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1. Jurnalul 
din data de 12 mai 2014, ora 10.45 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/a-murit-margareta-pogonat-actrita-avea-81-

de-ani-667895.html 

 

 
 

A murit actriţa Margareta Pogonat. “Ca om era minunată, ca actriţă era 

excepţională” 

 
 

Margareta Pogonat a plecat în Lumea celor drepţi. Va fi înmormântată marţi, 13 

mai, în Cimitirul Iancu Nou – Bălăneanu 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/a-murit-margareta-pogonat-actrita-avea-81-de-ani-667895.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/a-murit-margareta-pogonat-actrita-avea-81-de-ani-667895.html
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Cu multă discreţie şi-a trăit viaţa Margareta Pogonat... A fost o actriţă extraordinară, 

după cum spun mulţi artişti alături de care a jucat. Acuma a plecat din această lume, lăsând 

să vieţuiască, în memoria teatrului şi a filmului românesc, personajele pe care le-a realizat. 

A murit duminică, 11 mai, la vârsta de 81 de ani, după “o lungă şi nedreaptă suferinţă”, 

înmormântarea urmând să aibă loc marţi, de la ora 12:00, în Cimitirul Iancu Nou – 

Bălăneanu din Bucureşti. 

 “Am cunoscut-o! Ca om era minunată; ca actriţă era excepţională”, spune 

profesorul şi teatrologul Ion Toboşaru, menţionând că duminică seara s-a uitat la “Lumini 

şi umbre”, serial redifuzat la tv, în care a jucat şi Margareta Pogonat. 

Uniunea Teatrală din România (UNITER) “îşi exprimă profunda tristeţe la dispariţia 

Margaretei Pogonat Caliopi”, amintind că actriţa s-a născut la 6 martie 1933 la Iaşi, iar 

bogata sa activitate în teatru şi film a fost completată cu activitatea de pedagog în 

învăţământul artistic. 

După 1990 Margareta Pogonat a fost profesor de actorie la Universitatea “Spiru 

Haret”, având respectul şi dragostea studenţilor pe care îi învăţa ceea ce a învăţat şi ea – 

teatru. 

După absolvirea Facultăţii de Actorie (ATF – 1958), a jucat pe scena Teatrului 

“Mihai Eminescu” din Botoşani, pe scena Teatrului Naţional “Vasile Alecsandri” din Iaşi, 

apoi pe cea a Teatrului “Toma Caragiu” din Ploieşti, realizând diverse personaje. Din 1974 

a intrat în trupa Teatrului “Nottara”, având roluri în spectacolele “O noapte furtunoasă”, 

“Casa Bernardei Alba”, “Pensiunea doamnei Olimpia”, “Copiii Soarelui”, “Jocul”, 

“Oameni feluriţi”, “Clipa”, “Dansul morţii” etc. 

Filmul i-a oferit, de asemenea, multe roluri, în “Pasărea furtunii” (1956), regia Dinu 

Negreanu, “Două lozuri” (1957) şi “Lumină de iulie” (1961) de Aurel Miheleş şi 

Gheorghe Naghi, apoi în “Amintiri din copilărie” şi “Tinereţe fără bătrâneţe” de Elisabeta 

Bostan, “Meandre” de Mircea Săucan, “Apoi s-a născut legenda” de Andrei Blaier, “Drum 

în penumbră” de Lucian Bratu, “Actorul şi sălbaticii” şi “Clipa” de Manole Marcus, “E 

atât de aproape fericirea” de Andrei Cătălin Băleanu, “Gloria nu cântă” de Alexandru 

Bocăneţ, “Crucea de piatră” de Andrei Blaier, “Binecuvântată fii, închisoare” de Nicolae 

Mărgineanu, “Margo” de Ioan Cărmăzan, dar şi în serialele TV “Pistruiatul” de Francisc 

Munteanu, “Lumini şi umbre” de Andrei Blaier, “Cuscrele” de Nae Cosmescu. 

 La Universitatea “Spiru Haret” a regizat spectacole, cu studenţii săi. Margareta 

Pogonat a obţinut premiul Asociaţiei Cineaştilor din România înainte de 1990, iar în 2009, 

la Gala UNITER primea Premiul pentru întreaga activitate, acordat de Senatul Uniunii 

Teatrale din România. Are o stea, după modelul american Walk of Fame, în Ploieşti, 

alături de marii actori Toma Caragiu şi Ştefan Bănică. 

 Dumnezeu s-o ierte! 

