete-de-la-noi/rodica-sanda-tutuianu-murit-1597742


Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, după care s-a transferat la 
Teatrul din Arad. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a murit după ce a jucat în zeci de spectacole 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 
 

 

 

Sursa: Libertatea 

  

http://www.libertatea.ro/ultima-ora/mormantul-lui-william-shakespeare-a-fost-profanat-1320489


18. Diacaf 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 14:31 
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/actrita-teatrului-nottara-rodica-
sanda-tutuianu-a-murit-la_48032227.html 
 

 
 

Actrita Teatrului Nottara Rodica Sanda Tutuianu a murit la 
varsta de 81 de ani 

 

 
 
  Teatrul Nottara din Bucuresti anunta decesul actritei Rodica Sanda 
Tutuianu, o figura cunoscuta in zeci de piese de teatru radiofonic si teatru TV. 

http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la_48032227.html
http://www.diacaf.com/stiri/actualitate/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la_48032227.html


 
  Nascuta la 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. 
I.L. Caragiale in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost 
colega cu Florin Piersic. 
 
 
  A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, dupa care 
s-a transferat la Teatrul din Arad. 
 
 
  Din 1959, pana dupa 1990, a fost actrita a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri in zeci de spectacole, intre care:  
 
  - „Au fost odata doua orfeline” de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi si 
formula ei de viata” de Sidonia Dragusanu, „Padurea” de A.N. Ostrovski, 
„Fratii Karamazov”, „Crima si Pedeapsa” de F.M. Dostoievski, „si eu am fost 
in Arcadia” de Horia Lovinescu, „Lady X” de Eugen Mirea, “Gaitele” 
de Alexandru Kiritescu, „Henric al IV-lea” de William Shakespeare, 
„Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” de Teodor Mazilu, 
„Noi, subsemnatii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie si noblete” de Eduardo 
Scarpetta, „Citadela sfaramata” de Horia Lovinescu, „Floare de cactus” 
de Pierre Barillet si Jean Pierre Gredy, „Burghezulgentilom” de Molière, 
„Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „intalnire la Senlis” de Jean 
Anouilh. 
 
  Pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun, trupul neinsufletit va fi depus 
miercuri si joi (14 si 15 septembrie) la Biserica Pitar Mos, anunta Marinela 
Tepus (director) si colegii din Teatrul Nottara. 
 

 

 

 

 

Sursa: Știrile ProTV 

  



19. Ziare pe net 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 14:31 
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/a-murit-rodica-sanda-tutuianu-
4740849.html 

 
 

A murit Rodica Sanda Ţuţuianu 
 

 

 
 

 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 

http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/a-murit-rodica-sanda-tutuianu-4740849.html
http://www.ziare-pe-net.ro/stiri/a-murit-rodica-sanda-tutuianu-4740849.html


înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ..  

”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara.  

”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş, 
directorul Teatrului Nottara.  

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

 Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh.  

Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa.  

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 
Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde 
a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. A jucat în filmele 
”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă strigă?”, ”Liliacul înfloreşte 
a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o 



peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul vieţii”, comedia lui Radu 
Mihăileanu. 
 
 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



20. Palo 
din data de 14 Septembrie 2016 
http://www.palo.ro/a/pierdere-%C3%AEn-lumea-teatrului-rodica-
sanda-%C5%A3u%C5%A3uianu-a-murit-la-v%C3%A2rsta-de-81-de-
ani-369149 
 

 
Pierdere în lumea teatrului: Rodica Sanda Ţuţuianu a murit, la 

vârsta de 81 de ani 
  
  
 

 

http://www.palo.ro/a/pierdere-%C3%AEn-lumea-teatrului-rodica-sanda-%C5%A3u%C5%A3uianu-a-murit-la-v%C3%A2rsta-de-81-de-ani-369149
http://www.palo.ro/a/pierdere-%C3%AEn-lumea-teatrului-rodica-sanda-%C5%A3u%C5%A3uianu-a-murit-la-v%C3%A2rsta-de-81-de-ani-369149
http://www.palo.ro/a/pierdere-%C3%AEn-lumea-teatrului-rodica-sanda-%C5%A3u%C5%A3uianu-a-murit-la-v%C3%A2rsta-de-81-de-ani-369149


Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a murit, marți, la vârsta de 81 de ani. 
Timp de 20 de ani, ea a activat pe scena Teatrului Nottara din București, 
informează Mediafax. 

Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face miercuri și joi, la Biserica 
Pitar Moş. Înmormântarea va avea loc vineri, la Valea Mare, Pravăţ (lângă 
Câmpulung Muscel). 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, `Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actriţa de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Totodată, ea a jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de răţoi”, 
„Cine mă strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. 
Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din 
„Trenul vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 
 

Sursa:  Presa Online 

http://mediafax.ro/


21. DC News 
din data de 14 Septembrie 2016, ora 11:40 
http://www.dcnews.ro/o-celebra-actri-a-de-la-teatrul-nottara-a-
murit_515912.html 
 

 
 

O celebră actriță de la Teatrul Nottara a murit 
 

 
  
 

Doliu în lumea teatrului românesc! 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de 20 de 
ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, a decedar marţi. 

http://www.dcnews.ro/o-celebra-actri-a-de-la-teatrul-nottara-a-murit_515912.html
http://www.dcnews.ro/o-celebra-actri-a-de-la-teatrul-nottara-a-murit_515912.html
http://media.dcnews.ro/image/201609/w670/lumanare1_46873800_03840400.jpg


 

"Cu regret anunţăm plecarea dintre noi a actriţei Rodica Sanda Ţuţuianu, 
care a fost, mai bine de douăzeci de ani, parte din trupa Teatrului Nottara. 

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

Vom păstra amintirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în 
istoria teatrului. 

Cu durere, transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o 
odinească!", au transmis reprezentanții Teatrului Nottara. 

A jucat în zeci de piese de teatru 
 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. Din 1959, până după 1990, a fost 
actriţă a Teatrului Nottara, unde a interpretat roluri în zeci de spectacole, între 
care: „Au fost odată două orfeline" de Adolphe Philippe d'Ennery, „Zizi şi 
formula ei de viaţă" de Sidonia Drăguşanu, „Pădurea" de A.N. Ostrovski, „Fraţii 
Karamazov", „Crimă şi Pedeapsă" de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în 
Arcadia" de Horia Lovinescu, „Lady X" de Eugen Mirea, "Gaiţele" de 
Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea" de William Shakespeare, „Idioata" de 
Marcel Achard, „Cinci romane de amor" de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii" 
de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi nobleţe" de Eduardo Scarpetta, „Citadela 
sfărâmată" de Horia Lovinescu, „Floare de cactus" de Pierre Barillet şi Jean 
Pierre Gredy, „Burghezul gentilom" de Molière, „Transfer de personalitate" de 
Dumitru Solomon, „Întâlnire la Senlis" de Jean Anouilh. Printre regizorii cu care 
a colaborat de-a lungul timpului se numără Olimpia Arghir, Mihai Berechet, 
Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, 
Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 



poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. Şi, 
pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet generos, Rodica 
Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de dicţie studenţilor de 
la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 

A jucat în filmele „Egmont", „Siciliana", „Capul de rățoi", „Cine mă 
strigă?", „Liliacul înfloreşte a doua oară", „Avântul liftuleţului". Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din „Trenul 
vieţii", comedia lui Radu Mihăileanu. Noi, colegii şi prietenii din Teatrul 
Nottara, vom păstra amintirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi 
în istoria teatrului.  

 
 

 
 

de: Anca Murgoci 
  



22. Știri Online 24 
din data de 14 Septembrie 
http://stirionline24.ro/maramures/doliu-in-lumea-filmului-actrita-
rodica-sanda-tutuianu-a-murit-107676/ 
 

 
 

DOLIU ÎN LUMEA FILMULUI – Actrița Rodica Sanda 
Ţuţuianu a murit 

   

 
 

DOLIU Rodica Sanda Ţuţuianu, actrița care a jucat peste 20 de ani pe 
scena Teatrului Notara, a murit la vârsta de 81 de ani. 

http://stirionline24.ro/maramures/doliu-in-lumea-filmului-actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-107676/
http://stirionline24.ro/maramures/doliu-in-lumea-filmului-actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-107676/
http://actualmm.ro/wp-content/uploads/2016/09/rodica-tutuianu.jpg


DOLIU  Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica 
Pitar. Înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea 
Mare Pravăţ. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a lăsat multă durere în sufletul celor care au 
cunoscut-o. 

