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1. MediaFax 
din data de 27 aprilie 2014, ora 14.46 
http://www.mediafax.ro/cultura-media/regizorul-si-scriitorul-petre-bokor-a-

murit-la-varsta-de-73-de-ani-12535582 
 

 
 

Regizorul şi scriitorul Petre Bokor a murit la vârsta de 73 de ani 

 

Regizorul şi scriitorul Petre Bokor, care a realizat montări memorabile ale 

unor spectacole precum "Scandal la operă!", de Ken Ludwig, şi "Ultimul Don Juan", 

de Neil Simon, a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în Canada, informează 

Teatrul Nottara din Bucureşti. 

"Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât 

prin realizările profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor 

delicat în lucrul cu actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, 

un artist cu o tandră pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ 

al umorului. A iubit literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii 

şi a împărtăşit din cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, 

Canada. Nu a încetat nicio clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru" , se 

arată în comunicatul citat. 

"Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut şi un mare 

prieten. Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de 

mare succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de 

zile cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/regizorul-si-scriitorul-petre-bokor-a-murit-la-varsta-de-73-de-ani-12535582
http://www.mediafax.ro/cultura-media/regizorul-si-scriitorul-petre-bokor-a-murit-la-varsta-de-73-de-ani-12535582
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de umor, de tandreţe, de entuziasm", a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului 

Nottara.  

Regizorul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

"nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară", profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi "Leul în iarnă", de 

James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va fi…", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

"Nebunia regelui George", de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrăjitorul din Oz", 

după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior).  

De Teatrul Nottara l-a legat o prietenie îndelungată, un ataşament generos ce l-a 

determinat adesea să revină în ţară. Petre Bokor a realizat montări memorabile pentru 

instituţie, precum "Scandal la operă!", de Ken Ludwig, "Ultimul Don Juan", de Neil 

Simon, "39 de trepte", după un film de Alfred Hitchcock - producţii care bucură şi în 

prezent publicul -, "Blues", de Arthur Miller (2008), "Război şi pace", adaptare după 

romanul lui Lev Tolstoi (2003), "Miresele căpitanului", de Larry Gelbart (2002). 

"Linişte în culise!", de Michael Frayn (2008, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj), "Cyrano", de 

Buffalo de Ken Ludwig (2007, Teatrul Naţional Mihai Eminescu, Timişoara), "Aţi auzit ce 

s-a întâmplat în drum spre forum?", de Plaut (2006, Teatrul Naţional Târgu Mureş), 

"Cumetrele de Michel Tremblay (2001, Teatrul Naţional Marin Sorescu, Craiova), şi "Jack 

şi femeile lui", de Neil Simon (Teatrul Sică Alexandrescu, Braşov) sunt câteva dintre 

montările sale în teatrele din ţară. 

Petre Bokor a scris "Tumbe în plină stradă" (schiţe, 1971), "Opriţi secolul, cobor!" 

(umoristice, 1974), "Micii mei toreadori" (schiţe, 1979), "Toma Caragiu" (1982), "Carte 

despre Toma Caragiu" (1996), "Pe cuvânt de cineast" (schiţe, 1995), "Planeta Silvestru" 

(1998), "Ieşirea la pagina 2681" (2000) şi a semnat regia unor filme ca "Tufă de Veneţia" 

şi "Apa ca un bivol negru" - documentar pe l-a realizat alături de prietenii săi Mircea 

Veroiu, Dan Piţa, Andrei Cătălin Băleanu şi Youssouff Aidaby. 

 

 

de Diana Parvulescu 

http://www.mediafax.ro/autor/diana-parvulescu
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2. Cotidianul 
din data de 28 aprilie 2014, ora 15.16 
http://www.cotidianul.ro/teatrul-romanesc-a-pierdut-un-zambet-petre-bokor-

236703/ 
 

 
 

Teatrul românesc a pierdut un zâmbet: Petre Bokor 

Lumea teatrului este în doliu. Excepţionalul regizor Petre Bokor (n. 24 mai 1940 – 

d. 25 aprilie 2014) s-a stins din viaţă sâmbătă 26 aprilie, în Canada, în urma unei suferinţe 

îndelungate. Destinul său artistic şi uman a fost legat de două ţări: România şi Canada. 

Spectacolele lui Petre Bokor au fost iubite şi preţuite de public, fiind tot atâtea repere 

valorice pentru istoria recentă a teatrului românesc şi canadian. 

Absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la clasa 

de Regie film, Petre Bokor şi-a început promiţător cariera în calitate de co-scenarist şi co-

regizor la filmul “Apa ca un bivol”, alături de Mircea Veroiu şi Dan Piţa. În timp, a semnat 

regia unor spectacole pe scena teatrelor dramatice şi de păpuşi, dar şi la televiziune, dând 

câteva producţii teatrale importante. După cutremurul din 4 martie 1977, părăseşte ţara 

stabilindu-se în Canada. 

Devine directorul “Teatrului Francez” din Edmonton şi profesor de artă teatrală la 

Universitatea „Alberta”. Timp de doi ani a fost regizor la Canberra şi profesor la 

“Universitatea Naţională Australiană”. Vacanţele „lucrative” le petrece anual în ţară, 

colaborând cu teatre de foarte bun renume. 

http://www.cotidianul.ro/teatrul-romanesc-a-pierdut-un-zambet-petre-bokor-236703/
http://www.cotidianul.ro/teatrul-romanesc-a-pierdut-un-zambet-petre-bokor-236703/
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Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea oamenilor de teatru atât 

prin realizările profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă – un regizor 

delicat în lucrul cu actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un 

artist cu o tandră pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al 

umorului. A iubit literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a 

împărtăşit din cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a 

încetat nici o clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru. 

 

Scenă din spectacolul Suntem Happy 

“Ceea ce ştiu să vă spun este că în spectacolele mele nu am proiecţii, efecte laser, artificii. 

Lucrez cu vechile instrumente. În zilele noastre, când lumea este atât de telepată şi 

consumatoare de televiziune, uneltele folosite de mine pot ajuta din plin la înţelegerea 

spectacolului. Prin ceea ce fac, vreau să nu las spectatorii indiferenţi şi plictisiţi. Montările 

mele stimează publicul prin mesaj, în sensul adevărat al cuvântului, pentru că spectatorul, 

venind la teatru, nu numai că «mi se predă», dar îmi cere să fiu cinstit. (…) Mă simt 

obligat să repet: sunt un mare iubitor al actorilor români care nu sunt cu nimic mai prejos 

faţă de actorii britanici sau ruşi. Aceste două categorii sunt, după părerea mea, pe locul 

întâi pe plan mondial. Românii sunt inventivi, deştepţi, intuitivi şi au marea şansă de a trăi 

într-un colectiv, de a fi membrii unei trupe care îşi creează cu timpul propria ei 

personalitate, propriul profil. Ceea ce în alte ţări nu mai există”, mărturisea el într-un 

interviu. 

Regizorul Petre Bokor ne-a părăsit. Va face de acum alte lumi să zâmbească. Unul 

dintre regizorii renegaţi de România comunistă, Petre Bokor şi-a construit o carieră solidă 

pe alte continente. Emigrat în Canada, Petre Bokor - regizor, traducător şi scriitor - devine 

un artist cunoscut, montând peste 60 de spectacole. Este, de asemenea, o importantă 

personalitate în învăţământul superior de teatru canadian, dar şi manager de teatru şi, nu în 

ultimul rând, fondator de teatru. Lui Petre Bokor i se datorează o mare parte a traducerilor 

de teatru contemporan de limbă engleză în limba română şi, în ce priveşte demersul 
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artistic, un tip de teatru în care primează umorul, văzut atât ca o formă complexă de 

comunicare între oameni, cât şi ca un bun conductor al temelor „serioase”. 

Deşi stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, nu a fost niciodată cu adevărat departe 

de ţară, profitând de orice prilej să revină în România, pentru a lucra împreună cu artiştii 

din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au născut spectacole de succes pe scenele 

teatrelor din Bucureşti, cum ar fi: “Leul în iarnă” de James Goldman (2001, Teatrul 

Naţional “I.L. Caragiale”), “Cumetrele” de Michel Tremblay (1994, Teatrul “Odeon”), “A 

fi sau ce va fi…” de Lyle Victor Albert (Teatrul “Metropolis”), “Nebunia regelui George” 

de Alan Bennett (Teatrul “L.S. Bulandra”), “Vrăjitorul din Oz”, după basmul lui L. Frank 

Baum (Teatrul “Excelsior”). 

 

Cyrano de Bufallo 

Timişoara îi datorează regizorului Petre Bokor două spectacole. Ambele - un mare 

succes de public: “Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig şi “Suntem happy!” de Alan 

Bennett. 

Petre Bokor a iubit Actorul cu pasiune, cu delicateţe, cu umor şi, mai ales, cu 

tandreţe. Iar dincolo de hohotul de râs - pentru că Petre Bokor a ţinut mereu să îi facă pe 

cei din jurul lui să glumească, să râdă, să se simtă bine -, spectacolele sale au transmis fidel 

această iubire, acest zâmbet cald, atent al creatorului lor. 

“Nouă, cei care l-am cunoscut şi am lucrat cu el aici, la Timişoara, ne va fi dor de Petre 

Bokor. Prin plecarea lui, el a răpit teatrului românesc unul dintre cele mai luminoase 

zâmbete ale sale”. 

De Teatrul “Nottara” l-a legat o prietenie îndelungată, un ataşament generos ce l-a 

determinat adesea să revină. Acolo a realizat montări memorabile, precum: “Scandal la 

operă!” de Ken Ludwig, “Ultimul Don Juan” de Neil Simon, “39 de trepte”, după un film 

de Alfred Hitchcock – producţii care bucură şi în prezent publicul -, “Blues” de Arthur 
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Miller (2008), “Război şi pace”, adaptare după romanul lui Lev Tolstoi (2003), “Miresele 

căpitanului” de Larry Gelbart (2002) sau “Operele complet prescurtate ale lui WLM 

ŞXPR” de J. Borgeson, A. Long şi D. Singer (2001) – un spectacol care şi-a atras succesul, 

poate şi datorită aurei de fantezie pe care Petre Bokor a aprins-o în jurul celor trei actori 

apropiaţi sufletului său: Mircea Diaconu, Emil Hossu şi Constantin Cotimanis, “Două 

femei celebre” (“Conferinţă la nivel înalt”) de M. Donald şi R. David (1996). 

Dintre montările sale în teatrele din ţară amintim: “Linişte în culise!” de Michael 

Frayn (2008, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj), “Aţi auzit ce s-a întâmplat în drum spre 

forum?” de Plaut (2006, Teatrul Naţional Târgu Mureş), “Cumetrele” de Michel Tremblay 

(2001, Teatrul Naţional Marin Sorescu, Craiova), “Jack şi femeile lui” de Neil Simon 

(Teatrul Sică Alexandrescu, Braşov). 

 

Petre Bokor a scris: “Tumbe în plină stradă” (schiţe, 1971); “Opriţi secolul, cobor!” 

(umoristice, 1974); “Micii mei toreadori” (schiţe, 1979); “Toma Caragiu” (1982); “Carte 

despre Toma Caragiu” (1996); “Pe cuvânt de cineast” (schiţe, 1995); “Planeta Silvestru” 

(1998); “Ieşirea la pagina 2681” (2000) şi a semnat regia unor filme ca: “Tufă de Veneţia” 

şi “Apa ca un bivol negru” – documentar pe l-a lucrat alături de prietenii săi: Mircea 

Veroiu, Dan Piţa, Andrei Cătălin Băleanu şi Youssouff Aidaby. 

“Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut şi un mare prieten. 

Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de mare 

succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de zile 

cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină de 

umor, de tandreţe, de entuziasm. Dumnezeu să îi odihnească sufletul în pace!”, afirmă “Cu 

duioasă aducere aminte” Echipa Teatrului “Nottara”. 