 

 

By Marius Tucă: 

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/marius-tuca-nefericirea-e-free-667877.html
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 Jurnalul 
din data de 12 mai 2014, ora 11.40 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/besoiu-ne-a-parasit-una-dintre-cele-mai-

frumoase-si-mai-talentate-actrite-romance-de-cinema-667902.html 

 

 
 

Besoiu: Ne-a părăsit una dintre cele mai frumoase şi mai talentate actriţe românce de 

cinema 

 

 
 

Actorul Ion Besoiu consideră că Margareta Pogonat, care a murit duminică la vârsta 

de 81 de ani, a fost una dintre cele mai frumoase şi mai talentate actriţe românce de 

cinema.'O actriţă deosebit de talentată, una dintre cele mai frumoase şi mai talentate actriţe 

românce de cinema', a declarat actorul pentru Agerpres. 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/besoiu-ne-a-parasit-una-dintre-cele-mai-frumoase-si-mai-talentate-actrite-romance-de-cinema-667902.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/besoiu-ne-a-parasit-una-dintre-cele-mai-frumoase-si-mai-talentate-actrite-romance-de-cinema-667902.html
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Besoiu a mărturisit că a fost prieten cu regretata actriţă, cu care a jucat în numeroase 

filme. 

 'Regret imens. Era frumoasă nu numai fizic, dar şi la suflet şi un coleg admirabil, care a 

avut câteva roluri memorabile în filme. Am urmărit-o aseară în 'Lumini şi umbre' pe TVR 

2. Era remarcabilă. Dumnezeu s-o odihnească', a mai spus Ion Besoiu. 

Actriţa Margareta Pogonat-Caliopi a murit duminică la vârsta de 81 de ani, după o 

lungă şi nedreaptă suferinţă, a declarat pentru Agerpres fiica acesteia, Maria Anca 

Rusescu. 

Trupul neînsufleţit va fi depus la capela Cimitirului Iancu Nou - Bălăneanu din 

Bucureşti, iar înhumarea va avea loc marţi, la ora 12:00. 

 

 

 

by Marius Tucă:  

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/marius-tuca-nefericirea-e-free-667877.html
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Jurnalul 
din data de 12 mai 2014, ora 12.16 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/alexandru-arsinel-margareta-pogonat-a-fost-o-

actrita-cu-totul-si-cu-totul-speciala-667903.html 
 

 
 

Alexandru Arşinel: Margareta Pogonat a fost o actriţă cu totul şi cu totul 

specială 

 

 
 

Directorul Teatrului 'Constantin Tănase', Alexandru Arşinel, a declarat luni, pentru 

Agerpres, că regretă foarte mult decesul Margaretei Pogonat despre care a spus că a fost 'o 

actriţă cu totul şi cu totul specială'. 

'Am admirat-o întotdeauna ca actriţă. O actriţă cu totul şi cu totul specială care a 

avut o carieră superbă, teatru, film. O actriţă deosebită care face parte din acea generaţie 

http://jurnalul.ro/stiri/observator/alexandru-arsinel-margareta-pogonat-a-fost-o-actrita-cu-totul-si-cu-totul-speciala-667903.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/alexandru-arsinel-margareta-pogonat-a-fost-o-actrita-cu-totul-si-cu-totul-speciala-667903.html
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excepţională de artişti care, din nefericire, se subţiază pe zi ce trece. Regret foarte mult atât 

pentru familie, cât şi pentru teatrul şi filmul românesc, că Margareta a dispărut', a declarat 

Alexandru Arşinel. 

Actriţa Margareta Pogonat-Caliopi a murit duminică la vârsta de 81 de ani. 

Trupul neînsufleţit va fi depus la capela Cimitirului Iancu Nou - Bălăneanu din 

Bucureşti, iar înhumarea va avea loc marţi, la ora 12:00. 

 

 

by Marius Tucă: 

http://jurnalul.ro/special-jurnalul/marius-tuca-nefericirea-e-free-667877.html
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2.Mediafax 
din data de 12 mai 2014, ora 11.16 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/margareta-pogonat-a-murit-actrita-avea-

81-de-ani-12619333 
 

 
 

Margareta Pogonat a murit. Actriţa avea 81 de ani 

 

Actriţa Margareta Pogonat a murit duminică, la vârsta de 81 de ani, din cauza 

unui cancer, a declarat pentru MEDIAFAX Anca Rusescu, fiica artistei. 

Fiica artistei a mai declarat pentru MEDIAFAX că trupul neînsufleţit al acesteia 

va fi depus la capela cimitirului Iancu Nou din Bucureşti, iar înmormântarea va avea 

loc marţi, la ora 12.00. 
Toţi cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot merge marţi, înainte de 

înmormântare, la capela cimitirului. 

Margareta Pogonat s-a născut pe 6 martie 1933, la Iaşi, mama sa fiind actriţă, iar 

tatăl său, om politic. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în anul 1959, 

la clasa profesorului Alexandru Finti, după care şi-a făcut debutul în spectacolul de teatru 

"Două lozuri", în care a jucat împreună cu Grigore Vasiliu Birlic. 

La început a colaborat cu Teatrul de Stat din Botoşani, Teatrul Naţional din Iaşi şi 

Teatrul de Stat din Ploieşti. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/margareta-pogonat-a-murit-actrita-avea-81-de-ani-12619333
http://www.mediafax.ro/cultura-media/margareta-pogonat-a-murit-actrita-avea-81-de-ani-12619333
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Din 1974 şi până în 1998, când s-a pensionat, Margareta Pogonat a jucat doar pe 

scena Teatrului Nottara din Bucureşti, în piese precum "Patru lacrimi", "Oameni feluriţi", 

"Sentimente şi naftalină" şi "Omul care face minuni". 