”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a jucat în zeci de spectacole 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

 

 

Sursa: ActualMM 



23. Adevărul 
din data de 14 Septembrie 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/a-murit-rodica-sanda-Tutuianu-
1_57d90c7b5ab6550cb8a6424e/index.html 
 

 
 

A murit Rodica Sanda Ţuţuianu 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ. 
 

”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara.  
 

”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş, 
directorul Teatrului Nottara.  

http://adevarul.ro/cultura/teatru/a-murit-rodica-sanda-Tutuianu-1_57d90c7b5ab6550cb8a6424e/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/a-murit-rodica-sanda-Tutuianu-1_57d90c7b5ab6550cb8a6424e/index.html


 
Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 

Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. Din 1959 până după 1990, a fost 
actriţă a Teatrului Nottara, unde a interpretat roluri în zeci de spectacole, între 
care: ”Au fost odată două orfeline”, de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi 
formula ei de viaţă”, de Sidonia Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, 
”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost 
în Arcadia”, de Horia Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de 
Alexandru Kiriţescu, ”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de 
Marcel Achard, ”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, 
subsemnaţii”, de Alexandr Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo 
Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de 
Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, ”Burghezul gentilom”, de Molière, 
”Transfer de personalitate”, de Dumitru Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de 
Jean Anouilh. 
 

 Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa.  
 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 
 
  Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea.  
 

 A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu.  
 
 
 
 
 

de: Doinel Tronaru 
 

 
 



24. România Liberă 
din data de 14 Septembrie, ora 12: 43 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/pierdere-in-
lumea-teatrului--rodica-sanda-tutuianu-a-murit--la-varsta-de-81-
de-ani-427962 
 

 
 

Pierdere în lumea teatrului: Rodica Sanda Ţuţuianu a murit, la 
vârsta de 81 de ani 

 
  
  

 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a murit, marți, la vârsta de 81 de ani. 
Timp de 20 de ani, ea a activat pe scena Teatrului Nottara din București, 
informează Mediafax. 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/pierdere-in-lumea-teatrului--rodica-sanda-tutuianu-a-murit--la-varsta-de-81-de-ani-427962
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/pierdere-in-lumea-teatrului--rodica-sanda-tutuianu-a-murit--la-varsta-de-81-de-ani-427962
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/pierdere-in-lumea-teatrului--rodica-sanda-tutuianu-a-murit--la-varsta-de-81-de-ani-427962
http://mediafax.ro/


Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face miercuri și joi, la Biserica 
Pitar Moş. Înmormântarea va avea loc vineri, la Valea Mare, Pravăţ (lângă 
Câmpulung Muscel). 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, `Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actriţa de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Totodată, ea a jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de răţoi”, 
„Cine mă strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. 
Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din 
„Trenul vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 
 

 
de: Roxana Petre 

  



25. Blog Teatrul Nottara 
din data de 14 Septembrie, ora 12: 43 

http://nottara.ro/blog/2016/09/14/rodica-sanda-tutuianu-trenul-
unei-vieti-de-artist/ 
 

 
 

Rodica Sanda Țuțuianu – trenul unei vieți de artistIVIEŢI 
    
  Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret plecarea dintre noi a actriţei 
Rodica Sanda Ţuţuianu, colega noastră mai bine de douăzeci de ani, 
Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus miercuri 
şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va avea loc 
vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 
 
  Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 
 
  Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 

http://nottara.ro/blog/2016/09/14/rodica-sanda-tutuianu-trenul-unei-vieti-de-artist/
http://nottara.ro/blog/2016/09/14/rodica-sanda-tutuianu-trenul-unei-vieti-de-artist/


de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 
Rodică Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului! 
 
  Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 
 
  A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 
Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet generos, 
Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de dicţie 
studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu 
Amza Pellea. 
 
  A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de rățoi”, „Cine mă 
strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din „Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 
 
  Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea Rodicăi 
Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. 
 
  Cu durere, transmitem condoleanțe familiei îndoliate. 
          Dumnezeu să o odihnească în pace. 
 

  Marinela Țepuș (Director) și colegii din Teatrul Nottara 
 
 
 
 
 
 

                                                                       de: Dumitru Alexandru Filimon 
 
 
 



26. Ultimele știri 
din data de 14 Septembrie 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-
murit-la-varsta-de-81-de-ani-nbsp/2351833 
 

 
Actrita Rodica Sanda Tutuianu a murit la varsta de 81 de ani 

 
 
  Actrita Rodica Sanda Tutuianu, care a jucat pe scena Teatrului 
Notara din Bucuresti cateva decenii, a incetat din viata, marti, la varsta de 
81 de ani. Trupul neinsufletit va fi depus miercuri si joi la Biserica Pitar, iar 
inmormantarea va avea loc vineri, langa Campulung Muscel, la Valea Mare 
Pravat, transmite News.ro. 
 
 
  "Noi, colegii si prietenii din Teatrul Nottara, vom pastra amintirea Rodicai 
Sanda Tutuianu vie in inimile noastre si in istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", 
au transmis reprezentantii Teatrului Nottara. 
   
 
  "A iesit la pensie in anii 1990, a mai jucat la noi pana prin 1994. Mi se 
pare ca ultimul spectacol era 'Intalnire la Senlis', pusa de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai afla printre noi. E o mare tristete, pentru ca a fost o fiinta atat de 
discreta intotdeauna, atat de bonoma, joviala. Pe ea a suparat-o mult ceea ce s-a 
intamplat dupa 1990 si a iesit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe langa 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-nbsp/2351833
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-nbsp/2351833


Campulung si acolo a si ramas", a declarat, pentru News.ro, Marinela Tepus.   
 
  Nascuta pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. "I.L. 
Caragiale" in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost colega cu 
Florin Piersic.  
 
 
  A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, dupa care s-
a transferat la Teatrul din Arad.  
  
 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

 

Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa. 

 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

 

Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 

 

  A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 



imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 
 
 

Sursa: HotNews 

  



27. Acasă.ro 
din data de 14 Septembrie 

http://monden.acasa.ro/vedete-din-romania-320/ne-a-parasit-o-
mare-actrita-209762.html 
 

 

 

Ne-a parasit o mare actrita! 

Rodica Sanda Tutuianu, actrita care a jucat timp de mai mult de 20 
de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucuresti, a decedar marti, 13 
septembrie, la varsta de 81 de ani, dupa cum au transmis reprezentantii 
teatrului intr-un comunicat de presa. 

 
  Rodica Sanda Tutuianu a lasat multa durere in sufletul celor care au 
cunoscut-o. ”Noi, colegii si prietenii din Teatrul Nottara, vom pastra amintirea 
Rodicai Sanda Tutuianu vie in inimile noastre si in istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!”, 
au transmis reprezentantii Teatrului Nottara. 

http://monden.acasa.ro/vedete-din-romania-320/ne-a-parasit-o-mare-actrita-209762.html
http://monden.acasa.ro/vedete-din-romania-320/ne-a-parasit-o-mare-actrita-209762.html


  Pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun, trupul neinsufletit va fi depus 
miercuri si joi (14 si 15 septembrie) la Biserica Pitar Mos. inmormantarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, langa Campulung Muscel, la Valea Mare, Pravat. 

  Nascuta la 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost colega cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
dupa care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

  Din 1959 pana dupa 1990, a fost actrita a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri in zeci de spectacole, intre care: ”Au fost odata doua orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi si formula ei de viata”, de Sidonia 
Dragusanu, ”Padurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fratii Karamazov”, ”Crima si 
Pedeapsa”, de F.M. Dostoievski, ”si eu am fost in Arcadia”, de Horia Lovinescu, 
”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaitele”, de Alexandru Kiritescu, ”Henric al IV-
lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, ”Cinci romane de 
amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnatii”, de Alexandr Ghelman, ”Mizerie 
si noblete”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfaramata”, de Horia Lovinescu, 
”Floare de cactus”, de Pierre Barillet si Jean Pierre Gredy, ”Burghezul 
gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru Solomon, si 
”intalnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

 
  

 

Sursa: Acasă 

  



28. 2am.eu 
din data de 14 Septembrie 

http://www.2am.eu/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-urcat-in-trenul-
eternitatii/ 
 

 
Actrița Rodica Sanda Ţuţuianu a urcat în trenul eternității 

  
 

Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret plecarea dintre noi 
a actriţei Rodica Sanda Ţuţuianu. Timp de 20 de ani, actirța a jucat pe 
scena teatrului din bulevardul Magheru.  
 