De Teatrul “Excelsior” l-a legat o prietenie aparte. A fost unul dintre prietenii de 

suflet ai maestrului Ion Lucian, fiind foarte ataşat de colectivul Teatrului “Excelsior”. 
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Practic, inaugurarea noului sediu al Teatrului, în seara de 4 mai 2011, a fost marcată 

de premiera “Vrăjitorul din Oz”, o comedie muzicală plină de fantezie, culoare şi 

dinamism, imaginată şi reinterpretată de Petre Bokor, după romanul omonim al lui Lyman 

Frank Baum. A reuşit o performanţă extraordinară, utilizând muzica originară a lui Harold 

Arlen, prelucrată de George Marcu. O minune de spectacol, care se joacă mereu cu sălile 

pline, fiind una dintre piesele de rezistenţă din repertoriul Teatrului “Excelsior”. Sute de 

copii şi adulţi cu suflet de copil au vizionat acest spectacol, iar în actuala stagiune, ori de 

câte ori este programat “Vrăjitorul din Oz”, biletele se epuizează cu multe săptămâni 

înainte de reprezentaţie. 

“Miercuri, 30 aprilie, la ora 10.00, când se va juca «Vrăjitorul din Oz», noi toţi cei care 

alcătuim echipa Teatrului Excelsior vom păstra un moment de tăcere. O reverenţă în faţa 

celui care a fost Petre Bokor. Dacă o să fiţi atenţi, veţi vedea o lacrimă în formă de inimă, 

care-l va învălui pe «Vrăjitorul din Oz». Marele regizor ne-a părăsit doar în forma sa 

fizică, pentru că Petre Bokor va rămâne veşnic în Casa Poveştilor din strada Academiei nr. 

28”, anunţă cu tristeţe echipa Teatrului. 

Petre Bokor a pornit spre alte lumi, lăsând în urmă oameni dragi, care îl vor păstra 

pentru totdeauna în inimile lor. 

 

 

By Magdalena Popa Buluc 

 

http://www.cotidianul.ro/autor/magdalena-popa-buluc/
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3. HotNews 
din data de 27 aprilie 2014, ora 17.53 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17120091-regizorul-scriitorul-petre-bokor-

murit-varsta-73-ani.htm 
 

 
 

Regizorul si scriitorul Petre Bokor a murit la varsta de 73 de ani 

 

Regizorul si scriitorul Petre Bokor, care a realizat montari memorabile ale 

unor spectacole precum "Scandal la opera!", de Ken Ludwig, si "Ultimul Don Juan", 

de Neil Simon, a murit, sambata, la varsta de 73 de ani, in Canada, informeaza 

Teatrul Nottara din Bucuresti. 
 "Coleg si prieten pretuit, Petre Bokor va ramane in amintirea noastra, atat prin 

realizarile profesionale si artistice, cat si prin personalitatea sa calda - un regizor delicat in 

lucrul cu actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenta remarcabila, un artist cu o 

tandra pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simt al umorului. A iubit 

literatura, filmul si teatrul. A fost creator in toate aceste domenii si a impartasit din 

cunostintele sale in calitate de profesor de teatru in Edmonton, Canada. Nu a incetat nicio 

clipa sa se dedice publicului si oamenilor de teatru", se arata in comunicatul citat. 

"Teatrul romanesc a mai pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut si un mare 

prieten. Petre Bokor ramane, pentru noi, acel regizor care a stiut sa ne propuna texte de 

mare succes, sa faca distributii impecabile si spectacole care s-au jucat sau se joaca ani de 

zile cu casa inchisa. Atmosfera, la repetitiile sale, era in armonie cu intreaga sa fiinta, plina 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17120091-regizorul-scriitorul-petre-bokor-murit-varsta-73-ani.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-17120091-regizorul-scriitorul-petre-bokor-murit-varsta-73-ani.htm
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de umor, de tandrete, de entuziasm", a declarat Marinela Tepus, directoarea Teatrului 

Nottara. 

  

Regizorul, nascut pe 24 mai 1940 si care s-a stabilit in urma cu multi ani in Canada, 

"nu a fost niciodata cu adevarat departe de tara", profitand de orice prilej pentru a reveni in 

Romania, pentru a lucra impreuna cu artistii din tara. In urma unor astfel de colaborari s-au 

nascut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucuresti, cum ar fi "Leul in iarna", de 

James Goldman (2001, Teatrul National I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va fi￢", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

"Nebunia regelui George", de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrajitorul din Oz", 

dupa basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

 De Teatrul Nottara l-a legat o prietenie indelungata, un atasament generos ce l-a 

determinat adesea sa revina in tara. Petre Bokor a realizat montari memorabile pentru 

institutie, precum "Scandal la opera!", de Ken Ludwig, "Ultimul Don Juan", de Neil 

Simon, "39 de trepte", dupa un film de Alfred Hitchcock - productii care bucura si in 

prezent publicul -, "Blues", de Arthur Miller (2008), "Razboi si pace", adaptare dupa 

romanul lui Lev Tolstoi (2003), "Miresele capitanului", de Larry Gelbart (2002). 

"Liniste in culise!", de Michael Frayn (2008, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj), 

"Cyrano", de Buffalo de Ken Ludwig (2007, Teatrul National Mihai Eminescu, 

Timisoara), "Ati auzit ce s-a intamplat in drum spre forum?", de Plaut (2006, Teatrul 

National Targu Mures), "Cumetrele de Michel Tremblay (2001, Teatrul National Marin 

Sorescu, Craiova), si "Jack si femeile lui", de Neil Simon (Teatrul Sica Alexandrescu, 

Brasov) sunt cateva dintre montarile sale in teatrele din tara. 

Petre Bokor a scris "Tumbe in plina strada" (schite, 1971), "Opriti secolul, cobor!" 

(umoristice, 1974), "Micii mei toreadori" (schite, 1979), "Toma Caragiu" (1982), "Carte 

despre Toma Caragiu" (1996), "Pe cuvant de cineast" (schite, 1995), "Planeta Silvestru" 

(1998), "Iesirea la pagina 2681" (2000) si a semnat regia unor filme ca "Tufa de Venetia" 

si "Apa ca un bivol negru" - documentar pe l-a realizat alaturi de prietenii sai Mircea 

Veroiu, Dan Pita, Andrei Catalin Baleanu si Youssouff Aidaby. 

 

 

de Alina Neagu   

http://www.hotnews.ro/articole_autor/Alina%20Neagu
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4. Ziare 
din data de 27 aprilie 2014, ora 17.53 
http://www.ziare.com/cultura/regizori/regizorul-petre-bokor-a-murit-la-varsta-

de-73-de-ani-1295964 
 

 
 

Regizorul Petre Bokor a murit la varsta de 73 de ani 
 

Regizorul si scriitorul Petre Bokora murit sambata, la varsta de 73 de ani, in 

Canada. Peter Bokor a realizat montari memorabile ale unor spectacole precum 

"Scandal la opera!", de Ken Ludwig, si "Ultimul Don Juan", de Neil Simon. 

 

http://www.ziare.com/cultura/regizori/regizorul-petre-bokor-a-murit-la-varsta-de-73-de-ani-1295964
http://www.ziare.com/cultura/regizori/regizorul-petre-bokor-a-murit-la-varsta-de-73-de-ani-1295964
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"Coleg si prieten pretuit, Petre Bokor va ramane in amintirea noastra, atat prin realizarile 

profesionale si artistice, cat si prin personalitatea sa calda - un regizor delicat in lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenta remarcabila, un artist cu o tandra 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simt al umorului. 

A iubit literatura, filmul si teatrul. A fost creator in toate aceste domenii si a 

impartasit din cunostintele sale in calitate de profesor de teatru in Edmonton, Canada. Nu a 

incetat nicio clipa sa se dedice publicului si oamenilor de teatru", se arata intr-un 

comunicat al Teatrului Nottara din Bucuresti, citat de Mediafax. 

Marinela Tepus, directoarea Teatrului Nottara, l-a caracterizat pe Petre Bokor drept 

un regizor care a stiut sa propuna texte de mare succes, sa fada distributii "impecabile" si 

sa realizeze spectacole care s-au jucat de ani de zile cu casa inchisa. 

Petre Bokor s-a nascut pe data de 24 mai 1940 si s-a stabilit in Canada in urma cu 

mai multi ani. A revenit de mai multe ori in Romania pentru a pune inscena mai multe 

spectacole de suicces, precum "Leul in iarna", de James Goldman (2001, Teatrul National 

I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay (1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va 

fi...", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), "Nebunia regelui George", de Alan 

Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrajitorul din Oz", dupa basmul lui L. Frank Baum 

(Teatrul Excelsior). 

La Teatrul Bulandra, Petre Bokor a pus in scena reprezentari precum "Scandal la 

opera!", de Ken Ludwig, "Ultimul Don Juan", de Neil Simon, "39 de trepte", dupa un film 

de Alfred Hitchcock, "Blues", de Arthur Miller (2008), "Razboi si pace", adaptare dupa 

romanul lui Lev Tolstoi (2003) sau "Miresele capitanului", de Larry Gelbart (2002). 

Petre Bokor a scris o serie de carti, si anume "Tumbe in plina strada" (schite, 1971), 

"Opriti secolul, cobor!" (umoristice, 1974), "Micii mei toreadori" (schite, 1979), "Toma 

Caragiu" (1982), "Carte despre Toma Caragiu" (1996), "Pe cuvant de cineast" (schite, 

1995), "Planeta Silvestru" (1998), "Iesirea la pagina 2681" (2000). 

 De asemenea, Petre Bokor a regizat si filmele "Tufa de Venetia" si "Apa ca un 

bivol negru". 

 

 

Sursa: Ziare.com 

 

http://www.ziare.com/cultura/literatura/
http://www.mediafax.ro/cultura-media/regizorul-si-scriitorul-petre-bokor-a-murit-la-varsta-de-73-de-ani-12535582
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5. Art&Culture 
din data de 28 aprilie 2014, ora 17.53 
http://cultural.bzi.ro/regizorul-petre-bokor-a-murit-13648 
 

 
 

Regizorul Petre Bokor a murit 

 
 

Regizorul si scriitorul Petre Bokor a murit la varsta de 73 de ani, in Canada. 

Peter Bokor a realizat montari memorabile ale unor spectacole precum "Scandal la 

opera!", de Ken Ludwig, si "Ultimul Don Juan", de Neil Simon. 

 

"Coleg si prieten pretuit, Petre Bokor va ramane in amintirea noastra, atat prin realizarile 

profesionale si artistice, cat si prin personalitatea sa calda - un regizor delicat in lucrul cu 

http://cultural.bzi.ro/regizorul-petre-bokor-a-murit-13648
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actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenta remarcabila, un artist cu o tandra 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simt al umorului. 

 

A iubit literatura, filmul si teatrul. A fost creator in toate aceste domenii si a 

impartasit din cunostintele sale in calitate de profesor de teatru in Edmonton, Canada. Nu a 

incetat nicio clipa sa se dedice publicului si oamenilor de teatru", se arata intr-un 

comunicat al Teatrului Nottara din Bucuresti, citat de Mediafax. 

 

Marinela Tepus, directoarea Teatrului Nottara, l-a caracterizat pe Petre Bokor drept 

un regizor care a stiut sa propuna texte de mare succes, sa fada distributii "impecabile" si 

sa realizeze spectacole care s-au jucat de ani de zile cu casa inchisa. 

 

Petre Bokor s-a nascut pe data de 24 mai 1940 si s-a stabilit in Canada in urma cu 

mai multi ani. A revenit de mai multe ori in Romania pentru a pune inscena mai multe 

spectacole de suicces, precum "Leul in iarna", de James Goldman (2001, Teatrul National 

I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay (1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va 

fi...", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), "Nebunia regelui George", de Alan 

Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrajitorul din Oz", dupa basmul lui L. Frank Baum 

(Teatrul Excelsior). 

 

La Teatrul Bulandra, Petre Bokor a pus in scena reprezentari precum "Scandal la 

opera!", de Ken Ludwig, "Ultimul Don Juan", de Neil Simon, "39 de trepte", dupa un film 

de Alfred Hitchcock, "Blues", de Arthur Miller (2008), "Razboi si pace", adaptare dupa 

romanul lui Lev Tolstoi (2003) sau "Miresele capitanului", de Larry Gelbart (2002). 