În cinematografie a debutat în anul 1957, cu rolul din filmul "Pasărea furtunii", 

alături de Mircea Albulescu, Ştefan Ciubotăraşu, Paul Sava, Costache Antoniu şi Fory 

Etterle. A mai jucat în filme precum "Două lozuri" (1957), "Lumină de iulie" (1963), 

"Meandre" (1966), "Legenda" (1968), "Tinereţe fără bătrâneţe" (1968), "Pope Joan" 

(1972), "Zestrea" (1972) şi "Trei scrisori secrete" (1974). 

În 1975, Margareta Pogonat a jucat în filmul "Actorul şi sălbaticii", de Manole 

Marcus, distins cu două premii ale Asociaţiei Cineaştilor din România. A mai jucat şi în 

"Gloria nu cântă" (1976), "Regăsirea" (1977), "Clipa" (1979), "Visul unei nopţi de iarnă" 

(teatru TV, 1980), în serialul "Lumini şi umbre" (1993), "Gaiţele" (1993), "Binecuvântată 

fii, închisoare" (2002), serialul "Cuscrele" (2005) şi "Margo" (2006). 

Margareta Pogonat a lucrat şi ca regizor, punând în scenă spectacole precum 

"Cineva are să vină" (de Jon Fosse), "Caii la fereastră" (de Matei Vişniec) şi "Gustul 

mierii" (de Shelagh Delaney). 

De asemenea, a predat actoria la universitate. 

În 2009, Margareta Pogonat a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. 

În 1967, a primit medalia Meritul Cultural clasa I, "pentru merite în domeniul artei 

dramatice". 

 

 

de Ana Obretin 

http://www.mediafax.ro/autor/ana-obretin-mediafax


 9 

3.HotNews.ro 
din data de 12 mai 2014, ora 11.11 

http://www.hotnews.ro/stiri-film-17230063-murit-actrita-margareta-

pogonat.htm 
 

 
 

A murit actrita Margareta Pogonat 

 

 
Actrita Margareta Pogonat-Caliopi a murit duminica la varsta de 81 de ani, 

dupa o lunga suferinta, a declarat pentru Agerpres fiica acesteia, Maria Anca 

Rusescu. 
Trupul neinsufletit va fi depus la capela Cimitirului Iancu Nou - Balaneanu din Bucuresti, 

iar inhumarea va avea loc marti, la ora 12.00. 

Actrita Margareta Pogonat s-a nascut la 6 martie 1933, la Iasi. 

http://www.hotnews.ro/stiri-film-17230063-murit-actrita-margareta-pogonat.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-film-17230063-murit-actrita-margareta-pogonat.htm
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A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in 1959. A 

desfasurat o bogata activitate teatrala la Teatrul de Stat din Botosani, Teatrul National din 

Iasi, Teatrul de Stat din Ploiesti si, din 1974, la Teatrul Nottara din Bucuresti. 

A debutat in piesa 'Doua lozuri' (1957). Printre spectacolele in care a jucat se 

numara: 'Patru lacrimi' de Viktor Rozov, 'Oameni feluriti' de Anton Holban, 'Sentimente si 

naftalina' de Sidonia Dragusanu, 'Carambol' si 'Pensiunea Doamnei Otilia' de I.D. Serban, 

'Omul care face minuni' de Radu F. Alexandru. 

A debutat in cinematografie tot in 1957, cu filmul 'Pasarea Furtunii', regizat de Dinu 

Negreanu. Din filmografia sa mentionam: 'Lumina de iulie' (1963), 'Meandre' (1966), 

'Tinerete fara batranete' (1968), 'Drum in penumbra' (1972), 'Dragostea incepe vineri' 

(1972), 'Zestrea' (1972), 'Pistruiatul' (1973) - serial TV, 'Actorul si salbaticii' (1974), 

'Gloria nu canta' (1976), 'E atat de aproape fericirea' (1977), 'Clipa' (1979), 'Visul unei 

nopti de iarna' (1980) - teatru TV, 'Lumini si umbre' (Partea I, 1981 si Partea a II-a, 1982) - 

serial TV, 'Crucea de piatra' (1993), 'Binecuvantata fii, inchisoare' (2002), 'Amantul marii 

doamne Dracula' (2005) - serial TV , 'Cuscrele' (2005) - serial TV, 'Margo' (2006). 

 S-a remarcat si ca regizor, in spectacole precum: 'Cineva are sa vina' (de Jon 

Fosse); 'Caii la fereastra' (de Matei Visniec), la Teatrul Nottara, sau 'Gustul mierii' (de 

Shelagh Delaney); 'Doi pe un balansoar' (de William Gibson), la Universitatea Spiru 

Haret. 

Si-a inceput cariera didactica in 1992, la Universitatea Spiru Haret si la 

Universitatea Ecologica, unde a predat actoria, ajungand pana la gradul de conferentiar 

universitar. S-a pensionat de la Teatrul Nottara in anul 1998, iar de la Universitate - la 

inceputul anului 2012. 