 

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, 
Pravăţ. 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. 
„I.L. Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost 
colegă cu Florin Piersic.  A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp 
de doi ani, după care s-a transferat la Teatrul din Arad. Din 1959, până după 
1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a interpretat roluri în zeci de 
spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” de  Adolphe Philippe 
d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia Drăguşanu, „Pădurea” de 
A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi Pedeapsă” de F.M. 
Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, „Lady X” de 

http://www.2am.eu/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-urcat-in-trenul-eternitatii/
http://www.2am.eu/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-urcat-in-trenul-eternitatii/


Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” de 
William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul 
gentilom” de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, 
„Întâlnire la Senlis” de Jean Anouilh. 

        Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu,  Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa.  A jucat în zeci 
de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 20 de ani a 
prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de duminică, 
Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, poeziile lui 
Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de 
dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, 
împreună cu Amza Pellea. A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul 
de rățoi”, „Cine mă strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul 
liftuleţului”. Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu 
rolul Golda, din „Trenul vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

„Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu 
durere, transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească 
în pace!”, transmite echipa Teatrului Nottara. 

 

 

Sursa: Evenimentul zilei 

  



29. Evenimentul zilei 
din data de 14 Septembrie, ora 14:09 

http://www.evz.ro/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-urcat-in-trenul-
eternitatii.html 
 

 
 

Actrița Rodica Sanda Ţuţuianu a urcat în trenul eternității 
  

                 Rodica 
Sanda Ţuţuianu 

  Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret plecarea dintre noi 
a actriţei Rodica Sanda Ţuţuianu. Timp de 20 de ani, actirța a jucat pe 
scena teatrului din bulevardul Magheru.  
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  Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, 
Pravăţ. 

  Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. 
„I.L. Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost 
colegă cu Florin Piersic.  A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp 
de doi ani, după care s-a transferat la Teatrul din Arad. Din 1959, până după 
1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a interpretat roluri în zeci de 
spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” de  Adolphe Philippe 
d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia Drăguşanu, „Pădurea” de 
A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi Pedeapsă” de F.M. 
Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, „Lady X” de 
Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” de 
William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul 
gentilom” de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, 
„Întâlnire la Senlis” de Jean Anouilh. 

        Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu,  Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa.  A jucat în zeci 
de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 20 de ani a 
prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de duminică, 
Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, poeziile lui 
Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

  Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de 
dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, 
împreună cu Amza Pellea. A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul 
de rățoi”, „Cine mă strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul 
liftuleţului”. Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu 
rolul Golda, din „Trenul vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

  „Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu 



durere, transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească 
în pace!”, transmite echipa Teatrului Nottara. 

  

 

 

de: Carmen Anghel 

  



30. YAMNews 
din data de 14 Septembrie, ora 11:20 

http://news.yam.ro/ro/story/4860620 
 

 
 
 

Actrița Rodica Sanda Ţuţuianu a urcat în trenul eternității 
  

                 Rodica 
Sanda Ţuţuianu 

Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret plecarea dintre noi 
a actriţei Rodica Sanda Ţuţuianu. Timp de 20 de ani, actirța a jucat pe 
scena teatrului din bulevardul Magheru.  

http://news.yam.ro/ro/story/4860620


 
 

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, 
Pravăţ. 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. 
„I.L. Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost 
colegă cu Florin Piersic.  A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp 
de doi ani, după care s-a transferat la Teatrul din Arad. Din 1959, până după 
1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a interpretat roluri în zeci de 
spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” de  Adolphe Philippe 
d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia Drăguşanu, „Pădurea” de 
A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi Pedeapsă” de F.M. 
Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, „Lady X” de 
Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” de 
William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul 
gentilom” de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, 
„Întâlnire la Senlis” de Jean Anouilh. 

        Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu,  Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa.  A jucat în zeci 
de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 20 de ani a 
prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de duminică, 
Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, poeziile lui 
Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de 
dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, 
împreună cu Amza Pellea. A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul 
de rățoi”, „Cine mă strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul 
liftuleţului”. Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu 
rolul Golda, din „Trenul vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

„Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu 



durere, transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească 
în pace!”, transmite echipa Teatrului Nottara. 

 

Sursa: Evenimentul Zilei 

  



31. Realitatea.net 
din data de 14 Septembrie, ora 18:09 

https://www.realitatea.net/s-a-stins-din-viata-actrita-rodica-sanda-
tutuianu_1981843.html 
 

 
 

S-a stins din viaţă actriţa Rodica-Sanda Ţuţuianu 
 
 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. 
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Cunoscută marelui public din filmele Kein Mann für eine Nacht (1998), 
Train de vie / Trenul vieții (1998), Capul de rățoi (1992), Liliacul înfloreşte a 
doua oară (1988), Avantul liftuletului (1979), Cine mă strigă? (1979), Egmont / 
(1977), Domnisoara Nastasia (1976) şi Siciliana, actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu 
a debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, după care s-a 
transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959 a jucat la Teatrul Nottara din Bucureşti unde a interpretat roluri 
în zeci de spectacole, colaborând cu numeroşi regizori, printre care Olimpia 
Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, Mircea 
Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

"Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea Rodicăi 
Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!", 
a transmis directorul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş (Director), dar şi 
colectivul teatrului, relatează mediafax.ro. 

Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la 
Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va avea loc vineri, 16 septembrie, lângă 
Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

  

 
de: Ziua de Cluj 

  

http://www.mediafax.ro/cultura-media/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-15702754


32. SpyNews 
din data de 14 Septembrie, ora 12:40 

http://spynews.ro/actualitate/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-
tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-113104.html 
 

 

Actriţa Teatrului Nottara Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la 
vârsta de 81 de ani 

 
 

 
Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de 20 de 

ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, a decedat marţi, 13 septembrie, la 
vârsta de 81 de ani, au transmis reprezentanţii teatrului într-un comunicat de 
presă remis Mediafax. 
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Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret decesul actriţei Rodica 
Sanda Ţuţuianu. Astfel,  cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit 
va fi depus miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. 
Înmormântarea va avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la 
Valea Mare, Pravăţ. 
 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

 
 
 
 

Sursa: SpyNews 
  



33. Fluierul 
din data de 14 Septembrie, ora 12:28 

http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=84
9024&title=actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-
de-ani 
 

 
 
 

Actrita Rodica Sanda Tutuianu a murit la varsta de 81 de ani 
 
  Actrita Rodica Sanda Tutuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucuresti cateva decenii, a incetat din viata, marti, la varsta de 81 de ani. Trupul 
neinsufletit va fi depus miercuri si joi la Biserica Pitar, iar inmormantarea va 
avea loc vineri, langa Campulung Muscel, la Valea Mare Pravat, transmite 
News.ro. 
 
  "Noi, colegii si prietenii din Teatrul Nottara, vom pastra amintirea Rodicai 
Sanda Tutuianu vie in inimile noastre si in istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", 
au transmis reprezentantii Teatrului Nottara. 
 
  "A iesit la pensie in anii 1990, a mai jucat la noi pana prin 1994. Mi se 
pare ca ultimul spectacol era 'Intalnire la Senlis', pusa de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai afla printre noi. E o mare tristete, pentru ca a fost o fiinta atat de 
discreta intotdeauna, atat de bonoma, joviala. Pe ea a suparat-o mult ceea ce s-a 
intamplat dupa 1990 si a iesit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe langa 
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Campulung si acolo a si ramas", a declarat, pentru News.ro, Marinela Tepus.   
 
  Nascuta pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. "I.L. 
Caragiale" in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost colega cu 
Florin Piersic. 
 
  A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, dupa care s-
a transferat la Teatrul din Arad. 
 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 
 

Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa. 
 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 
 

Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 
 

A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 
 
 
 

Sursa: HotNews 



34. Brașovul Tău 
din data de 14 Septembrie, ora 22:47 

http://www.brasovultau.ro/articol/stiri/actrita-rodica-sanda-
tutuianu-a-incetat-din-viata-la-81-de-ani.html 
 

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a încetat din viaţă la 81 de ani 
 
 

 
 
 
 
  A jucat mai bine de 20 de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti şi a 
fost o voce cunoscută pentru români datorită numeroaselor sale roluri de teatru 
radiofonic. 
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  Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit în 1956 Universitatea de Teatru din 
Bucureşti, unde a fost colegă cu actorul Florin Piersic. 
 
  După debutul la Constanţa, a interpretat roluri în zeci de spectacole la 
Teatrul Nottara din Capitală. 
 
  A fost şi eroina unor filme şi a lucrat ca asistent universitar, împreună cu 
Amza Pellea. 
 