 

Petre Bokor a scris o serie de carti, si anume "Tumbe in plina strada" (schite, 1971), 

"Opriti secolul, cobor!" (umoristice, 1974), "Micii mei toreadori" (schite, 1979), "Toma 

Caragiu" (1982), "Carte despre Toma Caragiu" (1996), "Pe cuvant de cineast" (schite, 

1995), "Planeta Silvestru" (1998), "Iesirea la pagina 2681" (2000). 

 

De asemenea, Petre Bokor a regizat si filmele "Tufa de Venetia" si "Apa ca un bivol 

negru".  
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6. InfoPortal 
din data de 28 aprilie 2014,  
http://infoportal.rtv.net/articol~din-cultura~info-4261865~teatrul-romanesc-

este-in-doliu-a-murit-petre-bokor.html 

 

 
 

Teatrul romanesc este in doliu: A murit Petre Bokor 

 

Coleg si prieten pretuit, Petre Bokor va ramane in amintirea noastra, atat prin 

realizarile profesionale si artistice, cat si prin personalitatea sa calda - un regizor delicat in 

lucrul cu actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenta remarcabila, un artist cu o 

tandra pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simt al umorului. A iubit 

literatura, filmul si teatrul. A fost creator in toate aceste domenii si a impartasit din 

cunostintele sale in calitate de profesor de ... 

 

http://infoportal.rtv.net/articol~din-cultura~info-4261865~teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-bokor.html
http://infoportal.rtv.net/articol~din-cultura~info-4261865~teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-bokor.html
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Regizorul şi scriitorul Petre Bokor, care a realizat montări memorabile ale unor 

spectacole precum "Scandal la operă!", de Ken Ludwig, şi "Ultimul Don Juan", de Neil 

Simon, a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în Canada, informează Teatrul Nottara din 

Bucureşti. 

"Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor delicat în lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru", se arată în comunicatul citat. 

"Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut şi un mare prieten. 

Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de mare 

succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de zile 

cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină de 

umor, de tandreţe, de entuziasm", a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara. 

Regizorul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

"nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară", profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi "Leul în iarnă", de 

James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va fi...", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

"Nebunia regelui George", de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrăjitorul din Oz", 

după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

Petre Bokor a scris "Tumbe în plină stradă" (schiţe, 1971), "Opriţi secolul, cobor!" 

(umoristice, 1974), "Micii mei toreadori" (schiţe, 1979), "Toma Caragiu" (1982), "Carte 

despre Toma Caragiu" (1996), "Pe cuvânt de cineast" (schiţe, 1995), "Planeta Silvestru" 

(1998), "Ieşirea la pagina 2681" (2000) şi a semnat regia unor filme ca "Tufă de Veneţia" 

şi "Apa ca un bivol negru" - documentar pe l-a realizat alături de prietenii săi Mircea 

Veroiu, Dan Piţa, Andrei Cătălin Băleanu şi Youssouff Aidaby. 

 

Autor: Filip Stan 

http://www.romaniatv.net/autori/filip-stan.html
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7. România TV 
din data de 28 aprilie 2014,  
http://www.romaniatv.net/teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-

bokor_141367.html 

 

 
 

Teatrul românesc este în doliu: A murit Petre Bokor 

 
Regizorul şi scriitorul Petre Bokor, care a realizat montări memorabile ale unor 

spectacole precum "Scandal la operă!", de Ken Ludwig, şi "Ultimul Don Juan", de Neil 

Simon, a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în Canada, informează Teatrul Nottara din 

Bucureşti. 

 

"Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor delicat în lucrul cu 

http://www.romaniatv.net/teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-bokor_141367.html
http://www.romaniatv.net/teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-bokor_141367.html
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actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru", se arată în comunicatul citat. 

"Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut şi un mare prieten. 

Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de mare 

succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de zile 

cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină de 

umor, de tandreţe, de entuziasm", a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara. 

Regizorul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

"nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară", profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi "Leul în iarnă", de 

James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va fi...", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

"Nebunia regelui George", de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrăjitorul din Oz", 

după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

Petre Bokor a scris "Tumbe în plină stradă" (schiţe, 1971), "Opriţi secolul, cobor!" 

(umoristice, 1974), "Micii mei toreadori" (schiţe, 1979), "Toma Caragiu" (1982), "Carte 

despre Toma Caragiu" (1996), "Pe cuvânt de cineast" (schiţe, 1995), "Planeta Silvestru" 

(1998), "Ieşirea la pagina 2681" (2000) şi a semnat regia unor filme ca "Tufă de Veneţia" 

şi "Apa ca un bivol negru" - documentar pe l-a realizat alături de prietenii săi Mircea 

Veroiu, Dan Piţa, Andrei Cătălin Băleanu şi Youssouff Aidaby. 

 

 

 

Autor: Filip Stan 

http://www.romaniatv.net/autori/filip-stan.html
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8. România Liberă 
din data de 28 aprilie 2014,  
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/-ultimele-aplauze-pentru-petre-

bokor-333613 

 

 
 

Ultimele aplauze pentru Petre Bokor 

 

Regizorul şi scriitorul Petre Bokor a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în 

Canada. 

Artistul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

„nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară”, profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi „Leul în iarnă”, de 

James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), „Cumetrele”, de Michel Tremblay 

http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/-ultimele-aplauze-pentru-petre-bokor-333613
http://www.romanialibera.ro/cultura/oameni/-ultimele-aplauze-pentru-petre-bokor-333613


 19 

(1994, Teatrul Odeon), „A fi sau ce va fi…”, de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

„Nebunia regelui George”, de Alan Bennett (Teatrul Bulandra), „Vrăjitorul din Oz”, după 

basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

„Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin 

realizările profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor delicat în 

lucrul cu actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o 

tandră pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru”, se arată într-un comunicat al Teatrului 

Nottara.  
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9. Adevărul 
din data de 27 aprilie 2014, ora 15.12 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/regizorul-petre-bokor-murit-varsta-73-ani-

1_535cf3790d133766a8227a12/index.html# 

 

 
 

Regizorul Petre Bokor a murit la vârsta de 73 de ani 

 

 
 

Regizorul, autorul şi traducătorul Petre Bokor a murit sâmbătă, 26 aprilie 2014, în 

Canada, informează reprezentanţii Teatrului Nottara. Artistul avea 73 de ani.  

Petre Bokor va rămâne în amintirea colegilor de breaslă „atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă – un regizor delicat în lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/regizorul-petre-bokor-murit-varsta-73-ani-1_535cf3790d133766a8227a12/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/regizorul-petre-bokor-murit-varsta-73-ani-1_535cf3790d133766a8227a12/index.html
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cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nici o 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru“, se arată în comunicatul emis de 

Teatrul Nottara. Deşi stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, Bokor nu a fost niciodată cu 

adevărat departe de ţară, profitând de orice prilej să revină în România, pentru a lucra 

împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au născut spectacole de 

succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi: „Leul în iarnă“, de James Goldman 

(2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), „Cumetrele“, de Michel Tremblay (1994, Teatrul 

Odeon), „A fi sau ce va fi…“, de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), „Nebunia 

regelui George“, de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), „Vrăjitorul din Oz“, după 

basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). De Teatrul Nottara l-a legat o prietenie 

îndelungată, un ataşament generos ce l-a determinat adesea să revină. Aici, a realizat 

montări memorabile, precum: Scandal la operă! de Ken Ludwig, „Ultimul Don Juan“, de 

Neil Simon, „39 de trepte“, după un film de Alfred Hitchcock – producţii care bucură şi în 

prezent publicul -, „Blues“, de Arthur Miller (2008), „Război şi pace“, adaptare după 

romanul lui Lev Tolstoi (2003), „Miresele căpitanului“, de Larry Gelbart (2002) sau 

„Operele complet prescuratate ale lui WLM ŞXPR“, de J. Borgeson, A. Long şi D. Singer 

(2001) – un spectacol care şi-a atras succesul, poate şi datorită aurei de fantezie pe care 

Petre Bokor a aprins-o în jurul celor trei actori apropiaţi sufletului său: Mircea Diaconu, 

Emil Hossu şi Constantin Cotimanis, „Două femei celebre“ („Conferinţă la nivel înalt“), 

de M. Donald şi R. David (1996).  

 

 
de Corina Zorzor  
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10. DCNews 
din data de 27 aprilie 2014, ora 16.21 
http://www.dcnews.ro/dezaluirea-lui-caranfil-despre-petre-bokor-regizorul-

care-a-murit_442214.html 

 

 
 

Dezvăluirea lui Caranfil despre Petre Bokor, regizorul care a murit 
 

 

Regizorul Petre Bokor, cel care a realizat montări memorabile ale unor 

spectacole precum "Scandal la operă!", de Ken Ludwig, şi "Ultimul Don Juan", de 

Neil Simon, a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în Canada. 

http://www.dcnews.ro/dezaluirea-lui-caranfil-despre-petre-bokor-regizorul-care-a-murit_442214.html
http://www.dcnews.ro/dezaluirea-lui-caranfil-despre-petre-bokor-regizorul-care-a-murit_442214.html
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Tudor Caranfil, în cartea sa "Dicționar subiectiv al realizatorilor filmului românesc", 

a scris și despre Petre Bokor câteva rânduri, amintind de faptul că acesta din urmă și-a 

încercat norocul și în cinematografie. 

"Deși după absolvirea IATC-ului se dedică activității teatrale, a făcut o încercare, în 1976, 

și în cinema, cu "Tufă de Veneția", o comedie în "zig-zag", de la zâmbet la hohot de râs, 

inspirată de un volum al umoristului Valentin Silvestru, vizualizat însă fără exces de 

fantezie. În acest caleidoscop comic, regizorul respectase excesiv structurile literare, 

neglijând expresia imagistică și supralicitând posibilitățile unei distribuții ce 

înmnănunchea tot ce se găsea mai valoros în epocă printre actorii de gen, ca Toma 

Caragiu, Marin Moraru, Virgil Ogășeanu, Stela Popescu, Dem Rădulescu, Amza Pellea, 

Mircea Albulescu. Curând după această aventură, în 1980, regizorul se stabilea în 

Canada", scrie în cartea sa Tudor Caranfil. 

 

de Anca Murgoci 
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 DCNews 
din data de 27 aprilie 2014, ora 14.47 
http://www.dcnews.ro/regizorul-petre-bokor-a-murit_442210.html 

 

 
 

Regizorul Petre Bokor a murit 

 

 

Sâmbătă, 26 aprilie 2014, regizorul şi autorul Petre Bokor a murit. 

Deşi stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, nu a fost niciodată cu adevărat departe 

de ţară, profitând de orice prilej să revină în România, pentru a lucra împreună cu artiştii 

din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au născut spectacole de succes pe scenele 

http://www.dcnews.ro/regizorul-petre-bokor-a-murit_442210.html
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teatrelor din Bucureşti, cum ar fi: Leul în iarnă de James Goldman (2001, Teatrul Naţional 

I.L. Caragiale), Cumetrele de Michel Tremblay (1994, Teatrul Odeon), A fi sau ce va fi... 

de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), Nebunia regelui George de Alan Bennett 

(Teatrul L.S. Bulandra), Vrăjitorul din Oz, după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul 

Excelsior). 

De Teatrul Nottara l-a legat o prietenie îndelungată, un ataşament generos ce l-a 

determinat adesea să revină. Aici, a realizat montări memorabile, precum: Scandal la 

operă! de Ken Ludwig, Ultimul Don Juan de Neil Simon, 39 de trepte după un film de 

Alfred Hitchcock – producţii care bucură şi în prezent publicul -, Blues de Arthur Miller 

(2008), Război şi pace adaptare după romanul lui Lev Tolstoi (2003), Miresele căpitanului 

de Larry Gelbart (2002) sau Operele complet prescuratate ale lui WLM ŞXPR de J. 

Borgeson, A. Long şi D. Singer (2001) – un spectacol care şi-a atras succesul, poate şi 

datorită aurei de fantezie pe care Petre Bokor a aprins-o în jurul celor trei actori apropiaţi 

sufletului său: Mircea Diaconu, Emil Hossu şi Constantin Cotimanis, Două femei celebre 

("Conferinţă la nivel înalt") de M. Donald şi R. David (1996). 