A fost distinsa cu Premiul ACIN de interpretare in 1972 ('Drum in penumbra', regia 

Lucian Bratu) si in 1973 ('Zestrea', regia Letitia Popa, si 'Dragostea incepe vineri', regia 

Virgil Calotescu). In anul 2009, Margaretei Pogonat i s-a decermat premiul UNITER 

pentru intreaga activitate, alaturi de Mitica Popescu. Are o stea, dupa modelul american 

Walk of Fame, in fata cinematografului din Ploiesti, alaturi de Toma Caragiu si de Stefan 

Banica senior.  

 

 

 

de I.R. 

 

http://www.hotnews.ro/articole_autor/I.R.
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4.Adevărul 
din data de 12 mai 2014, ora 11.14 

http://adevarul.ro/cultura/arte/a-murit-margareta-pogonat-

1_5370804e0d133766a893b625/index.html 

 

 
 

A murit Margareta Pogonat 

 

 
 

Margareta Pogonat, născută pe 6 martie 1933, la Iaşi, a murit ieri, la vârsta de 81 de 

ani. A devenit faimoasă în anii 70 prin exprisivitatea unor roluri de referinţă, în filmele 

„Drum în penumbră” , regia Lucian Bratu, „Zestrea”, regia Letiţia Popa, şi „Dragostea 

începe vineri”, regia Virgil Calotescu. Actriţa Margareta Pogonat a murit duminică, la 

vârsta de 81 de ani, din cauza unui cancer, a declarat, pentru Mediafax, Anca Rusescu, 

fiica artistei. Trupul neînsufleţit al actriţei va fi depus la capela cimitirului Iancu Nou din 

Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc marţi, la ora 12.00. Toţi cei care vor să îi aducă 

http://adevarul.ro/cultura/arte/a-murit-margareta-pogonat-1_5370804e0d133766a893b625/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/a-murit-margareta-pogonat-1_5370804e0d133766a893b625/index.html
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un ultim omagiu pot merge marţi, înainte de înmormântare, la capela cimitirului, potrivit 

Mediafax. Stela Popescu a declarat pentru Mediafax că Margareta Pogonat a fost o femeie 

superbă, puternică, o actriţă mare şi un om delicat, cu o viaţă decentă şi discretă. 
 

"În fiecare zi primim numai veşti îngrozitoare. Pleacă o generaţie de mari artişti, o 

generaţie de artişti care, spre norocul nostru, fiind cinematograful în dezvoltare în 

România, ei rămân pentru posteritate oarecum ca exemple. Nu m-am aşteptat, nu ştiam că 

este bolnavă. A fost o femeie superbă, o femeie puternică, o actriţă mare şi un om delicat, 

cu o viaţă decentă şi discretă. Îmi pare foarte, foarte, foarte rău", a spus Stela Popescu.”  
 

"Margareta Pogonat a fost o doamnă a teatrului şi filmului românesc", a declarat 

Valentin Uritescu pentru Mediafax. A fost un "om chinuit", dar şi o actriţă "minunată" şi 

"foarte talentată". "Pe lângă faptul că era o actriţă minunată, care, săraca, s-a chinuit ani 

de zile, 15 ani a făcut navetă la Ploieşti, a fost angajată la Ploieşti până a reuşit să ajungă 

în Bucureşti, a fost un om care s-a chinuit şi cu căsnicia. Un om chinuit, dar foarte 

talentat. Sunt profund îndurerat. Dumnezeu să o odihnească", a declarat Mitică Popescu.  
 

"A fost o actriţă extraordinar de talentată şi frumoasă, care i-a impresionat primii 

ani de adolescenţă. (...) O actriţă extraordinar de talentată şi frumoasă, care mi-a 

impresionat primii ani de adolescenţă", a declarat Florina Cercel, pentru "Adevarul".  

 

De asemenea, acesta a povestit despre spectacolele de teatru în care a văzut-o pe 

Margareta Pogonat, de la Teatrul de Stat din Botoşani. "Pot să spun că mi-a fost un model 

(...), dar eram fascinată şi îndrăgostită de această minunată şi frumoasă actriţă", a 

completat Florina Cercel.Tatăl actriţei, Alexandru Pogonat, a fost jurist şi ofiţer. A murit 

în război în prima linie atunci când armata română a trecut Prutul. Mama sa a fost actriţă. 

Alexandru Pogonat nu a fost căsătorit cu mama Margaretei, însă a recunoscut-o drept 

copilul său. După 1990 a predat la două facultăţi particulare - Spiru Haret şi Universitatea 

Ecologică, la care predă Actoria. Margareta Pogonat s-a născut pe 6 martie 1933, la Iaşi, 

mama sa fiind actriţă, iar tatăl său, om politic. 

 A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în anul 1959, 

la clasa profesorului Alexandru Finţi, după care şi-a făcut debutul în spectacolul de teatru 

"Două lozuri", în care a jucat împreună cu Grigore Vasiliu Birlic. La început a colaborat cu 

Teatrul de Stat din Botoşani, Teatrul Naţional din Iaşi şi Teatrul de Stat din Ploieşti.  