  Rodica Sanda Ţuţuianu a jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi 
teatru TV, iar timp de peste 20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, 
emisiunea matinală, Radio Magazinul Femeilor. 
 
  Cei ce vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face joi, la Biserica Pitar Moş 
din Capitală. 
 
  Înmormântarea va avea loc vineri lângă Câmpulung Muscel. 
 

 
 
 
 
 

de: Claudiu Strătilă 
  



35. e-ȘtireaZilei 
din data de 14 Septembrie, ora 11:45 
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=59703643&titlu=A-murit-
Rodica-Sanda-Tutuianu 
 

 
 
 

A murit Rodica Sanda Ţuţuianu 
 

      Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ. 
 
       ”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara.  
 
        ”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş, 

http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=59703643&titlu=A-murit-Rodica-Sanda-Tutuianu
http://www.e-stireazilei.ro/stire.aspx?id=59703643&titlu=A-murit-Rodica-Sanda-Tutuianu


directorul Teatrului Nottara.  
 
       Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. Din 1959 până după 1990, a fost 
actriţă a Teatrului Nottara, unde a interpretat roluri în zeci de spectacole, între 
care: ”Au fost odată două orfeline”, de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi 
formula ei de viaţă”, de Sidonia Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, 
”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost 
în Arcadia”, de Horia Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de 
Alexandru Kiriţescu, ”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de 
Marcel Achard, ”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, 
subsemnaţii”, de Alexandr Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo 
Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de 
Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, ”Burghezul gentilom”, de Molière, 
”Transfer de personalitate”, de Dumitru Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de 
Jean Anouilh. 
 
       Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa.  
 
       A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 
 
       Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea.  
 
       A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu.  
 
 
 
 

 
Sursa: Adevărul 

 
 



 
 

36. AGERPRES 
din data de 16 Septembrie, ora 19:39 
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/09/16/comunicat-de-presa-
casa-de-productie-tvr-19-39-06 
 

 
 
 

Comunicat de presă - Casa de Producție TVR 
 
 
  Sâmbătă noapte păstrăm un moment de reculegere pentru actrița Rodica 
Sanda Țuțuianu și vă propunem să urmăriți pe TVR 2, la ora 00.20 

'Domnișoara Nastasia' de G. M. Zamfirescu 

În distribuție: Olga Delia Mateescu, Costel Constantin, Gheorghe Cozorici, 
Mihai Dinvale,Tamara Buciuceanu, Rodica Sanda Țuțuianu, Adina Popescu, 
Dan Condurache, Constantin Fugasiu, Corina Chiriac și alții 

Adaptarea TV și regia artistică Sorana Coroama Stanca 

Premiera a avut loc în 20 aprilie 1976 

*** 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/09/16/comunicat-de-presa-casa-de-productie-tvr-19-39-06
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/09/16/comunicat-de-presa-casa-de-productie-tvr-19-39-06


  La 125 de ani de la nașterea romancierului și dramaturgului Mihail 
Afanasievici BULGAKOV și în continuarea demersului de a reașeza pe un loc 
firesc TEATRUL NAȚIONAL DE TELEVIZIUNE Casa de Producție TVR vă 
propune 

ROMAN TEATRAL de Mihail Bulgakov 

dramatizare și adaptare TV: Vitalie Lupașcu 

Distribuție: Marius Stănescu, Mihai Constantin, Mihai Dinvale, George Ivașcu, 
Crina Mureșan, Daniela Nane, Ioana Visalon, Mariana Dănescu, Constantin 
Bărbulescu, Șerban Georgevici, Armand Calotă, George Lungoci, Adrian Vâlcu, 
Ion Puican, Raluca Chelaru, Bogdan Ghițulescu, Roberta Mitache, Vitalie 
Lupașcu, Mihai Manolescu, Cristian Tabără, Sever Bânzaru, Valentin 
Gheorghiu, Gheorghe Iordache și Radu Captari. 

Redactor — Doina Teodoru; Scenograf decor — arh.Georgeta Nistor; 
scenografie costume — Raluca Chelaru; regie muzicală — Gabriel Scârleț; 
director de imagine — Vlad Tănase; regie de montaj — Gini Ignat; montaj și 
efecte speciale — Cosmin Găleată; procesare sunet și mixaj — Cornel Ciuleanu; 
operatori — Adrian Dănăilă, Carmen Birtea, Alina Andrei, George Leca; 
operator MHH — Elvin Tomescu; operatori stady-cam — Paul Georgescu, 
Alexandru Kalitzky, Mihai Nagy; muzică originală — Radu Captari; maestru de 
lumini — Gabi Pascu; machiaj — Oana Cristescu; asistent de regie — Valentin 
Gheorghiu; regizor secund — Ion Andrei Puican; regia artistică — Vitalie 
Lupașcu 

Echipa tehnică: organizator producție — Stelian Niculescu; regia tehnică — 
Adriana Varlam; asistența tehnică — Adrian Popovici; sunet — Traian Carpen, 
Valentin Ganciu, Daniel Costache; VTR — Ionuț Radulea, Alexandru Busuioc; 
asistenți imagine — Horațiu Vulc, Romeo Tofili, Eugen Busuioc; 
radiocomunicație — Pavel Vivisenco; sonorizare — Gabriel Ștefan, Dan 
Zachiteanu, Mihai Dică, Bogdan Chiriac; recuzită — Nicușor Coman, Marian 
Strizu, Dinu Sorin; tapițeri — Toma Rali, Marian Cojocaru, Florin Tudorache, 
Nicolae Căpățînă; mașiniști — Tudor Ștefan, Florin Botezan, Dumitru Tudor, 
Răzvan Neacșu, Bogdan Zoană, Laurențiu Roșculeț, Constantin Claudiu, Adrian 
Marin, Nelu Bălan, Nicolae Crampf; 

Pictură: Dan Zaica, Marian Crețu; tâmplărie — Emil Ghinea, Iulian Aldea; 
feronerie — Stan Răuță, Vasile Isopescu; butaforie — Georgel Ioniță, Niculae 
Lecu, Gino Cioceanu, Iulian Tilea, Mihai Chelaru; magazie costume — Beatrice 
Crampf; magazie recuzită — Marian Semen; croitorie: Mihaela Teslaru, Maria 
Munteanu, Dumitru Marian; costumiere — Mihaela Ursu, Genoveva Mihail, 
Luiza Nedelcescu, Ion Crețu, Angela Tudor; 



Efecte luminoase — Valentin Coman, Tănase Teodor; lumini — Marius Sandu, 
Ioan Cliseriu, Adrian Cosma, Florin Rădulescu, Claudiu Rusănescu, Adrian 
Constantinescu, Cătălin Cosma, Dumitru Stănică 

Asistenți MHH: Costel Văduva, Aurel Angelescu, Nicolae Cristian, Marian 
Petcu; 

Asistent stadycam — Gelu Costache; coafură — Mariana Manda, Ioana 
Stănciulescu, Claudia Mehedințiu, Silvia Bajan; coafură specială — Doina Popa 

Spectacol al Casei de Producție TVR 2013 

  Unul dintre cei mai importanți și mai valoroși scriitori ruși ai secolului 
XX, Mihail Bulgakov, este prea puțin cunoscut marelui public din România. 
Spectacolul oferă ocazia telespectatorilor din toată țara să vadă dramatizarea 
ultimului text al acestui mare novator al prozei și al teatrului modern, realizată 
de regizorul Vitalie Lupașcu. 

  'Roman teatral' (1936-1937) finalizează trilogia autobiografică a prozei 
bulgakoviene (Însemnările unui tânăr medic — Însemnări pe manșete) și poate 
fi considerat testamentul spiritual al scriitorului, prin care își exprimă, în forma 
cea mai coerentă și pregnantă, viziunea sa asupra creativității și artei. 

  Întregul spectacol se centrează pe raportul dintre sistem și personalitate 
într-o societate totalitară. Atotputerniciei sistemului i se opune doar spiritul 
creator al artistului, reprezentat de personajul neofitului în ale teatrului — 
Maxudov. 

  Maxudov, un tânăr autor, scrie un roman care este tipărit într-o revistă 
fantomatică, roman mai apoi transformat într-o piesă, urmând a fi pusă în scenă 
la Teatrul Independent. Condus de un director despotic, Teatrul i se relevă 
scriitorului ca o lume total nouă și ciudată, o lume kafkiană, guvernată de 
propriile sale legi, legi absurde, de neînțeles, în virtutea cărora îi este mutilată 
atât opera, cât și visul libertății. 