VEZI ȘI: Un destin spulberat. Lacrimi pe scena Teatrului Nottara  

Dintre montările sale în teatrele din ţară, amintim: Linişte în culise! de Michael 

Frayn (2008, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj), Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig (2007, 

Teatrul Naţional Mihai Eminescu, Timişoara), Aţi auzit ce s-a întâmplat în drum spre 

forum? de Plaut (2006, Teatrul Naţional Târgu Mureş), Cumetrele de Michel Tremblay 

(2001, Teatrul Naţional Marin Sorescu, Craiova), Jack şi femeile lui de Neil Simon 

(Teatrul Sică Alexandrescu, Braşov). 

Petre Bokor a scris: Tumbe în plină stradă (schiţe, 1971); Opriţi secolul, cobor! 

(umoristice, 1974); Micii mei toreadori (schiţe, 1979); Toma Caragiu (1982); Carte despre 

Toma Caragiu (1996); Pe cuvânt de cineast (schiţe, 1995); Planeta Silvestru (1998); Ieşirea 

la pagina 2681 (2000) şi a semnat regia unor filme ca: Tufă de Veneţia şi Apa ca un bivol 

negru – documentar pe l-a lucrat alături de prietenii săi: Mircea Veroiu, Dan Piţa, Andrei 

Cătălin Băleanu şi Youssouff Aidaby. 

 

 
de Andrei Moisoiu 

http://www.dcnews.ro/un-destin-spulberat_439803.html#sthash.FHcJQ0JL.dpuf
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11. Timis ONline 
din data de 28 aprilie 2014, ora 16.55 
http://www.tion.ro/a-murit-regizorul-petre-bokor/1410892 

 

 
 

A murit regizorul Petre Bokor 

 

 
 

Scris de S.P.D. - Petre Bokor, unul dintre cei mai cunoscuți regizori născuți în 

România, s-a stins din viață în Canada, la vârsta de 73 de ani. Teatrul Național Timișoara 

are în repertoriul său actual două spectacole ale regretatului director de scenă. Un alt 

spectacol al lui Petre Bokor, montat la Teatrul Nottara, va fi jucat la Timișoara în cursul 

lunii mai.  

”Regizorul Petre Bokor ne-a părăsit. Va face de acum alte lumi să zâmbească. Unul dintre 

regizorii renegați de România comunistă, Petre Bokor și-a construit o carieră solidă pe alte 

http://www.tion.ro/a-murit-regizorul-petre-bokor/1410892
http://www.tion.ro/author/s-p-d-2
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continente. Emigrat în Canada, Petre Bokor – regizor, traducător şi scriitor – devine un 

artist cunoscut, montând peste 60 de spectacole. Este, de asemenea, o importantă 

personalitate în învăţământul superior de teatru canadian, dar și manager de teatru (a fost 

directorul Teatrului Francez din Edmonton timp de 10 ani) şi, nu în ultimul rând, fondator 

de teatru. Lui Petre Bokor i se datorează o mare parte a traducerilor de teatru contemporan 

de limbă engleză în limba română şi, în ce priveşte demersul artistic, un tip de teatru în 

care primează umorul, văzut atât ca o formă complexă de comunicare între oameni, cât şi 

ca un bun conductor al temelor serioase”, anunță secretatul literar al TNT, Codruța Popov. 

Regizorul Petre Bokor s-a născut pe 24 mai 1940. În urmă cu mulți ani s-a stabili în 

Canada, însă a folosit fiecare prilej de a reveni în România și de a realiza spectacole cu 

artiștii din țară. Printre cele mai de succes spectacole ale sale se numără  ”Leul în iarnă”, 

de James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), “Cumetrele”, de Michel 

Tremblay (1994, Teatrul Odeon), “A fi sau ce va fi…”, de Lyle Victor Albert (Teatrul 

Metropolis), “Nebunia regelui George”, de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), 

“Vrăjitorul din Oz”, după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). ”Timişoara îi 

datorează regizorului Petre Bokor două spectacole. Ambele – un mare succes de public: 

Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig și Suntem happy! de Alan Bennett”, subliniază echipa 

TNT. Un alt spectacol al lui Petre Bokor, cu piesa ”Scandal la operă” de Ken Ludwig, 

montat la Nottara, va fi jucat în ultima săptămână a lunii mai la Timișoara. 

Petre Bokor a scris “Tumbe în plină stradă” (schiţe, 1971), “Opriţi secolul, cobor!” 

(umoristice, 1974), “Micii mei toreadori” (schiţe, 1979), “Toma Caragiu” (1982), “Carte 

despre Toma Caragiu” (1996), “Pe cuvânt de cineast” (schiţe, 1995), “Planeta Silvestru” 

(1998), “Ieşirea la pagina 2681″ (2000) şi a semnat regia unor filme ca “Tufă de Veneţia” 

şi “Apa ca un bivol negru” – documentar pe l-a realizat alături de prietenii săi Mircea 

Veroiu, Dan Piţa, Andrei Cătălin Băleanu şi Youssouff Aidaby. 
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12. Libertatea 
din data de 27 aprilie 2014, ora 17.43 
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/doliu-in-teatrul-romanesc-regizorul-

petre-bokor-a-murit-490320.html 

 

 
 

DOLIU ÎN TEATRUL ROMÂNESC. Regizorul Petre Bokor A MURIT 

Regizorul şi scriitorul Petre Bokor, care a realizat montări memorabile ale unor 

spectacole precum "Scandal la operă!", de Ken Ludwig, şi "Ultimul Don Juan", de Neil 

Simon, a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în Canada, informează Teatrul Nottara 

din Bucureşti.  

  

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/doliu-in-teatrul-romanesc-regizorul-petre-bokor-a-murit-490320.html
http://www.libertatea.ro/detalii/articol/doliu-in-teatrul-romanesc-regizorul-petre-bokor-a-murit-490320.html
http://static2.libertatea.ro/typo3temp/pics/doliu_regizorul_petre_bokor_a_murit_06336406e2.jpg
http://static2.libertatea.ro/typo3temp/pics/doliu_regizorul_petre_bokor_a_murit_06336406e2.jpg
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"Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor delicat în lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru", se arată în comunicatul citat, potrivit 

Mediafax.  

"Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut şi un mare prieten. 

Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de mare 

succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de zile 

cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină de 

umor, de tandreţe, de entuziasm", a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara.  

Regizorul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

"nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară", profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi "Leul în iarnă", de 

James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va fi...", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

"Nebunia regelui George", de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrăjitorul din Oz", 

după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior).  

http://www.mediafax.ro/
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13. Cluj.com 
din data de 28 aprilie 2014, ora 15.48 
http://cluj.com/articole/regizorul-petre-bokor-trecut-nefiinta/ 

 

 
 

Regizorul Petre Bokor a trecut in nefiinta 

 

Regizorul Petre Bokor a trecut in nefiinta 

Petre Bokor (24 mai 1940 – 26 aprilie 2014), regizor, scriitor, profesor universitar, 

s-a născut la Cluj în 1940. A absolvit Academia de Teatru și Film în anul 1970, secția 

regie de film, unde a lucrat cu personalități precum Dan Pizza și Mircea Veroiu. Între 

1970-1977 a montat, în colaborare cu Televiziunea Română, spectacolele Ludovic al XIX-

lea de George Călinescu, Piticul din grădina de vară de D. R. Popescu, Hilarius de Tamás 

Deák şi Cavalerul cu chipul trist de Cervantes. Din anul 1978 a trăit la Edmonton 

(Canada), unde timp de 10 ani a fost directorul Teatrului Francez, profesor universitar și 

regizor invitat. Între anii 1989-1991 s-a stabilit în Canberra (Australia), unde a predat 

teoria teatrului la Universitatea Națională din Australia și a montat mai multe spectacole. 

A realizat în jur de 60 de adaptări după operele lui A. Miller, D. Wasserman, D. 

Mamet, A.R. Gurney, R. Bolt, J. Goldman, Ken Ludwig, Milan Kundera, P. Shaffer, M. 

Frayn, Alan Bennett, Terrence McNally, Michel Tremblay și alții. A montat mai mult de 

http://cluj.com/articole/regizorul-petre-bokor-trecut-nefiinta/
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150 de spectacole pe patru continente. Începând din 1991 a lucrat frecvent în România, 

mai ales la București, Cluj, Târgu Mureș, Craiova și Brașov. 

 

Printre spectacolele realizate în România se numără: Jacques și stăpânul său de 

Milan Kundera la Teatrul Mic București, Transport de femei de Steve Gooch la Teatrul de 

Comedie din București, Conferință la nivel înalt de Robert David Mac Donald, Operele 

complete ale lui Wlm Şxpr de Borgeson-Long-Singer, Război și pace de Lev Tolstoi, şi 

Călătorii cu mătușa mea de Graham Greene la Teatrul Nottara, București; Leul în iarnă de 

James Goldman la Teatrul Național I.L. Caragiale, București, Nebunia regelui George de 

Alan Bennett la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, București, Cumetrele de Michel 

Tremblay şi Ați auzit ce s-a întâmplat în drum spre forum? de Titus Maccius Plautus la 

Teatrul Național Târgu Mureș, Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig la Teatrul Național 

Mihai Eminescu, Timișoara. 

La Teatrul Maghiar de Stat Cluj a montat spectacolele Cine are nevoie de teatru? de 

Timberlake Wertenbaker, Scandal la operă de Ken Ludwig şi comedia intitulată Linişte în 

culise de Michael Frayn. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
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14. Ziua de Cluj 
din data de 28 aprilie 2014, ora 15. 31 

http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/a-murit-regizorul-clujean-petre-bokor--

126064.html 

 

 
 

Regizorul Petre Bokor s-a stins din viaţă sâmbătă, 26 aprilie, în Canada, în urma unei 

suferinţe îndelungate. 

 

Petre Bokor (24 mai 1940 - 26 aprilie 2014), regizor, scriitor, profesor universitar, s-

a născut la Cluj în 1940. A absolvit Academia de Teatru și Film în anul 1970, secția regie 

de film, unde a lucrat cu personalități precum Dan Pizza și Mircea Veroiu. Între 1970-1977 

a montat, în colaborare cu Televiziunea Română, spectacolele Ludovic al XIX-lea de 

George Călinescu, Piticul din grădina de vară de D. R. Popescu, Hilarius de Tamás Deák şi 

http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/a-murit-regizorul-clujean-petre-bokor--126064.html
http://ziuadecj.realitatea.net/cultura/a-murit-regizorul-clujean-petre-bokor--126064.html
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Cavalerul cu chipul trist de Cervantes. Din anul 1978 a trăit la Edmonton (Canada), unde 

timp de 10 ani a fost directorul Teatrului Francez, profesor universitar și regizor invitat. 

Între anii 1989-1991 s-a stabilit în Canberra (Australia), unde a predat teoria teatrului la 

Universitatea Națională din Australia și a montat mai multe spectacole. 

A realizat în jur de 60 de adaptări după operele lui A. Miller, D. Wasserman, D. 

Mamet, A.R. Gurney, R. Bolt, J. Goldman, Ken Ludwig, Milan Kundera, P. Shaffer, M. 

Frayn, Alan Bennett, Terrence McNally, Michel Tremblay și alții. A montat mai mult de 

150 de spectacole pe patru continente. Începând din 1991 a lucrat frecvent în România, 

mai ales la București, Cluj, Târgu Mureș, Craiova și Brașov. 

Printre spectacolele realizate în România se numără: Jacques și stăpânul său de 

Milan Kundera la Teatrul Mic București, Transport de femei de Steve Gooch la Teatrul de 

Comedie din București, Conferință la nivel înalt de Robert David Mac Donald, Operele 

complete ale lui Wlm Şxpr de Borgeson-Long-Singer, Război și pace de Lev Tolstoi, şi 

Călătorii cu mătușa mea de Graham Greene la Teatrul Nottara, București; Leul în iarnă de 

James Goldman la Teatrul Național I.L. Caragiale, București, Nebunia regelui George de 

Alan Bennett la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, București, Cumetrele de Michel 

Tremblay şi Ați auzit ce s-a întâmplat în drum spre forum? de Titus Maccius Plautus la 

Teatrul Național Târgu Mureș, Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig la Teatrul Național 

Mihai Eminescu, Timișoara. 