Din 1974 şi până în 1998, când s-a pensionat, Margareta Pogonat a jucat doar pe 

scena Teatrului Nottara din Bucureşti, în piese precum "Patru lacrimi", "Oameni feluriţi", 

"Sentimente şi naftalină" şi "Omul care face minuni". În cinematografie a debutat în anul 

1957, cu rolul din filmul "Pasărea furtunii", alături de Mircea Albulescu, Ştefan 

Ciubotăraşu, Paul Sava, Costache Antoniu şi Fory Etterle. A mai jucat în filme precum 

"Două lozuri" (1957), "Lumină de iulie" (1963), "Meandre" (1966), "Legenda" (1968), 

"Tinereţe fără bătrâneţe" (1968), "Pope Joan" (1972), "Zestrea" (1972) şi "Trei scrisori 

secrete" (1974). În 1975, Margareta Pogonat a jucat în filmul "Actorul şi sălbaticii", de 

Manole Marcus, distins cu două premii ale Asociaţiei Cineaştilor din România. A mai 
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jucat şi în "Gloria nu cântă" (1976), "Regăsirea" (1977), "Clipa" (1979), "Visul unei nopţi 

de iarnă" (teatru TV, 1980), în serialul "Lumini şi umbre" (1993), "Gaiţele" (1993), 

"Binecuvântată fii, închisoare" (2002), serialul "Cuscrele" (2005) şi "Margo" (2006). 

Margareta Pogonat a lucrat şi ca regizor, punând în scenă spectacole precum "Cineva are 

să vină" (de Jon Fosse), "Caii la fereastră" (de Matei Vişniec) şi "Gustul mierii" (de 

Shelagh Delaney). De asemenea, a predat actoria la universitate. În 2009, Margareta 

Pogonat a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. În 1967, a primit medalia 

Meritul Cultural clasa I, "pentru merite în domeniul artei dramatice"  

 

Filmografie  

Pasărea furtunii (1957) Două lozuri (1957) - Tica Lumină de iulie (1963) Meandre 

(1966) Legenda (1968) Tinereţe fără bătrâneţe (1968) Oraşul văzut de sus (1970) Pope 

Joan (1972) - Ţăranca Drum în penumbră (1972) Dragostea începe vineri (1972) Zestrea 

(1972) Pistruiatul" (1973) - serial TV - Mama Trei scrisori secrete (1974) Actorul şi 

sălbaticii (1975) Gloria nu cântă (1976) E atât de aproape fericirea (1977) Regăsirea 

(1977) Clipa (1979) Visul unei nopţi de iarnă (1980) - teatru TV Convoiul (1981) Lumini 

şi umbre: Partea I (1981) - serial TV Lumini şi umbre: Partea II (1982) - serial TV Crucea 

de piatră (1993) Gaiţele (1993) - film TV Binecuvântata fii, închisoare (2002) Amantul 

marii doamne Dracula (2005) - serial TV Cuscrele (2005) - serial TV Margo (2006)  

 

 

 

de Ionela Roşu  
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Adevărul 
din data de 12 mai 2014, ora 17.42 

http://adevarul.ro/cultura/arte/margareta-pogonat-actrita-pe-talentatape-atat-

chinuita-1_5370d70b0d133766a8964aae/index.html 
 

 
 

Margareta Pogonat, „pe cât de talentată ca actriţă, pe atât de chinuită ca femeie“ 

 

 
 

Una dintre cele mai expresive actriţe din teatrul şi filmul românesc, Margareta 

Pogonat, a murit duminică la vârsta de 81 de ani, după o viaţă zbuciumată.  

Despre actriţa Margareta Pogonat, care a murit duminică, la vârsta de 81 de ani, în 

urma unei suferinţei cauzate de cancer, actorul Mitică Popescu spunea că a fost un „om 

chinuit“, dar şi o actriţă „minunată“ şi „foarte talentată“. „Săraca, s-a chinuit ani de zile, 15 

http://adevarul.ro/cultura/arte/margareta-pogonat-actrita-pe-talentatape-atat-chinuita-1_5370d70b0d133766a8964aae/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/margareta-pogonat-actrita-pe-talentatape-atat-chinuita-1_5370d70b0d133766a8964aae/index.html
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ani a făcut navetă la Ploieşti, a fost angajată la Ploieşti până a reuşit să ajungă în Bucureşti. 

A fost un om care s-a chinuit şi cu căsnicia. Un om chinuit, dar foarte talentat“, a declarat 

Mitică Popescu. Trupul neînsufleţit al actriţei a fost depus la capela cimitirului Iancu Nou 

din Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc marţi, de la ora 12.00. Actriţa s-a născut la 

Iaşi pe 6 martie 1933. Tatăl său, Petru Pogonat, a fost jurist şi om politic, care a îndeplinit 

funcţia de primar al municipiului Iaşi în 1921. Mama ei a fost o actriţă renumită a acelor 

vremuri. Când era mică, Margareta Pogonat dorea să se facă medic chirurg, însă datorită 

mamei sale, a îndrăgit scena.  