  'În spectacolul meu, îmi propun să exploatez la maximum comicul absurd 
ca mijloc ideal de comunicare cu publicul tânăr. Scopul meu este de a face un 
spectacol în care și cele mai profunde idei să fie exprimate într-o manieră 
accesibilă, limpede și alertă, mai exact, să fac ceea ce Antoine Vitez numea un 
teatru elitist pentru toți. După mine, teatrul de televiziune ar trebui să se înscrie 
perfect în acest concept, asigurând nu doar accesul unui public larg la opere 
dramatice de înaltă calitate, ci și atractivitatea și inteligibilitatea acestor opere. 



  Parafrazându-l pe Marquez, îmi propun un spectacol care să placă și 
femeii de serviciu și profesorului universitar. Un scop demn, cred eu, de o 
televiziune de anvergură cu adevărat națională.' 

Vitalie Lupașcu 

Program difuzare 

* TVR 2 luni 19.09, ora 20.00 și luni 26.09, ora 01.10 

* TVR 3 sâmbătă 24.09, ora 20.00 și duminică 25.09, ora 8.00 

* TVR M sâmbătă 17.09, ora 17.30 

* TVRi duminică 25.09, ora 18.00 

* TVR HD luni 19.09, ora 20.00 și marți 20.09, ora 13.00 

Teatrul Național de Televiziune este un proiect Casa de Producție TVR, difuzat 
pe canalele TVR și online pe www.tvrplus.ro 

Producător coordonator: DEMETER Andras Istvan 

 

 

 

Sursa: AGERPRES 

  



37. Bucureștiul 
din data de 14 Septembrie 

http://bucurestiul.ro/doliu-la-teatrul-nottara-murit-o-mare-actrita/ 
 

 
 

DOLIU la Teatrul Nottara! A MURIT o mare actrita! 

 

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara 
din Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 
de ani, relatează Realitatea Tv. Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi 
la Biserica Pitar, iar înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung 
Muscel, la Valea Mare Pravăţ. 

 

http://bucurestiul.ro/doliu-la-teatrul-nottara-murit-o-mare-actrita/
http://www.realitatea.net/


”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

 

 

 
de: Paul Lupșa 

  



38. Feedler 
din data de 14 Septembrie 
https://www.feedler.ro/feed/4635012--actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-
murit 
 

 
 

A murit actrița Rodica Sanda Țuțuianu, la vârsta de 81 de ani 

 
   

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ. 

”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara, relatează news.ro. 

”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş. 

https://www.feedler.ro/feed/4635012--actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit
https://www.feedler.ro/feed/4635012--actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit
http://news.ro/


Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 

A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: TeoTrandafir.com 
 
  



39. Teo Trandafir 
din data de 14 Septembrie, ora 11:29 
http://teotrandafir.com/stiri/actrita-rodica-sanda-tutuianu-murit-
125180 
 

 
 

Actrita Rodica Sanda Tutuianu a murit 

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Nottara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ. 

http://teotrandafir.com/stiri/actrita-rodica-sanda-tutuianu-murit-125180
http://teotrandafir.com/stiri/actrita-rodica-sanda-tutuianu-murit-125180
http://teotrandafir.com/stiri/actrita-rodica-sanda-tutuianu-murit-125180/attachment/rodica-sanda-tutuianu/


”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara, relatează news.ro. 

”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş. 

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 
 

 
Rodica Sanda Tutuianu, intr-un spectacol 

 
Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 

interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

http://news.ro/


Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 

A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Huff.ro 
  



40. InfoZiare 
din data de 14 Septembrie, ora 11:29 
http://www.infoziare.ro/stire/10127287/A+murit+Rodica+Sanda+%C
5%A2u%C5%A3uianu 
 

 
 

A murit Rodica Sanda Ţuţuianu 
 

  Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ. 
 

”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara.  
 

”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş, 
directorul Teatrului Nottara.  

http://www.infoziare.ro/stire/10127287/A+murit+Rodica+Sanda+%C5%A2u%C5%A3uianu
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Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 

Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. Din 1959 până după 1990, a fost 
actriţă a Teatrului Nottara, unde a interpretat roluri în zeci de spectacole, între 
care: ”Au fost odată două orfeline”, de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi 
formula ei de viaţă”, de Sidonia Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, 
”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost 
în Arcadia”, de Horia Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de 
Alexandru Kiriţescu, ”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de 
Marcel Achard, ”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, 
subsemnaţii”, de Alexandr Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo 
Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de 
Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, ”Burghezul gentilom”, de Molière, 
”Transfer de personalitate”, de Dumitru Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de 
Jean Anouilh. 
 
  Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa.  
 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 
 
  Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 
  

A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu.  

 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul.ro  
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Actrita Teatrului Nottara Rodica Sanda Tutuianu a murit 
 

  Actrita Rodica Sanda Tutuianu, care a activat timp de mai mult de 20 
de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucuresti, a decedar marti, 13 
septembrie, la varsta de 81 de ani, au transmis reprezentantii teatrului intr-
un comunicat de presa remis MEDIAFAX. 
 

Teatrul Nottara din Bucuresti anunta cu regret decesul actritei Rodica 
Sanda Tutuianu, care a activat timp de mai mult de douazeci de ani in acest 
teatru. 

Pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun, trupul neinsufletit va fi depus 
miercuri si joi (14 si 15 septembrie) la Biserica Pitar Mos. Inmormantarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, langa Campulung Muscel, la Valea Mare, Pravat. 

Nascuta la 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost colega cu 

http://www.infoziare.ro/stire/10127287/A+murit+Rodica+Sanda+%C5%A2u%C5%A3uianu
http://www.infoziare.ro/stire/10127287/A+murit+Rodica+Sanda+%C5%A2u%C5%A3uianu


Florin Piersic. A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
dupa care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, pana dupa 1990, a fost actrita a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri in zeci de spectacole, intre care: "Au fost odata doua orfeline" 
de Adolphe Philippe d`Ennery, "Zizi si formula ei de viata" de Sidonia 
Dragusanu, "Padurea" de A.N. Ostrovski, "Fratii Karamazov", "Crima si 
Pedeapsa" de F.M. Dostoievski, "Si eu am fost in Arcadia" de Horia Lovinescu, 
"Lady X" de Eugen Mirea, "Gaitele" de Alexandru Kiritescu, "Henric al IV-lea" 
de William Shakespeare, "Idioata" de Marcel Achard, "Cinci romane de amor" 
de Teodor Mazilu, "Noi, subsemnatii" de Alexandr Ghelman, "Mizerie si 
noblete" de Eduardo Scarpetta, "Citadela sfaramata" de Horia Lovinescu, 
"Floare de cactus" de Pierre Barillet si Jean Pierre Gredy, "Burghezul gentilom" 
de Moliere, "Transfer de personalitate" de Dumitru Solomon, "Intalnire la 
Senlis" de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actrita de-a lungul timpului se numara 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroama Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornisteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letitia Popa. 

A jucat in zeci de piese de teatru radiofonic si teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinala de 
duminica, Radio Magazinul Femeilor. In rostirea Rodicai Sanda Tutuianu, 
poeziile lui Dan Verona au capatat o dimensiune inedita si un farmec aparte. 

Si, pentru ca in spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Tutuianu a impartasit, cu dragoste si gratie, tehnici de 
dictie studentilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, impreuna 
cu Amza Pellea. 

A jucat in filmele "Egmont", "Siciliana", "Capul de ratoi", "Cine ma 
striga?", "Liliacul infloreste a doua oara", "Avantul liftuletului". Ultima ei 
imagine ca actrita este legata de o pelicula de film, cu rolul Golda, din "Trenul 
vietii", comedia lui Radu Mihaileanu. 

"Noi, colegii si prietenii din Teatrul Nottara, vom pastra amintirea Rodicai 
Sanda Tutuianu vie in inimile noastre si in istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", 
a transmis directorul Teatrului Nottara Marinela Tepus (Director), dar si 
colectivul teatrului in comunicatul de presa citat. 

 
 

Sursa: Mediafax 
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Actrița Rodica Sanda Ţuţuianu a urcat în trenul eternității 
 

                                     Rodica Sanda Ţuţuianu 
Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret plecarea dintre noi 

a actriţei Rodica Sanda Ţuţuianu. Timp de 20 de ani, actirța a jucat pe 
scena teatrului din bulevardul Magheru.  
 