La Teatrul Maghiar de Stat Cluj a montat spectacolele Cine are nevoie de teatru? de 

TimberlakeWertenbaker, Scandal la operă de Ken Ludwig şi comedia intitulată Linişte în 

culise de Michael Frayn. 
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15. Cluj Today 
din data de 28 aprilie 2014,  

http://www.clujtoday.ro/2014/04/28/regizorulpetrebokoratrecutnnefiin.html 

 

 
 

Regizorul Petre Bokor a trecut în nefiinţă 

 

Petre Bokor (24 mai 1940 – 26 aprilie 2014), regizor, scriitor, profesor universitar, 

s-a născut la Cluj în 1940. A absolvit Academia de Teatru și Film în anul 1970, secția 

regie de film, unde a lucrat cu personalități precum Dan Pizza și Mircea Veroiu. Între 

1970-1977 a montat, spectacolele Ludovic al XIX-lea de George Călinescu, Piticul din 

grădina de vară de D. R. Popescu, Hilarius de Tamás Deák şi Cavalerul cu chipul trist de 

Cervantes. Din anul 1978 a trăit la Edmonton (Canada), unde timp de 10 ani a fost 

directorul Teatrului Francez, profesor universitar și regizor invitat. Între anii 1989-1991 s-

a stabilit în Canberra (Australia), unde a predat teoria teatrului la Universitatea Națională 

din Australia și a montat mai multe spectacole.  

 

http://www.clujtoday.ro/2014/04/28/regizorulpetrebokoratrecutnnefiin.html
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A realizat în jur de 60 de adaptări după operele lui A. Miller, D. Wasserman, D. 

Mamet, A.R. Gurney, R. Bolt, J. Goldman, Ken Ludwig, Milan Kundera, P. Shaffer, M. 

Frayn, Alan Bennett, Terrence McNally, Michel Tremblay și alții. A montat mai mult de 

150 de spectacole pe patru continente. Începând din 1991 a lucrat frecvent în România, 

mai ales la București, Cluj, Târgu Mureș, Craiova și Brașov. 

Printre spectacolele realizate în România se numără: Jacques și stăpânul său de 

Milan Kundera la Teatrul Mic București, Transport de femei de Steve Gooch la Teatrul de 

Comedie din București, Conferință la nivel înalt de Robert David Mac Donald, Operele 

complete ale lui Wlm Şxpr de Borgeson-Long-Singer, Război și pace de Lev Tolstoi, şi 

Călătorii cu mătușa mea de Graham Greene la Teatrul Nottara, București; Leul în iarnă de 

James Goldman la Teatrul Național I.L. Caragiale, București, Nebunia regelui George de 

Alan Bennett la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, București, Cumetrele de Michel 

Tremblay şi Ați auzit ce s-a întâmplat în drum spre forum? de Titus Maccius Plautus la 

Teatrul Național Târgu Mureș, Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig la Teatrul Național 

Mihai Eminescu, Timișoara. 

La Teatrul Maghiar de Stat Cluj a montat spectacolele Cine are nevoie de teatru? de 

Timberlake Wertenbaker, Scandal la operă de Ken Ludwig şi comedia intitulată Linişte în 

culise de Michael Frayn.  

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

 

 

 

Autor: Maia.Dan 

http://www.clujtoday.ro/user/Maia.Dan/
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16. Ora de Știri 
din data de 27 aprilie 2014, ora 20.51 

http://oradetimis.oradestiri.ro/teatrul-romanesc-pierdut-un-zambet-petre-

bokor/#.U2DW_aK4i_I 

 

 
 

Teatrul românesc a pierdut un zâmbet: Petre Bokor 

 

Regizorul Petre Bokor ne-a părăsit. Va face de acum alte lumi să zâmbească. Unul 

dintre regizorii renegați de România comunistă, Petre Bokor și-a construit o carieră solidă 

pe alte continente. Emigrat în Canada, Petre Bokor – regizor, traducător şi scriitor – devine 

un artist cunoscut, montând peste 60 de spectacole. Este, de asemenea, o importantă 

personalitate în învăţământul superior de teatru canadian, dar și manager de teatru (a fost 

http://oradetimis.oradestiri.ro/teatrul-romanesc-pierdut-un-zambet-petre-bokor/#.U2DW_aK4i_I
http://oradetimis.oradestiri.ro/teatrul-romanesc-pierdut-un-zambet-petre-bokor/#.U2DW_aK4i_I
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directorul teatrului francez din Edmonton timp de 10 ani) şi, nu în ultimul rând, fondator 

de teatru. Lui Petre Bokor i se datorează o mare parte a traducerilor de teatru contemporan 

de limbă engleză în limba română şi, în ce priveşte demersul artistic, un tip de teatru în 

care primează umorul, văzut atât ca o formă complexă de comunicare între oameni, cât şi 

ca un bun conductor al temelor „serioase”. 

Timişoara îi datorează regizorului Petre Bokor două spectacole. Ambele – un 

mare succes de public: Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig și Suntem happy! de Alan 

Bennett. 

Petre Bokor a iubit Actorul cu pasiune, cu delicatețe, cu umor și, mai ales, cu 

tandrețe. Iar dincolo de hohotul de râs – pentru că Petre Bokor a ținut mereu să îi facă pe 

cei din jurul lui să glumească, să râdă, să se simtă bine – spectacolele sale au transmis fidel 

această iubire, acest zâmbet cald, atent al creatorului lor. 

Nouă, cei care l-am cunoscut  și am lucrat cu el aici, la Timișoara, ne va fi dor de 

Petre Bokor. Prin plecarea lui, el a răpit teatrului românesc unul dintre cele mai 
luminoase zâmbete ale sale, au transmis reprezentanții Teatrului Național din Timișoara. 

 

 

Scris de Ora de Timis  

 

  

http://oradetimis.oradestiri.ro/author/ora-de-stiri


 38 

17. TVR 
din data de 30 aprilie 2014,  

http://www.tvr.ro/in-memoriam-petre-bokor-vineri-la-tvr-2_8083.html#view 
 

 
 

IN MEMORIAM Petre Bokor, vineri, la TVR 2 

 

Telespectatorii au putut urmări vineri, 2 mai, de la ora 11.05,  o piesă din Arhiva de 

Aur a TVR, în amintirea regizorului Peter Bokor, care a încetat din viaţă la vârsta de 73 de 

ani.  

    

(Foto: Teatrul Nottara) 

În memoria regizorului Petre Bokor (n. 24 mai 1940 – d. 26 aprilie 2014), TVR 2 a 

difuzat vineri, 2 mai, de la ora 11.00, piesa “Leul în iarnă” de James Goldman, a cărei 

regie artistică poartă semnătura regretatului om de teatru. 

http://www.tvr.ro/in-memoriam-petre-bokor-vineri-la-tvr-2_8083.html#view
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Spectacolul a fost preluat de la Teatrul Naţional I.L.Caragiale şi filmat în studiourile 

TVR în anul 2005. În distribuţia lui se regăsesc nume mari ale scenei româneşti, precum 

Carmen Stănescu, Damian Crâşmaru, Medeea Marinescu, Vlad Ivanov, Dragoş Ionescu, 

Marius Rizea, Gavril Pătru. 

Traducerea şi adaptarea: Peter Bokor. Scenografia: Irina Solomon şi Ion 

Olaru. Director imagine: Laurenţiu Popescu. Producţia: Cezarina Hărăbor. Regia de 

montaj: Judith Georgescu. Regia TV: Silvia Ionescu. 

Regizorul, autorul şi traducătorul Petre Bokor a încetat din viaţă sâmbătă, 26 aprilie 

2014, în Canada (conform unui comunicat al Teatrului Nottara). Printre montările 

memorabile pe care le-a realizat se numără şi Scandal la operă! de Ken Ludwig, Ultimul 

Don Juan de Neil Simon, 39 de trepte (după un film de Alfred Hitchcock), Blues de Arthur 

Miller, Război şi pace (adaptare după romanul lui Lev Tolstoi). De asemenea, piese 

precum Cumetrele de Michel Tremblay (1997, Teatrul Giuleşti-Odeon) şi Doi pe cal, unul 

pe măgar de Oldrich Danek (1973, Teatrul “Sică Alexandrescu” din Braşov), care au fost 

preluate şi înregistrate de TVR, poartă semnătura regizorală a lui Petre Bokor. 

 

 

By TVR.ro 
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18. ActiveNEWS 
din data de 27 aprilie 2014, ora 22.38 
http://activenews.ro/murit-regizorul-petre-bokor_1833606.html 
 

 
 

A murit regizorul Petre Bokor 

 

Regizorul, autorul şi traducătorul Petre Bokor s-a stins sâmbătă, 26 aprilie 2014, în 

Canada, anunță reprezentanții Teatrului Nottara. 

“Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul “Nottara” a pierdut şi un mare 

prieten. Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte 

http://activenews.ro/murit-regizorul-petre-bokor_1833606.html
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de mare succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se 

joacă ani de zile cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu 

întreaga sa fiinţă, plină de umor, de tandreţe, de entuziasm. (Marinela Ţepuş, 

Directorul Teatrului “Nottara”) În amintirea acestui regizor atât de drag nouă, 

echipa Teatrului Nottara doreşte să transmită câteva gânduri tuturor celor care l-au 

cunoscut pe artist fie personal, fie urmărind spectacolele sale, prin documentul ataşat 

acestui e-mail”, se arată într-un comunicat al Teatrul Nottara. 

Petre Bokor a absolvit Institutul de Teatru şi Film în 1970, în aceeaşi clasă cu Dan 

Piţa şi Mircea Veroiu. Când a hotărât să emigreze, era deja un nume cunoscut în Bucureşti, 

unde regizase mai multe filme de televiziune. În Canada, după prima oprire la Montréal, se 

va stabili la Edmonton, unde, timp de 10 ani, a fost directorul teatrului francez şi a predat 

artă teatrală la University of Alberta. 

Între ‘89 şi ’91 a făcut o schimbare geografică şi lingvistică de 180 de grade, 

acceptând un post de profesor la Universitatea Naţională a Australiei, în Canberra. Mijlo-

cul anilor ’90 îl găseşte făcând naveta între Canada şi România, unde va pune în scenă la 

cele mai importante teatre ale ţării. 

 

Autorul: Tudor Matei în Cultură 

http://activenews.ro/author/tudor-matei
http://activenews.ro/stiri/cultura
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19. Yorick 
Revistă săptămânală de teatru. Numărul 213, 6-12 mai  

din data de 28 aprilie 2014,  
http://yorick.ro/a-incetat-din-viata-regizorul-petre-bokor/ 
 

 
 

A încetat din viață regizorul Petre Bokor 

 
Cunoscutul regizor Petre Bokor s-a stins din viață sâmbătă în Canada, la vârsta de 

73 de ani, anunță Teatrul Nottara din București.  

  

http://yorick.ro/a-incetat-din-viata-regizorul-petre-bokor/
http://yorick.ro/a-incetat-din-viata-regizorul-petre-bokor/
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„Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă – un regizor delicat în lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru”, se arată în comunicatul citat. 

  

Marinela Țepuș, directoarea Teatrului Nottara, a declarat: „Teatrul românesc a mai 

pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut şi un mare prieten. Petre Bokor rămâne, pentru 

noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de mare succes, să facă distribuţii 

impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de zile cu casa închisă. Atmosfera, 

la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină de umor, de tandreţe, de 

entuziasm”. 

  

Petre Bokor s-a născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în 

Canada, dar a păstrat legăturile cu România și cu teatrul din țara natală, unde revenea 

peiordic pentru a monta spectacole. Dintre producțiile pe care le-a regizat se pot aminti 

„Leul în iarnă”, de James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), „Cumetrele”, 

de Michel Tremblay (1994, Teatrul Odeon), „A fi sau ce va fi…”, de Lyle Victor Albert 

(Teatrul Metropolis), „Nebunia regelui George”, de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), 

„Vrăjitorul din Oz”, după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/
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20. Ziarul Metropolis 
din data de 27 aprilie 2014,  
http://www.ziarulmetropolis.ro/a-murit-regizorul-petre-bokor/ 

 

 

A murit regizorul Petre Bokor 

Sâmbătă, 26 aprilie 2014, regizorul şi scriitorul Petre Bokor a pornit spre alte lumi, 

lăsând în urmă oameni dragi, care îl vor păstra pentru totdeauna în inimile lor.  