 

O iubire dramatică, alături de Cornel Coman 

 

 
 

În cinematografie a debutat în anul 1957, cu rolul din filmul „Pasărea furtunii“, 

alături de Mircea Albulescu, Ştefan Ciubotăraşu, Paul Sava, Costache Antoniu şi Fory 

Etterle. De-a lungul carierei, actriţa a întruchipat ipostaze diferite, fiind cuceritoare, 

seducătoare şi graţioasă, dar şi o mamă serioasă, femeie de casă. A fost căsătorită, 

divorţată, a trăit o dramatică poveste de iubire cu partenerul ei, Cornel Coman (foto), din 

filmul „Drum în penumbră“ (1972), regizat de Lucian Bratu.  
 

Valerian Sava: „Similitudine cu Irina Petrescu“  

 

"După şi alături de Irina Petrescu - care ne-a părăsit şi ea nu demult -, Margareta 

Pogonat ne tulbură la doar un an distanţă cu gînduri care, sub emoţia ireparabilei pierderi, 

ţin şi de reînnoita obligaţie de a ne smulge din inerţia generalităţilor uniformizatoare, din 

ingratitudinea situărilor oficioase. O similitudine temporală ne atrage atenţia: mult prea 

nedreapta şi prematura dispariţie!, spune criticul de film Valerian Sava.  

E încifrat în datele biografice ale Margaretei Pogonat, chiar cu mai multă cruzime 

decît în cele ale Irinei Petrescu, destinul ardent al unei dăruiri şi al unui sacrificiu care nu i-
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a îngăduit actriţei să se bucure de prea multe decenii ale lucrului şi ale existenţei printre 

noi. Iar spaţiul de timp în care i-a fost dat să strălucească la zenit a fost mult micşorat 

suplimentar, încît nu-i putem lăsa memoria în seama unor liste altminteri bogate de titluri, 

dar care mai mult eclipsează originalităţile, decît ne restituie imaginea adevărată a marilor 

vocaţii, consideră Valerian Sava.  

Iată, într-un foarte recent dicţionar voluminos, sînt evidenţiate vreo şase din zecile 

de titluri filmografice ale Margaretei Pogonat, fără ca printre ele să se afle tocmai creaţia 

sa de vîrf, dintr-un film care poartă el însuşi caratele nemuririi: Meandre de Mircea 

Săucan. Este regizorul al cărui martiraj luminează în vecinătate, pe firmamentul unui trecut 

cu stele rare, primul nume de pe genericul capodoperei sale. Să mai adăugăn doar un titlu: 

Drum în penumbră (film de Lucian Bratu din 1972) - titlu care, ca şi Meandre din 1967, ne 

spune la rîndu-i cîte ceva din ceea ce cripto-cenzura ingratitudinii ne ascunde: registrul 

tainic, dar iradiant, fără urmă de emfază, dar cu tuşele fine ale unei profundităţi tandre, 

prin care Margareta Pogonat este hărăzită să rămînă printre noi şi să jaloneze perpetua 

căutare de sine a filmului românesc veritabil", apreciază criticul de film Valerian Sava.  

 

Irina Margareta Nistor: „A fost iubitoare şi rafinată“ „ 

 

Margareta Pogonat va rămâne pentru totdeauna în memoria cinefilului român ca 

soţia înţelegătoare, iubitoare, răbdătoare şi rafinată a lui Caratase, din „Actorul şi 

sălbaticii” (1974) , a lui Toma Caragiu, din filmul de neuitat şi de neratat al lui Manole 

Marcus, unde reuşeşte o compoziţie fără cusur, alături de un gigant al Marelui Ecran, pe 

care parcă ni-l face şi mai ataşant. S-a născut la Iaşi, de 6 martie, (1933), premonitoriu, 

asemenea numelui Bulevardului cu cinematografe, de altădată, de lângă Cişmigiu“, spune 

criticul de film Irina Margareta Nistor.  

Avea să joace şi mult teatru la prestigiosul „Nottara”, din Bucureşti, şi UNITER-ul o 

va răsplăti printr-un premiu de excelenţă. Va fi minunată în „Drum în penumbră” , un 

scenariu altfel, pentru o perioadă ultra-politizată, semnat, la debut de Petru Popescu. Idila 

de vacanţă alături de partenerul, de afiş , delicatul Cornel Coman, îi va aduce un premiu 

ACIN, şi un loc în categoria peliculelor , de revăzut oricând, realizată de Lucian Bratu, 

apreciază Irina Margareta Nistor.  