 

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, 
Pravăţ. 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. 
„I.L. Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost 
colegă cu Florin Piersic.  A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp 
de doi ani, după care s-a transferat la Teatrul din Arad. Din 1959, până după 
1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a interpretat roluri în zeci de 
spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” de  Adolphe Philippe 
d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia Drăguşanu, „Pădurea” de 
A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi Pedeapsă” de F.M. 

https://article.wn.com/view/2016/09/14/Actri_a_Rodica_Sanda_tutuianu_a_urcat_in_trenul_eternita_ii/
https://article.wn.com/view/2016/09/14/Actri_a_Rodica_Sanda_tutuianu_a_urcat_in_trenul_eternita_ii/


Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, „Lady X” de 
Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” de 
William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul 
gentilom” de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, 
„Întâlnire la Senlis” de Jean Anouilh. 

        Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu,  Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa.  A jucat în zeci 
de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 20 de ani a 
prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de duminică, 
Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, poeziile lui 
Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de 
dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, 
împreună cu Amza Pellea. A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul 
de rățoi”, „Cine mă strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul 
liftuleţului”. Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu 
rolul Golda, din „Trenul vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

„Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu 
durere, transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească 
în pace!”, transmite echipa Teatrului Nottara. 

  

 

 
       Sursa: Evenimentul Zilei 
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S-a stins o mare actriță. Lumea artei este în doliu 
   

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ, scrie realitatea.net. 

http://mesaj.md/s-a-stins-o-mare-actrita-lumea-artei-este-in-doliu/
http://mesaj.md/wp-content/uploads/2016/09/doliu_national_465x390_85295400.jpg


”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. 

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

  

 
 

de: Roman 
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Actriţa Teatrului Nottara Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la 

vârsta de 81 de ani 

 

 
  Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de 20 de 
ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, a decedat marţi, 13 septembrie, la 
vârsta de 81 de ani, au transmis reprezentanţii teatrului într-un comunicat de 
presă remis Mediafax. 

http://stiri.astazi.ro/stire-actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-256824781.html
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  Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret decesul actriţei Rodica 
Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de douăzeci de ani în acest 
teatru. 
 
  Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

  Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 
 
  Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

  Printre regizorii cu care a colaborat actriţa de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

  A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

  Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de 
dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună 
cu Amza Pellea. 

  A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de răţoi”, „Cine mă 
strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. Ultima ei 



imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din „Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

  „Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
a transmis directorul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş (Director), dar şi 
colectivul teatrului în comunicatul de presă citat. 

 
 

 

Sursa: România Liberă 
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Pierdere în lumea teatrului: Rodica Sanda Ţuţuianu a murit, la 
vârsta de 81 de ani 

  
  

•  

 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a murit, marți, la vârsta de 81 de ani. 
Timp de 20 de ani, ea a activat pe scena Teatrului Nottara din București, 
informează Mediafax. 

https://www.roportal.ro/articole/despre/pierdere_in_lumea_teatrului_rodica_sanda_tutuianu_a_murit_la_varsta_de_81_de_ani/
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Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face miercuri și joi, la Biserica 
Pitar Moş. Înmormântarea va avea loc vineri, la Valea Mare, Pravăţ (lângă 
Câmpulung Muscel). 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, `Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actriţa de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Totodată, ea a jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de răţoi”, 
„Cine mă strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. 
Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din 
„Trenul vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 

 

Sursa: România Liberă 

  



46. Radio Constanța 
din data de 14 Septembrie 

http://radioconstanta.ro/2016/09/14/actrita-rodica-sanda-tutuianu-
a-murit/ 
 

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a murit 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de 20 de 
ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, a decedar marţi, 13 septembrie, la 
vârsta de 81 de ani. 

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 

http://radioconstanta.ro/2016/09/14/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit/
http://radioconstanta.ro/2016/09/14/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit/
http://radioconstanta.ro/2016/09/14/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit/


„Lady X” de Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actriţa de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. 

 

 

 

Sursa: Radio România Constanța 

  



47. PeScurt.ro 
din data de 14 Septembrie 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/a-murit-rodica-sanda-tutuianu_14-09-
2016_11064274 
 

 
 

A murit Rodica Sanda Ţuţuianu 
 

 
 

 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 

http://pescurt.ro/stiri-cultura/a-murit-rodica-sanda-tutuianu_14-09-2016_11064274
http://pescurt.ro/stiri-cultura/a-murit-rodica-sanda-tutuianu_14-09-2016_11064274


înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ..  

”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara.  

”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş, 
directorul Teatrului Nottara.  

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

 Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh.  

Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa.  

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 
Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde 
a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. A jucat în filmele 
”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă strigă?”, ”Liliacul înfloreşte 
a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o 



peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul vieţii”, comedia lui Radu 
Mihăileanu. 
 
 

 

 

Sursa: Adevărul 

  



48. România News 
din data de 14 Septembrie 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/474523 
 

 
 
 

Lumea teatrului este mai săracă. A murit Rodica Sanda Țuțuianu! 
 

 
 

Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la vârsta de 81 de ani. Trupul actriței care 
a jucat peste 20 de ani pe scena Teatrului Notara, va fi depus miercuri şi joi la 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/474523
http://a1.ro/galerie/lumea-filmului-este-mai-saraca-a-murit-rodica-sanda-tutuianu-id564106-play1027497.html


Biserica Pitar, iar înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, 
la Valea Mare Pravăţ. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a lăsat multă durere în sufletul celor care au 
cunoscut-o. ”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. Născută pe 11 mai 1935, Rodica 
Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. Caragiale” în 1956, la clasa 
profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu Florin Piersic. A debutat la 
Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, după care s-a transferat la 
Teatrul din Arad. 

 
 
 

Sursa: Antena 1 
 
 
 
 

 

  



49. Cronica Vip 
din data de 14 Septembrie 

http://www.cronicavip.ro/cultura-media/actrita-teatrului-nottara-
rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani 
 

 
 

Actriţa Teatrului Nottara Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la 
vârsta de 81 de ani 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de 20 
de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, a decedar marţi, 13 
septembrie, la vârsta de 81 de ani, au transmis reprezentanţii teatrului într-
un comunicat de presă remis MEDIAFAX. 

 

http://www.cronicavip.ro/cultura-media/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani
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http://www.mediafax.ro/cultura-media/actrita-teatrului-nottara-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-15702754/foto


Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret decesul actriţei Rodica 
Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de douăzeci de ani în acest 
teatru. 

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi depus 
miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. Înmormântarea va 
avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actriţa de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet 
generos, Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de 
dicţie studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună 
cu Amza Pellea. 

A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de răţoi”, „Cine mă 
strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din „Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 



„Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
a transmis directorul Teatrului Nottara Marinela Ţepuş (Director), dar şi 
colectivul teatrului în comunicatul de presă citat. 

 
 

 
Sursa: Mediafax 

 
 
 
 
 



50. Pressmania 
din data de 14 Septembrie, ora 11:45 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/a-murit-rodica-sanda-tutuianu-
1808995.html 
 

 
 
  

A murit Rodica Sanda Ţuţuianu 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 81 de ani. 
Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăţ. 
 

”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara.  
 

”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş, 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/a-murit-rodica-sanda-tutuianu-1808995.html
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directorul Teatrului Nottara.  
 

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. Din 1959 până după 1990, a fost 
actriţă a Teatrului Nottara, unde a interpretat roluri în zeci de spectacole, între 
care: ”Au fost odată două orfeline”, de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi 
formula ei de viaţă”, de Sidonia Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, 
”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost 
în Arcadia”, de Horia Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de 
Alexandru Kiriţescu, ”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de 
Marcel Achard, ”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, 
subsemnaţii”, de Alexandr Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo 
Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de 
Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, ”Burghezul gentilom”, de Molière, 
”Transfer de personalitate”, de Dumitru Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de 
Jean Anouilh. 
 

 Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa.  
 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 
 
  Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea.  
 

A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu.  
 