 

 
 

Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor (n. 24 mai 1940 – d. 25 aprilie 2014) va rămâne 

în amintirea tuturor, atât prin realizările profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea 

sa caldă – un regizor delicat în lucrul cu actorii, un profesionist perseverent, cu o 

inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu 

http://www.ziarulmetropolis.ro/a-murit-regizorul-petre-bokor/
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un dezvoltat simţ al umorului. A iubit literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate 

aceste domenii şi a împărtăşit din cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în 

Edmonton, Canada. Nu a încetat nici o clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru. 

Deşi stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, nu a fost niciodată cu adevărat departe de 

ţară, profitând de orice prilej să revină în România, pentru a lucra împreună cu artiştii din 

ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au născut spectacole de succes pe scenele teatrelor 

din Bucureşti, cum ar fi: Leul în iarnă de James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. 

Caragiale), Cumetrele de Michel Tremblay (1994, Teatrul Odeon), A fi sau ce va fi… de 

Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), Nebunia regelui George de Alan Bennett (Teatrul 

L.S. Bulandra), Vrăjitorul din Oz, după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

Petre Bokor, prietenul Teatrului Nottara De Teatrul Nottara l-a legat o prietenie 

îndelungată, un ataşament generos ce l-a determinat adesea să revină. Aici, a realizat 

montări memorabile, precum: Scandal la operă! de Ken Ludwig, Ultimul Don Juan de Neil 

Simon, 39 de trepte după un film de Alfred Hitchcock – producţii care bucură şi în prezent 

publicul -, Blues de Arthur Miller (2008), Război şi pace adaptare după romanul lui Lev 

Tolstoi (2003), Miresele căpitanului de Larry Gelbart (2002) sau Operele complet 

prescuratate ale lui WLM ŞXPR de J. Borgeson, A. Long şi D. Singer (2001) – un 

spectacol care şi-a atras succesul, poate şi datorită aurei de fantezie pe care Petre Bokor a 

aprins-o în jurul celor trei actori apropiaţi sufletului său: Mircea Diaconu, Emil Hossu şi 

Constantin Cotimanis, Două femei celebre (“Conferinţă la nivel înalt”) de M. Donald şi R. 

David (1996). 

   Regizorul Petre Bokor (n. 24 mai 1940 – d. 25 aprilie 2014) 

 

Dintre montările sale în teatrele din ţară, amintim: Linişte în culise! de Michael 

Frayn (2008, Teatrul Maghiar de Stat, Cluj), Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig (2007, 

Teatrul Naţional Mihai Eminescu, Timişoara), Aţi auzit ce s-a întâmplat în drum spre 

forum? de Plaut (2006, Teatrul Naţional Târgu Mureş), Cumetrele de Michel Tremblay 

(2001, Teatrul Naţional Marin Sorescu, Craiova), Jack şi femeile lui de Neil Simon 

(Teatrul Sică Alexandrescu, Braşov). Petre Bokor a scris: Tumbe în plină stradă (schiţe, 

1971); Opriţi secolul, cobor! (umoristice, 1974); Micii mei toreadori (schiţe, 1979); Toma 
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Caragiu (1982); Carte despre Toma Caragiu (1996); Pe cuvânt de cineast (schiţe, 1995); 

Planeta Silvestru (1998); Ieşirea la pagina 2681 (2000) şi a semnat regia unor filme ca: 

Tufă de Veneţia şi Apa ca un bivol negru – documentar pe l-a lucrat alături de prietenii săi: 

Mircea Veroiu, Dan Piţa, Andrei Cătălin Băleanu şi Youssouff Aidaby.  

„Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul „Nottara” a pierdut şi un mare 

prieten. Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de 

mare succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de 

zile cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină 

de umor, de tandreţe, de entuziasm“.  

Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara Montările sale din București – la 

Teatrul Național a dat viață piesei “Leul în iarnă”, un mare succes de public, la Teatrul 

Nottara, mulți își amintesc de spectacolele “Război și Pace”, “Scandal la operă”, “Operele 

complete ale lui WLM ȘXPR” și “Ultimul Don Juan” – sau cele din provincie au fost 

întotdeauna foarte bine primite, atât de critica de specialitate, cât și de împătimiții artei 

scenice. Omagiat la Teatrul Excelsior De Teatrul Excelsior l-a legat o prietenie aparte. A 

fost unul dintre prietenii de suflet ai maestrului Ion Lucian, fiind foarte atașat de colectivul 

Teatrului Excelsior. Practic, inaugurarea noului sediu al Teatrului Excelsior, în seara de 4 

mai 2011, a fost marcată de premiera “Vrăjitorul din Oz”, o comedie muzicală plină de 

fantezie, culoare și dinamism, imaginată și reinterpretată de Petre Bokor, după romanul 

omonim al lui Lyman Frank Baum. 

 A reușit o performanță extraordinară, utilizând muzica originară a lui Harold Arlen, 

prelucrată de George Marcu. O minune de spectacol, care se joacă mereu cu sălile pline, 

fiind una dintre piesele de rezistență din repertoriul Teatrului Excelsior. Sute de copii și 

adulți cu suflet de copil au vizionat acest spectacol, iar în actuala stagiune, ori de câte ori 

este programat “Vrăjitorul din Oz”, biletele se epuizează cu multe săptămâni înainte de 

reperezentație. Miercuri, 30 aprilie, la ora 10.00, când se va juca “Vrăjitorul din Oz”, toți 

cei care alcătuiesc echipa Teatrului Excelsior vor păstra un moment de tăcere. O reverență 

în fața celui care a fost Petre Bokor. Dacă o să fiți atenți, veți vedea o lacrimă în formă de 

inimă, care-l va învălui pe “Vrăjitorul din Oz”. Petre Bokor va rămâne veșnic în Casa 

Poveștilor din strada Academiei nr. 28. 

 

 

Un articol de Petre Ivan  
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Ziarul Metropolis 
din data de 30 aprilie 2014,  
http://www.ziarulmetropolis.ro/petre-bokor-in-memoriam-vineri-la-tvr-2/ 

 

 
 

Petre Bokor, In memoriam-vineri, la TVR2 

 

Telespectatorii TVR 2 vor putea urmări vineri, 2 mai, o piesă din Arhiva de Aur a 

Televiziunii Române, în amintirea regizorului Peter Bokor, care a încetat din viaţă la vârsta 

de 73 de ani Un articol de Petre Ivan  

 

 
 

În memoria regizorului Petre Bokor, TVR 2 difuzează vineri, 2 mai, de la ora 11.00, 

piesa “Leul în iarnă” de James Goldman, a cărei regie artistică poartă semnătura 

regretatului om de teatru. Spectacolul a fost preluat de la Teatrul Naţional I.L.Caragiale şi 

http://www.ziarulmetropolis.ro/petre-bokor-in-memoriam-vineri-la-tvr-2/
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filmat în studiourile TVR în anul 2005. În distribuţia lui se regăsesc nume mari ale scenei 

româneşti, precum Carmen Stănescu, Damian Crâşmaru, Medeea Marinescu, Vlad Ivanov, 

Dragoş Ionescu, Marius Rizea, Gavril Pătru. Traducerea şi adaptarea: Peter Bokor. 

Scenografia: Irina Solomon şi Ion Olaru. Director imagine: Laurenţiu Popescu. Producţia: 

Cezarina Hărăbor. Regia de montaj: Judith Georgescu. Regia TV: Silvia Ionescu.  
 

 
Petre Bokor (n. 24 mai 1940 – d. 26 aprilie 2014) 

 

Petre Bokor Regizorul, autorul şi traducătorul Petre Bokor a încetat din viaţă 

sâmbătă, 26 aprilie 2014, în Canada (conform unui comunicat al Teatrului Nottara). Printre 

montările memorabile pe care le-a realizat se numără şi Scandal la operă! de Ken Ludwig, 

Ultimul Don Juan de Neil Simon, 39 de trepte (după un film de Alfred Hitchcock), Blues 

de Arthur Miller, Război şi pace (adaptare după romanul lui Lev Tolstoi). De asemenea, 

piese precum Cumetrele de Michel Tremblay (1997, Teatrul Giuleşti-Odeon) şi Doi pe cal, 

unul pe măgar de Oldrich Danek (1973, Teatrul “Sică Alexandrescu” din Braşov), care au 

fost preluate şi înregistrate de TVR, poartă semnătura regizorală a lui Petre Bokor.  

 

 

Un articol de Petre Ivan  
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21. Teatrul din Timișoara 

http://ro.tntimisoara.com/petre-bokor-1940-2014/ 

 

 
 

Teatrul românesc a pierdut un zâmbet: Petre Bokor (1940 – 2014) 

  Regizorul Petre Bokor ne-a părăsit. Va face de acum alte lumi să zâmbească. Unul 

dintre regizorii renegați de România comunistă, Petre Bokor și-a construit o carieră solidă 

pe alte continente. Emigrat în Canada, Petre Bokor – regizor, traducător şi scriitor – devine 

un artist cunoscut, montând peste 60 de spectacole. Este, de asemenea, o importantă 

personalitate în învăţământul superior de teatru canadian, dar și manager de teatru (a fost 

directorul teatrului francez din Edmonton timp de 10 ani) şi, nu în ultimul rând, fondator 

de teatru. Lui Petre Bokor i se datorează o mare parte a traducerilor de teatru contemporan 

de limbă engleză în limba română şi, în ce priveşte demersul artistic, un tip de teatru în 

care primează umorul, văzut atât ca o formă complexă de comunicare între oameni, cât şi 

ca un bun conductor al temelor „serioase”. 

  Timişoara îi datorează regizorului Petre Bokor două spectacole. Ambele – un mare 

succes de public: Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig și Suntem happy! de Alan Bennett. 

Petre Bokor a iubit Actorul cu pasiune, cu delicatețe, cu umor și, mai ales, cu 

tandrețe. Iar dincolo de hohotul de râs – pentru că Petre Bokor a ținut mereu să îi facă pe 

http://ro.tntimisoara.com/petre-bokor-1940-2014/
http://ro.tntimisoara.com/suntem-happy/
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cei din jurul lui să glumească, să râdă, să se simtă bine – spectacolele sale au transmis fidel 

această iubire, acest zâmbet cald, atent al creatorului lor. 

  Nouă, cei care l-am cunoscut și am lucrat cu el aici, la Timișoara, ne va fi dor de 

Petre Bokor. Prin plecarea lui, el a răpit teatrului românesc unul dintre cele mai luminoase 

zâmbete ale sale. 
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22. Zi de Zi 
din data de 28 aprilie 2014, ora 16.54 
http://www.zi-de-zi.ro/ramas-bun-petre-bokor/ 

 

 

Rămas bun Petre Bokor! 

 

 
 

Teatrul Naţional Târgu-Mureş îşi ia rămas bun de la un mare om de teatru, regizorul 

şi scriitorul  Petre Bokor. Născut la 24 mai, 1940 Petre Bokor a trecut în nefiinţă sâmbătă 

26 aprilie, în Canada. “Deşi stabilit în  Canada de mult timp, a fost mereu cu sufletul 

acasă, ultima dată când ne-a onorat cu prezenţa fiind la Aniversarea a 50 de ani de teatru în 

limba română la Târgu-Mureş, în 2012. Petre Bokor a fost o personalitate caldă, distinsă, 

de o erudiţie şi o seninătate molipsitoare. La Teatrul Naţional Târgu-Mureş a montat, 

alături de Compania Liviu Rebreanu, trei spectacole: Albertine, în cinci timpi de Michel 

http://www.zi-de-zi.ro/ramas-bun-petre-bokor/
http://www.zi-de-zi.ro/ramas-bun-petre-bokor/
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Tremblay (03.07.1998), Şexpir-opere complete de Adam Long, Daniel Singer şi Jess 

Winfield (11.10.2008) şi Scandal la operă de Ken Ludwig (05.10.2008). Suntem alături de 

familia îndoliată şi ne exprimăm profundul regret faţă de pierderea un prieten drag şi un 

mare regizor.  Odihneşte-te în pace!”, precizează colectivul Teatrului Naţional din Târgu 

Mureş. 