În 1973 e din nou recunoscută de breaslă, pentru personajul Livia din „Zestrea”, în 

regia Letiţiei Popa, şi Marieta din „Dragostea începe vineri ”de Virgil Calotescu, după 

romanul lui Francisc Munteanu Calotescu, iar cu Toma şi dar şi cu Liviu Ciulei. În 

„Pistruiatul” e înduioşătoare, iar în „Gloria nu cântă” a regretatului Alexandru Bocănerţ, 

are o partitură, şi la propriu şi la figurat, surprinzătoare. În serialul „Lumini şi umbre” este 

cooptată de Andrei Blaier, Mihai Constantinescu şi Mircea Mureşan, între 1978-1982. Mai 

puţin se ştie că, în 1972, joacă în producţia britanică ; „Papesa Ioana” alături de Liv 

Ullmann, Oliva de Havilland şi recent omagiatul, la Berlin : Maximilian Schell. Alte titluri 

de referinţă sunt „E atât de aproape fericirea ” şi „Oraşul văzut de sus” , „Meandre” , 

„Regăsire” sau „Crucea de piatră”, ori la început de carieră caragialianul : „Două lozuri” 

cu inegalabilul Birlic, dar şi cu Al. Giugaru sau Marcel Anghelescu, sub… clacheta lui 
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Aurel Miheles şi Gh. Naghi, care i-au intuit talentul pentru o a şaptea artă, interpretată 

firesc, cu drag şi har", a subliniat criticul Irina Margareta Nistor pentru „Adevărul“. 

 În 1973 e din nou recunoscută de breaslă, pentru personajul Livia din „Zestrea”, în 

regia Letiţiei Popa, şi Marieta din „Dragostea începe vineri ”de Virgil Calotescu, după 

romanul lui Francisc Munteanu Calotescu, iar cu Toma şi dar şi cu Liviu Ciulei. În 

„Pistruiatul” e înduioşătoare, iar în „Gloria nu cântă” a regretatului Alexandru Bocănerţ, 

are o partitură, şi la propriu şi la figurat, surprinzătoare. 

 În serialul „Lumini şi umbre” este cooptată de Andrei Blaier, Mihai Constantinescu 

şi Mircea Mureşan, între 1978-1982. Mai puţin se ştie că, în 1972, joacă în producţia 

britanică ; „Papesa Ioana” alături de Liv Ullmann, Oliva de Havilland şi recent omagiatul, 

la Berlin : Maximilian Schell.  

Alte titluri de referinţă sunt „E atât de aproape fericirea ” şi „Oraşul văzut de sus” , 

„Meandre” , „Regăsire” sau „Crucea de piatră”, ori la început de carieră caragialianul : 

„Două lozuri” cu inegalabilul Birlic, dar şi cu Al. Giugaru sau Marcel Anghelescu, sub… 

clacheta lui Aurel Miheles şi Gh. Naghi, care i-au intuit talentul pentru o a şaptea artă, 

interpretată firesc, cu drag şi har", a subliniat criticul Irina Margareta Nistor pentru 

„Adevărul“. În teatru, imediat după debutul cu „Două lozuri“ (1959), alături de Grigore 

Vasiliu Birlic, pe scena Teatrului „Mihai Eminescu“ din Botoşani, actriţa a jucat pe scena 

Naţionalului ieşean (1961-1963) şi mai apoi, până la pensionare, la Teatrul „Toma 

Caragiu“ din Ploieşti. Din 1974, a jucat Teatrul Nottara în multe spectacole, printre care 

„O noapte furtunoasă“, de I.L. Caragiale, „Casa Bernardei Alba“, de Federico Garcia 

Lorca, „Copiii Soarelui“, de Maxim Gorki sau „Dansul morţii“, de August Strindberg. În 

1975, Margareta Pogonat a jucat în filmul „Actorul şi sălbaticii“, de Manole Marcus, 

distins cu două premii ale Asociaţiei Cineaştilor din România. A jucat şi în „Gloria nu 

cântă“ (1976), „Regăsirea“ (1977), „Clipa“ (1979), „Gaiţele“ (1993), „Binecuvântată fii, 

închisoare“ (2002), serialul „Cuscrele“ (2005) şi „Margo“(2006). Pe Margareta Pogonat o 

putem revedea în „Lumini şi umbre“, cel mai longeviv serial românesc de televiziune, în 

fiecare duminică, de la ora 22.00, pe TVR 2.  

 

Mama lui Pistruiatul, în celebrul serial de televiziune 
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Margareta Pogonat a jucat în filmele „Două lozuri“ (1957), „Lumină de iulie“ 

(1963), „Meandre“ (1966), „Legenda“ (1968), „Tinereţe fără bătrâneţe“ (1968), „Pope 

Joan“ (1972), „Zestrea“ (1972), „Trei scrisori secrete“ (1974).  

A fost mama celebrului personaj Pistruiatul, în serialul românesc omonim din anul 

1973, care a avut 10 episoade. Serialul povesteşte aventurile ficţionale ale băiatului 

pistruiat Mihai Pleşa, pe măsură ce acesta devine implicat în sprijinirea mişcării ilegaliste. 

Regizat de Francisc Munteanu, din distribuţia serialului au mai făcut parte Sergiu 

Nicolaescu şi Costel Băloiu (în rolul Pistruiatul).  