 

 
Sursa: Adevărul 

 
 
 



51. Index-știri 
din data de 14 Septembrie, ora 11:45 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/a-murit-rodica-sanda-
tutuianu-1808995.html 
 

 
 

Actrița Rodica Sanda Ţuţuianu a murit 

Rodica Sanda Ţuţuianu a murit la vârsta de 81 de ani. Trupul actriței 
care a jucat peste 20 de ani pe scena Teatrului Notara, va fi depus miercuri 
şi joi la Biserica Pitar, iar înmormântarea va avea loc vineri, lângă 
Câmpulung Muscel, la Valea Mare Pravăţ. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a lăsat multă durere în sufletul celor care au 
cunoscut-o. ”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. Născută pe 11 mai 1935, Rodica 
Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. Caragiale” în 1956, la clasa 
profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu Florin Piersic. A debutat la 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/a-murit-rodica-sanda-tutuianu-1808995.html
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Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, după care s-a transferat la 
Teatrul din Arad. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a murit după ce a jucat în zeci de spectacole 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 
 

 

 

Sursa: Libertatea 

  

http://www.libertatea.ro/ultima-ora/mormantul-lui-william-shakespeare-a-fost-profanat-1320489


52. ÎnStrăinătate 
din data de 14 Septembrie 
http://www.instrainatate.ro/stiri/-actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-
de-81-de-ani-231018.html 
 

 
 

Actrita Rodica Sanda Tutuianu a murit la varsta de 81 de ani 
 
  Actrita Rodica Sanda Tutuianu, care a jucat pe scena Teatrului 
Notara din Bucuresti cateva decenii, a incetat din viata, marti, la varsta de 
81 de ani. Trupul neinsufletit va fi depus miercuri si joi la Biserica Pitar, iar 
inmormantarea va avea loc vineri, langa Campulung Muscel, la Valea Mare 
Pravat, transmite News.ro. 
 
 
  "Noi, colegii si prietenii din Teatrul Nottara, vom pastra amintirea Rodicai 
Sanda Tutuianu vie in inimile noastre si in istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleante familiei indoliate. Dumnezeu sa o odihneasca in pace!", 
au transmis reprezentantii Teatrului Nottara. 
   
 
  "A iesit la pensie in anii 1990, a mai jucat la noi pana prin 1994. Mi se 
pare ca ultimul spectacol era 'Intalnire la Senlis', pusa de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai afla printre noi. E o mare tristete, pentru ca a fost o fiinta atat de 
discreta intotdeauna, atat de bonoma, joviala. Pe ea a suparat-o mult ceea ce s-a 
intamplat dupa 1990 si a iesit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe langa 
Campulung si acolo a si ramas", a declarat, pentru News.ro, Marinela Tepus.   

http://www.instrainatate.ro/stiri/-actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-231018.html
http://www.instrainatate.ro/stiri/-actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-231018.html


 
  Nascuta pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Tutuianu a absolvit I.A.T.C. "I.L. 
Caragiale" in 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timica, unde a fost colega cu 
Florin Piersic.  
 
  A debutat la Constanta, in 1957, unde a jucat, timp de doi ani, dupa care s-
a transferat la Teatrul din Arad.  
  
  Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

  Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa. 

  A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

  Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 

  A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 
 
 

 
Sursa: HotNews 

  



53. Digi24 
din data de 14 Septembrie 
http://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/cultura/a-murit-rodica-
sanda-tutuianu-actrita-a-teatrului-nottara-566556 
 

 
 

A murit Rodica Sanda Ţuţuianu, actriţă a Teatrului Nottara 

 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a jucat pe scena Teatrului 
Notara din Bucureşti peste douăzeci de ani, a încetat din viaţă, marţi, la 
vârsta de 81 de ani. Trupul neînsufleţit va fi depus miercuri şi joi la 
Biserica Pitar, iar înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung 
Muscel, la Valea Mare Pravăţ. 

 

http://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/cultura/a-murit-rodica-sanda-tutuianu-actrita-a-teatrului-nottara-566556
http://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/cultura/a-murit-rodica-sanda-tutuianu-actrita-a-teatrului-nottara-566556


”Noi, colegii şi prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Ţuţuianu vie în inimile noastre şi în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanţii Teatrului Nottara. 

”A ieşit la pensie în anii 1990, a mai jucat la noi până prin 1994. Mi se 
pare că ultimul spectacol era «Întâlnire la Senlis», pusă de Geo Saizescu. Nici el 
nu se mai află printre noi. E o mare tristeţe, pentru că a fost o fiinţă atât de 
discretă întotdeauna, atât de bonomă, jovială. Pe ea a supărat-o mult ceea ce s-a 
întâmplat după 1990 şi a ieşit din teatru cu totul. S-a mutat undeva pe lângă 
Câmpulung şi acolo a şi rămas”, a declarat, pentru News.ro, Marinela Ţepuş. 

Născută pe 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. ”I.L. 
Caragiale” în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959 până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi şi formula ei de viaţă”, de Sidonia 
Drăguşanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Fraţii Karamazov”, ”Crimă şi 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Şi eu am fost în Arcadia”, de Horia 
Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaiţele”, de Alexandru Kiriţescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnaţii”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie şi nobleţe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, şi ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu şi Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a predat tehnici de dicţie studenţilor de la 
I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu Amza Pellea. 

A jucat în filmele ”Egmont”, ”Siciliana”, ”Capul de răţoi”, ”Cine mă 
strigă?”, ”Liliacul înfloreşte a doua oară”, ”Avântul liftuleţului”. Ultima ei 



imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din ”Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 
 
 
 
 

Sursa: Digi24 
  



54. Puterea 
din data de 14 Septembrie, ora 17:20 
http://www.puterea.ro/social/o-actrita-de-la-teatrul-nottara-a-incetat-
din-viata-144074.html 

 

 
 

O actriță de la Teatrul Nottara a încetat din viață 
 
Actrița Rodica Sanda Țuțuianu, care a jucat pe scena Teatrului Notara din 
București peste douăzeci de ani, a încetat din viață, marți, la vârsta de 81 de 
ani. 

 

Trupul neînsuflețit va fi depus astăzi și mâine la Biserica Pitar, iar 
înmormântarea va avea loc vineri, lângă Câmpulung Muscel, la Valea Mare 
Pravăț, conform stiripesurse.ro. 

”Noi, colegii și prietenii din Teatrul Nottara, vom păstra amintirea 
Rodicăi Sanda Țuțuianu vie în inimile noastre și în istoria teatrului. Cu durere, 
transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, 
au transmis reprezentanții Teatrului Nottara. 

Din 1959 până după 1990, a fost actriță a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: ”Au fost odată două orfeline”, 
de Adolphe Philippe d`Ennery, ”Zizi și formula ei de viață”, de Sidonia 
Drăgușanu, ”Pădurea”, de A.N. Ostrovski, ”Frații Karamazov”, ”Crimă și 
Pedeapsă”, de F.M. Dostoievski, ”Și eu am fost în Arcadia”, de Horia 

http://www.puterea.ro/social/o-actrita-de-la-teatrul-nottara-a-incetat-din-viata-144074.html
http://www.puterea.ro/social/o-actrita-de-la-teatrul-nottara-a-incetat-din-viata-144074.html


Lovinescu, ”Lady X”, de Eugen Mirea, “Gaițele”, de Alexandru Kirițescu, 
”Henric al IV-lea”, de William Shakespeare, ”Idioata”, de Marcel Achard, 
”Cinci romane de amor”, de Teodor Mazilu, ”Noi, subsemnații”, de Alexandr 
Ghelman, ”Mizerie și noblețe”, de Eduardo Scarpetta, ”Citadela sfărâmată”, de 
Horia Lovinescu, ”Floare de cactus”, de Pierre Barillet și Jean Pierre Gredy, 
”Burghezul gentilom”, de Molière, ”Transfer de personalitate”, de Dumitru 
Solomon, și ”Întâlnire la Senlis”, de Jean Anouilh. 

 
 
 
 

de: E. Ș  



55. Radio România Actualități 
din data de 14 Septembrie 

http://www.romania-
actualitati.ro/actrita_rodica_sanda_tutuianu_a_incetat_din_viata-
93928 
 

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a încetat din viaţă 
 

 
Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu. Arhivă foto: radioromaniacultural.ro 

 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani. 

A jucat mai bine de 20 de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti şi a 
fost şi o voce cunoscută a Radioului. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit în 1956 Universitatea de teatru din 
Bucureşti, unde a fost colegă cu actorul Florin Piersic. 

http://www.romania-actualitati.ro/actrita_rodica_sanda_tutuianu_a_incetat_din_viata-93928
http://www.romania-actualitati.ro/actrita_rodica_sanda_tutuianu_a_incetat_din_viata-93928
http://www.romania-actualitati.ro/actrita_rodica_sanda_tutuianu_a_incetat_din_viata-93928


După debutul la Constanţa, a interpretat roluri în zeci de spectacole la 
Teatrul Nottara din capitală. 

A fost şi eroina unor filme şi a lucrat ca asistent universitar, împreună cu 
Amza Pellea. 

Rodica Sanda Ţuţuianu a jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi 
teatru TV, iar timp de peste 20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, 
emisiunea matinală de duminică, Radio Magazinul Femeilor. 