 

 

By Cultură | Alin Zaharie | 

 

http://www.zi-de-zi.ro/category/meniu-principal/stiri-meniu-principal/cultura/
http://www.zi-de-zi.ro/author/alin-zaharie/
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23. CopyRo 

http://www.copyro.ro/omagiu-petre-bokor/461 
 

 
 

Omagiu Petre Bokor 

 

Scriitor si regizor, autorul unor spectacole de exceptie, printre care amintim 

“Scandal la opera!”, de Ken Ludwig, sau “Ultimul Don Juan”, de Neil Simon, Petre 

Bokor a incetat din viata sambata, 26 aprilie 2014, in Canada, la varsta de 73 de ani. 

Colaborator de marca al Teatrului Nottara si membru COPYRO, Petre Bokor ramane in 

amintirea spectatorilor sai si prin montarile remarcabile pe scenele celorlalte mari teatre 

din Bucuresti: “A fi sau ce va fi”, de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), “Leul in 

iarna”, de James Goldman (2001, Teatrul National I.L. Caragiale), “Nebunia regelui 

George”, de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), “Cumetrele”, de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon). Activitatea sa publicistica consemneaza opere precum : “Tumbe in 

plina strada” (schite, 1971), “Opriti secolul, cobor!” (umoristice, 1974), “Micii mei 

toreadori” (schite, 1979), “Toma Caragiu” (1982), “Carte despre Toma Caragiu” (1996), 

“Pe cuvant de cineast” (schite, 1995), “Planeta Silvestru” (1998) sau “Iesirea la pagina 

2681″ (2000). Colectivul COPYRO ii adreseaza un omagiu si ii multumeste pentru toata 

activitatea sa literar-artistica care ii va pastra o vie amintire pentru spectatorii, cititorii si 

toti cei care au avut privilegiul de a-l cunoaste. 

http://www.copyro.ro/omagiu-petre-bokor/461
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24. România Liberă 
din data de 28 aprilie 2014,  
http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/-ultimele-aplauze-pentru-petre-bokor-

333613 
 

 
 

Ultimele aplauze pentru Petre Bokor 

 

Ultimile aplauze pentru Petre Bokor 

Regizorul şi scriitorul Petre Bokor a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în 

Canada. 

Artistul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

„nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară”, profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/-ultimele-aplauze-pentru-petre-bokor-333613
http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/-ultimele-aplauze-pentru-petre-bokor-333613
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născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi „Leul în iarnă”, de 

James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), „Cumetrele”, de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), „A fi sau ce va fi…”, de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

„Nebunia regelui George”, de Alan Bennett (Teatrul Bulandra), „Vrăjitorul din Oz”, după 

basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

„Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor delicat în lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru”, se arată într-un comunicat al Teatrului 

Nottara.  
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25. Radio România Cultural 
din data de 2 mai 2014,  
http://www.radioromaniacultural.ro/petre_bokor_in_memoriam_vineri_la_tvr2

-14258 

 

 
 

Petre Bokor, In memoriam-vineri, la TVR2 

 

În memoria regizorului Petre Bokor, TVR 2 difuzează, astăzi, 2 mai, de la ora 11.00, 

piesa “Leul în iarnă” de James Goldman, a cărei regie artistică poartă semnătura 

regretatului om de teatru Petre Bokor. Spectacolul a fost preluat de la Teatrul Naţional 

I.L.Caragiale, filmat în studiourile TVR în anul 2005 şi păstrat în Arhiva de Aur a 

Televiziunii Române. 

 

http://www.radioromaniacultural.ro/petre_bokor_in_memoriam_vineri_la_tvr2-14258
http://www.radioromaniacultural.ro/petre_bokor_in_memoriam_vineri_la_tvr2-14258
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Regizorul, autorul şi traducătorul Petre Bokor a încetat din viaţă la 73 de ani, 

sâmbătă, 26 aprilie 2014, în Canada. 
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26. TechRadar 
din data de 27 aprilie 2014,  
http://techradar.ro/2014/04/27/teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-

bokor/ 

 

 
 

Teatrul românesc este în doliu: A murit Petre Bokor 

 

 
 

Regizorul şi scriitorul Petre Bokor, care a realizat montări memorabile ale unor 

spectacole precum “Scandal la operă!”, de Ken Ludwig, şi “Ultimul Don Juan”, de Neil 

Simon, a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în Canada, informează Teatrul Nottara din 

Bucureşti. 

"Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor delicat în lucrul cu 

http://techradar.ro/2014/04/27/teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-bokor/
http://techradar.ro/2014/04/27/teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-bokor/
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actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru", se arată în comunicatul citat. 

"Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut şi un mare prieten. 

Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de mare 

succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de zile 

cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină de 

umor, de tandreţe, de entuziasm", a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara. 

Regizorul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

"nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară", profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi "Leul în iarnă", de 

James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va fi...", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

"Nebunia regelui George", de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrăjitorul din Oz", 

după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

Petre Bokor a scris "Tumbe în plină stradă" (schiţe, 1971), "Opriţi secolul, cobor!" 

(umoristice, 1974), "Micii mei toreadori" (schiţe, 1979), "Toma Caragiu" (1982), "Carte 

despre Toma Caragiu" (1996), "Pe cuvânt de cineast" (schiţe, 1995), "Planeta Silvestru" 

(1998), "Ieşirea la pagina 2681" (2000) şi a semnat regia unor filme ca "Tufă de Veneţia" 

şi "Apa ca un bivol negru" - documentar pe l-a realizat alături de prietenii săi Mircea 

Veroiu, Dan Piţa, Andrei Cătălin Băleanu şi Youssouff Aidaby. 
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27. România TV 
din data de 27 aprilie 2014, ora 17.18 
http://www.romaniatv.net/teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-

bokor_141367.html 
 

 
 

Teatrul românesc este în doliu: A murit Petre Bokor 

 

Regizorul şi scriitorul Petre Bokor, care a realizat montări memorabile ale unor 

spectacole precum "Scandal la operă!", de Ken Ludwig, şi "Ultimul Don Juan", de Neil 

Simon, a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în Canada, informează Teatrul Nottara din 

Bucureşti. 

 
 

http://www.romaniatv.net/teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-bokor_141367.html
http://www.romaniatv.net/teatrul-romanesc-este-in-doliu-a-murit-petre-bokor_141367.html
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"Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor delicat în lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru", se arată în comunicatul citat. 

"Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut şi un mare prieten. 

Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de mare 

succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de zile 

cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină de 

umor, de tandreţe, de entuziasm", a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara. 

Regizorul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

"nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară", profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi "Leul în iarnă", de 

James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va fi...", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

"Nebunia regelui George", de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrăjitorul din Oz", 

după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

Petre Bokor a scris "Tumbe în plină stradă" (schiţe, 1971), "Opriţi secolul, cobor!" 

(umoristice, 1974), "Micii mei toreadori" (schiţe, 1979), "Toma Caragiu" (1982), "Carte 

despre Toma Caragiu" (1996), "Pe cuvânt de cineast" (schiţe, 1995), "Planeta Silvestru" 

(1998), "Ieşirea la pagina 2681" (2000) şi a semnat regia unor filme ca "Tufă de Veneţia" 

şi "Apa ca un bivol negru" - documentar pe l-a realizat alături de prietenii săi Mircea 

Veroiu, Dan Piţa, Andrei Cătălin Băleanu şi Youssouff Aidaby. 

 

 

Autor: Filip Stan 

http://www.romaniatv.net/autori/filip-stan.html
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28. Cuvântul Libertății 
Anul XXIV, Nr. 7437 – miercuri, 7 mai 2014  

http://www.cvlpress.ro/28.04.2014/au-incetat-din-viata-regizorul-petre-bokor-

si-dramaturgul-george-astalos/ 

 

 
 

Au incetat din viata regizorul PETRE BOKOR si dramaturgul GEORGE ASTALOS 

 

Regizorul si scriitorul Petre Bokor, care a realizat montari memorabile ale 

unor spectacole precum “Scandal la opera!”, de Ken Ludwig, si “Ultimul Don Juan”, 

de Neil Simon, a murit, sambata, la varsta de 73 de ani, in Canada, a informat, ieri, 

Teatrul Nottara din Bucuresti. 

 

“Coleg si prieten pretuit, Petre Bokor va ramane in amintirea noastra, atat prin realizarile 

profesionale si artistice, cat si prin personalitatea sa calda – un regizor delicat in lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenta remarcabila, un artist cu o tandra 

http://www.cvlpress.ro/28.04.2014/au-incetat-din-viata-regizorul-petre-bokor-si-dramaturgul-george-astalos/
http://www.cvlpress.ro/28.04.2014/au-incetat-din-viata-regizorul-petre-bokor-si-dramaturgul-george-astalos/
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pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simt al umorului. A iubit 

literatura, filmul si teatrul. A fost creator in toate aceste domenii si a impartasit din 

cunostintele sale in calitate de profesor de teatru in Edmonton, Canada. Nu a incetat nicio 

clipa sa se dedice publicului si oamenilor de teatru”, se arata in comunicatul citat. 

Regizorul, nascut pe 24 mai 1940 si care s-a stabilit in urma cu multi ani in Canada, 

“nu a fost niciodata cu adevarat departe de tara”, profitand de orice prilej pentru a reveni in 

Romania, pentru a lucra impreuna cu artistii din tara. In urma unor astfel de colaborari s-au 

nascut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucuresti, cum ar fi “Leul in iarna”, de 

James Goldman (2001, Teatrul National I.L. Caragiale), “Cumetrele”, de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), “A fi sau ce va fi”, de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

“Nebunia regelui George”, de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), “Vrajitorul din Oz”, 

dupa basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

De Teatrul Nottara l-a legat o prietenie indelungata, un atasament generos ce l-a 

determinat adesea sa revina in tara. Petre Bokor a realizat montari memorabile pentru 

institutie, precum “Scandal la opera!”, de Ken Ludwig, “Ultimul Don Juan”, de Neil 

Simon, “39 de trepte”, dupa un film de Alfred Hitchcock – productii care bucura si in 

prezent publicul.  “Cumetrele” de Michel Tremblay (2001, Teatrul National Marin 

Sorescu, Craiova) si “Jack si femeile lui”, de Neil Simon (Teatrul Sica Alexandrescu, 

Brasov) sunt cateva dintre montarile sale in teatrele din tara. 

 

George Astaloş, poet, prozator dar mai ales dramaturg de succes peste hotare, 

a murit duminica, la vârsta de 80 de ani. 

George Astaloș s-a nascut la 4 octombrie 1933, în București. Debuteaza cu poezie, 

in 1948, intr-o revista scolara, dar adevaratul debut literar are loc cu feeria dramatica Vin 

soldatii, reprezentata pe scena Teatrului „ Casandra din Bucuresti in stagiunea 1968-1969. 

Pentru volumul „Vin soldatii si alte piese” (1970) este distins cu Premiul Uniunii 

Scriitorilor. În 1971, cu ocazia Congresului PEN Club International de la Piran (Slovenia), 

Pietre Emmanuel de la Academia Franceza ii ofera o bursa a guvernului francez la Paris, 

http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2014/04/george_astalos1.jpg
http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2014/04/george_astalos1.jpg
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unde poetul se stabileste definitiv. În 1976 primeste cetatenie franceza, nerenuntand insa la 

cetatenia romana. 

Este autorul a peste 40 de volume de poezie, proză, teatru, eseu, memorii si 

corespondență. Cărțile i-au fost publicate în: România, Franța, Italia, Portugalia, Statele 

Unite ale Americii, Luxemburg și Germania. Figurează în peste 20 de antologii de poezie 

și de teatru, apărute în Europa și în America de Nord. Este autorul unui microdicționar 

argotic de circa 1000 de articole. Este autor a peste 200 de studii, eseuri și articole critice. 

A fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Literatură. Una din cele trei piese din 

tripticul despre exil, “Caviar Vodca si bye bye” (exilul rusesc) a fost reprezentata  in 

aproape 40 de metropole de pe cele 5 continente. In anul 2001, dupa un turneu la Viena, 

Tel Aviv si Copenhaga cu spectacolul montat de teatrul National radiofonic, “Caviarul” lui 

Astalos a fost reprezentat la Stokholm si Malmo pentru exilatii romani din Suedia. 
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29. Teatrul Național 

http://www.teatrunational.ro/evenimente/detalii/article/a-murit-peter-

bokor.html 
 

 
 

A murit Péter Bokor 

 

Teatrul Naţional Târgu-Mureş îşi ia rămas bun de la un mare om de teatru 

PETRE BOKOR    regizor şi scriitor   

 

24 mai 1940 – 26 aprilie 2014 

http://www.teatrunational.ro/evenimente/detalii/article/a-murit-peter-bokor.html
http://www.teatrunational.ro/evenimente/detalii/article/a-murit-peter-bokor.html
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Regizorul Petre Bokor a trecut în nefiinţă sâmbătă 26 aprilie, în Canada. Deşi 

stabilit în Canada de mult timp, a fost mereu cu sufletul acasă, ultima dată când ne-a 

onorat cu prezenţa fiind la Aniversarea a 50 de ani de teatru în limba română la Târgu-

Mureş, în 2012. Petre Bokor a fost o personalitate caldă, distinsă, de o erudiţie şi o 

seninătate molipsitoare. La Teatrul Naţional Târgu-Mureş a montat, alături de Compania 

Liviu Rebreanu, trei spectacole: Albertine, în cinci timpi de Michel Tremblay 

(03.07.1998), Şexpir-opere complete de Adam Long, Daniel Singer şi Jess Winfield 

(11.10.2008) şi Scandal la operă de Ken Ludwig (05.10.2008)  

Suntem alături de familia îndoliată şi ne exprimăm profundul regret faţă de 

pierderea un prieten drag şi un mare regizor.   

Odihneşte-te în pace! 
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30. Ziar.com 
din data de 28 aprilie 2014, ora 17.18 
http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6536753 

 

 
 

Ultimele aplauze pentru Petre Bokor 

 

 

Regizorul şi scriitorul Petre Bokor a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în 

Canada. 

Artistul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

„nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară”, profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi „Leul în iarnă”, de 

http://www.ziar.com/articol-din-ziar?id_syndic_article=6536753
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James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), „Cumetrele”, de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), „A fi sau ce va fi…”, de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

„Nebunia regelui George”, de Alan Bennett (Teatrul Bulandra), „Vrăjitorul din Oz”, după 

basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). 

„Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor delicat în lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru”, se arată într-un comunicat al Teatrului 

Nottara.  
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31. Știri de Cluj 
din data de 28 aprilie 2014, ora 15.38 
http://www.stiridecluj.ro//regizorul-clujean-petre-bokor-a-murit 
 

 
 

Regizorul clujean Petre Bokor a murit 

 

Petre Bokor (24 mai 1940 – 26 aprilie 2014), regizor, scriitor, profesor universitar, 

s-a născut la Cluj în 1940.  

 

http://www.stiridecluj.ro/regizorul-clujean-petre-bokor-a-murit
http://www.stiridecluj.ro/regizorul-clujean-petre-bokor-a-murit
http://www.stiridecluj.ro/tag-mai
http://www.stiridecluj.ro/tag-regizor
http://www.stiridecluj.ro/tag-profesor
http://www.stiridecluj.ro/tag-cluj
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A absolvit Academia de Teatru și Film în anul 1970, secția regie de film, unde a 

lucrat cu personalități precum Dan Pizza și Mircea Veroiu. Între 1970-1977 a montat, în 

colaborare cu Televiziunea Română, spectacolele Ludovic al XIX-lea de George 

Călinescu, Piticul din grădina de vară de D. R. Popescu, Hilarius de Tamás Deák şi 

Cavalerul cu chipul trist de Cervantes.  Din anul 1978 a trăit la Edmonton (Canada), unde 

timp de 10 ani a fost directorul Teatrului Francez, profesor universitar și regizor invitat. 

Între anii 1989-1991 s-a stabilit în Canberra (Australia), unde a predat teoria teatrului la 

Universitatea Națională din Australia și a montat mai multe spectacole.  

A realizat în jur de 60 de adaptări după operele lui A. Miller, D. Wasserman, D. 

Mamet, A.R. Gurney, R. Bolt, J. Goldman, Ken Ludwig, Milan Kundera, P. Shaffer, M. 

Frayn, Alan Bennett, Terrence McNally, Michel Tremblay și alții. A montat mai mult de 

150 de spectacole pe patru continente. Începând din 1991 a lucrat frecvent în România, 

mai ales la București, Cluj, Târgu Mureș, Craiova și Brașov. 

Printre spectacolele realizate în România se numără: Jacques și stăpânul său de 

Milan Kundera la Teatrul Mic București, Transport de femei de Steve Gooch la Teatrul de 

Comedie din București, Conferință la nivel înalt de Robert David Mac Donald, Operele 

complete ale lui Wlm Şxpr de Borgeson-Long-Singer,  Război și pace de Lev Tolstoi, şi 

Călătorii cu mătușa mea de Graham Greene la Teatrul Nottara, București; Leul în iarnă de 

James Goldman la Teatrul Național I.L. Caragiale, București, Nebunia regelui George de 

Alan Bennett la Teatrul Lucia Sturdza Bulandra, București, Cumetrele de Michel 

Tremblay şi Ați auzit ce s-a întâmplat în drum spre forum? de Titus Maccius Plautus la 

Teatrul Național Târgu Mureș, Cyrano de Buffalo de Ken Ludwig la Teatrul Național 

Mihai Eminescu, Timișoara.  

La Teatrul Maghiar de Stat Cluj a montat  spectacolele ”Cine are nevoie de teatru?” 

de Timberlake Wertenbaker, ”Scandal la operă” de Ken Ludwig şi comedia intitulată 

”Linişte în culise” de Michael Frayn.  

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

http://www.stiridecluj.ro/tag-canada
http://www.stiridecluj.ro/tag-ani
http://www.stiridecluj.ro/tag-profesor
http://www.stiridecluj.ro/tag-regizor
http://www.stiridecluj.ro/tag-universitatea
http://www.stiridecluj.ro/tag-mai
http://www.stiridecluj.ro/tag-milan
http://www.stiridecluj.ro/tag-mai
http://www.stiridecluj.ro/tag-mai
http://www.stiridecluj.ro/tag-cluj
http://www.stiridecluj.ro/tag-craiova
http://www.stiridecluj.ro/tag-milan
http://www.stiridecluj.ro/tag-leul
http://www.stiridecluj.ro/tag-i.l.%20caragiale
http://www.stiridecluj.ro/tag-mihai%20eminescu
http://www.stiridecluj.ro/tag-teatrul%20maghiar
http://www.stiridecluj.ro/tag-cluj
http://www.stiridecluj.ro/tag-scandal
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32. Știri de Buzău 
din data de 27 aprilie 2014, ora 17.43 
http://stiridebuzau.ro/libertatea/doliu-in-teatrul-romanesc-regizorul-petre-

bokor-a-murit-2704.html 
 

 
 

DOLIU ÎN TEATRUL ROMÂNESC. Regizorul Petre Bokor A MURIT 

 

 

Regizorul şi scriitorul Petre Bokor, care a realizat montări memorabile ale 

unor spectacole precum "Scandal la operă!", de Ken Ludwig, şi "Ultimul Don Juan", 

de Neil Simon, a murit, sâmbătă, la vârsta de 73 de ani, în Canada, informează 

Teatrul Nottara din Bucureşti.  

"Coleg şi prieten preţuit, Petre Bokor va rămâne în amintirea noastră, atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă - un regizor delicat în lucrul cu 

http://stiridebuzau.ro/libertatea/doliu-in-teatrul-romanesc-regizorul-petre-bokor-a-murit-2704.html
http://stiridebuzau.ro/libertatea/doliu-in-teatrul-romanesc-regizorul-petre-bokor-a-murit-2704.html
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actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nicio 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru", se arată în comunicatul citat, potrivit 

Mediafax.  

"Teatrul românesc a mai pierdut un artist. Teatrul Nottara a pierdut şi un mare prieten. 

Petre Bokor rămâne, pentru noi, acel regizor care a ştiut să ne propună texte de mare 

succes, să facă distribuţii impecabile şi spectacole care s-au jucat sau se joacă ani de zile 

cu casa închisă. Atmosfera, la repetiţiile sale, era în armonie cu întreaga sa fiinţă, plină de 

umor, de tandreţe, de entuziasm", a declarat Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara.  

Regizorul, născut pe 24 mai 1940 şi care s-a stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, 

"nu a fost niciodată cu adevărat departe de ţară", profitând de orice prilej pentru a reveni în 

România, pentru a lucra împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au 

născut spectacole de succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi "Leul în iarnă", de 

James Goldman (2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), "Cumetrele", de Michel Tremblay 

(1994, Teatrul Odeon), "A fi sau ce va fi...", de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), 

"Nebunia regelui George", de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), "Vrăjitorul din Oz", 

după basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior).  

http://www.mediafax.ro/
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33. Pressmania 
din data de 27 aprilie 2014, ora 15.12 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/regizorul-petre-bokor-a-murit-

la-varsta-de-73-de-ani-433065.html 

 

 
 

Regizorul Petre Bokor a murit la vârsta de 73 de ani 

 

 
 

Regizorul, autorul şi traducătorul Petre Bokor a murit sâmbătă, 26 aprilie 2014, în 

Canada, informează reprezentanţii Teatrului Nottara. Artistul avea 73 de ani.  

Petre Bokor va rămâne în amintirea colegilor de breaslă „atât prin realizările 

profesionale şi artistice, cât şi prin personalitatea sa caldă – un regizor delicat în lucrul cu 

actorii, un profesionist perseverent, cu o inteligenţă remarcabilă, un artist cu o tandră 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/regizorul-petre-bokor-a-murit-la-varsta-de-73-de-ani-433065.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/regizorul-petre-bokor-a-murit-la-varsta-de-73-de-ani-433065.html
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pasiune pentru comedie, un om diplomat, cu un dezvoltat simţ al umorului. A iubit 

literatura, filmul şi teatrul. A fost creator în toate aceste domenii şi a împărtăşit din 

cunoştinţele sale în calitate de profesor de teatru în Edmonton, Canada. Nu a încetat nici o 

clipă să se dedice publicului şi oamenilor de teatru“, se arată în comunicatul emis de 

Teatrul Nottara. Deşi stabilit în urmă cu mulţi ani în Canada, Bokor nu a fost niciodată cu 

adevărat departe de ţară, profitând de orice prilej să revină în România, pentru a lucra 

împreună cu artiştii din ţară. În urma unor astfel de colaborări s-au născut spectacole de 

succes pe scenele teatrelor din Bucureşti, cum ar fi: „Leul în iarnă“, de James Goldman 

(2001, Teatrul Naţional I.L. Caragiale), „Cumetrele“, de Michel Tremblay (1994, Teatrul 

Odeon), „A fi sau ce va fi…“, de Lyle Victor Albert (Teatrul Metropolis), „Nebunia 

regelui George“, de Alan Bennett (Teatrul L.S. Bulandra), „Vrăjitorul din Oz“, după 

basmul lui L. Frank Baum (Teatrul Excelsior). De Teatrul Nottara l-a legat o prietenie 

îndelungată, un ataşament generos ce l-a determinat adesea să revină. Aici, a realizat 

montări memorabile, precum: Scandal la operă! de Ken Ludwig, „Ultimul Don Juan“, de 

Neil Simon, „39 de trepte“, după un film de Alfred Hitchcock – producţii care bucură şi în 

prezent publicul -, „Blues“, de Arthur Miller (2008), „Război şi pace“, adaptare după 

romanul lui Lev Tolstoi (2003), „Miresele căpitanului“, de Larry Gelbart (2002) sau 

„Operele complet prescuratate ale lui WLM ŞXPR“, de J. Borgeson, A. Long şi D. Singer 

(2001) – un spectacol care şi-a atras succesul, poate şi datorită aurei de fantezie pe care 

Petre Bokor a aprins-o în jurul celor trei actori apropiaţi sufletului său: Mircea Diaconu, 

Emil Hossu şi Constantin Cotimanis, „Două femei celebre“ („Conferinţă la nivel înalt“), 

de M. Donald şi R. David (1996).  

 

 

de Corina Zorzor   

 