Cei ce vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face astăzi şi mâine la 
Biserica Pitar Moş din capitală. 

Înmormântarea va avea loc vineri lângă Câmpulung Muscel. - informează, 
într-un comunicat, teatrul Nottara. 

 

 

 

Sursa: Radio România Actualități 

  



56. The EU 
din data de 14 Septembrie 

http://theeu.org/detail.php?fid=431426 
 

 
 
 

Pierdere în lumea teatrului: Rodica Sanda Ţuţuianu a murit, la 
vârsta de 81 de ani 

 
  
  

 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a murit, marți, la vârsta de 81 de ani. 
Timp de 20 de ani, ea a activat pe scena Teatrului Nottara din București, 
informează Mediafax. 

http://theeu.org/detail.php?fid=431426
http://mediafax.ro/


Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face miercuri și joi, la Biserica 
Pitar Moş. Înmormântarea va avea loc vineri, la Valea Mare, Pravăţ (lângă 
Câmpulung Muscel). 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, `Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat actriţa de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 

Totodată, ea a jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de răţoi”, 
„Cine mă strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. 
Ultima ei imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din 
„Trenul vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 

 

 

Sursa: România Liberă 

 
  



57. Ziare Live 
din data de 14 Septembrie, ora 22:57 
http://www.ziarelive.ro/stiri/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-incetat-
din-viata-la-81-de-ani-eveniment.html 
 

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu a încetat din viaţă la 81 de ani 
 
 

 
 
 
 
  A jucat mai bine de 20 de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti şi a 
fost o voce cunoscută pentru români datorită numeroaselor sale roluri de teatru 
radiofonic. 
 
  Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit în 1956 Universitatea de Teatru din 
Bucureşti, unde a fost colegă cu actorul Florin Piersic. 

http://www.ziarelive.ro/stiri/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-incetat-din-viata-la-81-de-ani-eveniment.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-incetat-din-viata-la-81-de-ani-eveniment.html
http://www.brasovultau.ro/images/stiri/actrita-rodica-sanda-tutuianu-a-incetat-din-viata-la-81-de-ani-0.jpg


 
 
  După debutul la Constanţa, a interpretat roluri în zeci de spectacole la 
Teatrul Nottara din Capitală. 
 
  A fost şi eroina unor filme şi a lucrat ca asistent universitar, împreună cu 
Amza Pellea. 
 
  Rodica Sanda Ţuţuianu a jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi 
teatru TV, iar timp de peste 20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, 
emisiunea matinală, Radio Magazinul Femeilor. 
 
  Cei ce vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face joi, la Biserica Pitar Moş 
din Capitală. 
 
  Înmormântarea va avea loc vineri lângă Câmpulung Muscel. 
 

 
 
 

Sursa: Brașovul Tău 
  



58. Cititorul.net 
din data de 14 Septembrie 
http://cititorul.net/s-stins-din-viata-rodica-sanda-tutuianu/ 
 

 
 

S-a stins din viata actrita Rodica Sanda Ţuţuianu 
Rodica Sanda Ţuţuianu– trenul unei vieţi de artist – 

 
Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret plecarea dintre noi a actriţei 

Rodica Sanda Ţuţuianu. 

Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. I.L. 
Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost colegă cu 
Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, timp de doi ani, 
după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

 

 

http://cititorul.net/s-stins-din-viata-rodica-sanda-tutuianu/
http://cititorul.net/s-stins-din-viata-rodica-sanda-tutuianu/
http://cititorul.net/wp-content/uploads/2016/09/Rodica-Sanda-%C5%A2u%C5%A3uianu-Zizi-%C5%9Fi-formula-ei-de-via%C5%A3%C4%83.jpg


Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două orfeline” 
de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de Sidonia 
Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, „Crimă şi 
Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, 
„Lady X” de Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru Kiriţescu, „Henric al IV-lea” 
de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel Achard, „Cinci romane de amor” 
de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de Alexandr Ghelman, „Mizerie şi 
nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela sfărâmată” de Horia Lovinescu, 
„Floare de cactus” de Pierre Barillet şi Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” 
de Molière, „Transfer de personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la 
Senlis” de Jean Anouilh. 

Printre regizorii cu care a colaborat de-a lungul timpului se numără 
Olimpia Arghir, Mihai Berechet, Sorana Coroamă Stanca, Alexandru Dabija, 
Mircea Cornişteanu, Sanda Manu, Dan Micu, Letiţia Popa. 

A jucat în zeci de piese de teatru radiofonic şi teatru TV, iar timp de peste 
20 de ani a prezentat, cu timbrul ei inconfundabil, emisiunea matinală de 
duminică, Radio Magazinul Femeilor. În rostirea Rodicăi Sanda Ţuţuianu, 
poeziile lui Dan Verona au căpătat o dimensiune inedită şi un farmec aparte. 
Şi, pentru că în spatele acestui glas s-a aflat dintotdeauna un suflet generos, 
Rodica Sanda Ţuţuianu a împărtăşit, cu dragoste şi graţie, tehnici de dicţie 
studenţilor de la I.A.T.C., unde a lucrat ca asistent universitar, împreună cu 
Amza Pellea. 

A jucat în filmele „Egmont”, „Siciliana”, „Capul de rățoi”, „Cine mă 
strigă?”, „Liliacul înfloreşte a doua oară”, „Avântul liftuleţului”. Ultima ei 
imagine ca actriţă este legată de o peliculă de film, cu rolul Golda, din „Trenul 
vieţii”, comedia lui Radu Mihăileanu. 

 
 
 
 
 

Sursa: Blogul Nottara 
 

  



59. Live Arad 
din data de 14 Septembrie, ora 11:58 
http://www.livearad.ro/o-fosta-actrita-a-teatrului-din-arad-a-decedat-
la-varsta-de-81-de-ani/#more 
 

 
 
 

O fostă actriță a teatrului din Arad a decedat la vârsta de 81 de 
ani 

 
 

Actriţa Rodica Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de 20 
de ani pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, a decedat marţi, 13 
septembrie, la vârsta de 81 de ani, au transmis reprezentanţii teatrului într-
un comunicat de presă remis Mediafax. 

Teatrul Nottara din Bucureşti anunţă cu regret decesul actriţei Rodica 
Sanda Ţuţuianu, care a activat timp de mai mult de douăzeci de ani în acest 
teatru. 

Pentru cei care doresc să îşi ia rămas bun, trupul neînsufleţit va fi 
depus miercuri şi joi (14 şi 15 septembrie) la Biserica Pitar Moş. 
Înmormântarea va avea loc vineri, 16 septembrie, lângă Câmpulung 
Muscel, la Valea Mare, Pravăţ. 

http://www.livearad.ro/o-fosta-actrita-a-teatrului-din-arad-a-decedat-la-varsta-de-81-de-ani/#more
http://www.livearad.ro/o-fosta-actrita-a-teatrului-din-arad-a-decedat-la-varsta-de-81-de-ani/#more


Născută la 11 mai 1935, Rodica Sanda Ţuţuianu a absolvit I.A.T.C. 
I.L. Caragiale în 1956, la clasa profesorului Gheorghe Timică, unde a fost 
colegă cu Florin Piersic. A debutat la Constanţa, în 1957, unde a jucat, 
timp de doi ani, după care s-a transferat la Teatrul din Arad. 

Din 1959, până după 1990, a fost actriţă a Teatrului Nottara, unde a 
interpretat roluri în zeci de spectacole, între care: „Au fost odată două 
orfeline” de Adolphe Philippe d`Ennery, „Zizi şi formula ei de viaţă” de 
Sidonia Drăguşanu, „Pădurea” de A.N. Ostrovski, „Fraţii Karamazov”, 
„Crimă şi Pedeapsă” de F.M. Dostoievski, „Şi eu am fost în Arcadia” de 
Horia Lovinescu, „Lady X” de Eugen Mirea, “Gaiţele” de Alexandru 
Kiriţescu, „Henric al IV-lea” de William Shakespeare, „Idioata” de Marcel 
Achard, „Cinci romane de amor” de Teodor Mazilu, „Noi, subsemnaţii” de 
Alexandr Ghelman, „Mizerie şi nobleţe” de Eduardo Scarpetta, „Citadela 
sfărâmată” de Horia Lovinescu, „Floare de cactus” de Pierre Barillet şi 
Jean Pierre Gredy, „Burghezul gentilom” de Molière, „Transfer de 
personalitate” de Dumitru Solomon, „Întâlnire la Senlis” de Jean Anouilh. 

 
  

 
 

de: Andreea Radu  
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