Margareta Pogonat a lucrat şi ca regizor, punând în scenă spectacole precum 

„Cineva are să vină“ (de Jon Fosse), „Caii la fereastră“ (de Matei Vişniec) şi „Gustul 

mierii“ (de Shelagh Delaney). Activitatea de peste 40 de ani de teatru şi film a fost 

încununată de peste 12 ani de învăţământ. După 1990, Margareta Pogonat a devenit 

profesor de actorie, fiind un pedagog respectat şi îndrăgit de studenţi. Despre această grea 

şi frumoasă meserie, Margareta Pogonat spunea:„Pe studenţii mei îi învăţ ceea ce am 

învăţat şi eu: teatrul“’. Pentru că teatrul este „o ştiinţă exactă, care observă, investighează 

şi conclude. Apoi se face pasul de la ştiinţă la artă. Pas care nu se poate defini în cuvinte“. 

În 1967 i s-a acordat medalia Meritul Cultural clasa I „pentru merite în domeniul artei 

dramatice“, iar în 2009 a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. În 2011, 

Margareta Pogonat a primit un ultimo omagiu: o stea pe aleea „Walk of Fame“ în faţa 

cinematografului din Ploieşti.  

 

Margareta Pogonat a fost o actriţă extraordinar de talentată şi frumoasă, care mi-a 

impresionat primii ani de adolescenţă, spune Florina Cercel.  

 

A mai pierit o mare doamnă a teatrului şi a filmului românesc. Margareta a fost o 

actriţă de o modestie rar întâlnită şi o parteneră extraordinară, consideră Florin 

Zamfirescu.  

 

A fost o mare actriţă, om chinuit, dar foarte talentat. A avut o căsnicie nefericită. 

Sunt profund îndurerat. Dumnezeu să o odihnească în pace, apreciază Mitică Popescu. 

Am pierdut o actriţă de o frumuseţe tulburătoare, de mare expresivitate, un om delicat, cu 

o viaţă decentă şi discretă, precizează Valentin Uritescu.  

 

A fost o femeie superbă, puternică, o actriţă mare.În fiecare zi primim numai veşti 

îngrozitoare. Pleacă o generaţie de mari artişti, mărturiseşte actriţa Stela Popescu.  

 

 

de Simona Chiţan  
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5.Bloguri 
din data de 12 mai 2014, ora 15.32 

http://adevarul.ro/blogs/irina.margareta.nistor 
 

 
 

Margareta Pogonat îşi interpreta rolurile firesc, cu drag şi har 

 

 
 

Margareta Pogonat va rămâne pentru totdeauna în memoria cinefilului român ca 

soţia înţelegătoare, iubitoare, răbdătoare şi rafinată a lui Caratase din „Actorul şi sălbaticii” 

(1974), a lui Toma Caragiu, dar şi din filmul de neuitat şi de neratat al lui Manole Marcus, 

unde reuşeşte o compoziţie fără cusur alături de un gigant al marelui ecran, pe care parcă 

ni-l face şi mai ataşant.  

S-a născut la Iaşi, pe 6 martie, (1933), premonitoriu, asemenea numelui 

Bulevardului cu cinematografe de altădată, de lângă Cişmigiu. Avea să joace şi mult teatru 

la prestigiosul „Nottara” din Bucureşti şi UNITER-ul o va răsplăti printr-un premiu de 

http://adevarul.ro/blogs/irina.margareta.nistor
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excelenţă. Va fi minunată în „Drum în penumbră”, un scenariu altfel pentru o perioadă 

ultra-politizată semnat, la debut, de Petru Popescu. Idila de vacanţă alături de partenerul de 

afiş, delicatul Cornel Coman, îi va aduce un premiu ACIN şi un loc în categoria peliculelor 

de revăzut oricând.  

În 1973, este din nou recunoscută de breaslă pentru personajul Livia din „Zestrea”, 

în regia Letiţiei Popa şi pentru Marieta din „Dragostea începe vineri”, de Virgil Calotescu, 

după romanul lui Francisc Munteanu Calotescu, iar cu Toma şi dar şi cu Liviu Ciulei.  

În „Pistruiatul” e înduioşătoare, iar în „Gloria nu cântă” a regretatului Alexandru 

Bocănerţ are o partitură şi la propriu şi la figurat surprinzătoare. În serialul „Lumini şi 

umbre” este cooptată de Andrei Blaier, Mihai Constantinescu şi Mircea Mureşan, între 

1978-1982.  

Mai puţin se ştie că, în 1972, joacă în producţia britanică „Papesa Ioana” alături de 

Liv Ullmann, Oliva de Havilland şi recent omagiatul la Berlin Maximilian Schell. Alte 

titluri de referinţă sunt „E atât de aproape fericirea” şi „Oraşul văzut de sus”, „Meandre”, 

„Regăsire” sau „Crucea de piatră”, ori la început de carieră caragialianul „Două lozuri” cu 

inegalabilul Birlic, dar şi cu Al. Giugaru sau Marcel Anghelescu, sub… clacheta lui Aurel 

Miheles şi Gh. Naghi, care i-au intuit talentul pentru o a şaptea artă interpretată firesc cu 

drag şi har.  

 

 

de Irina-Margareta Nistor 
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Bloguri 
din data de 12 mai 2014, ora 20.00 

http://adevarul.ro/cultura/arte/margareta-pogonat-nedreapta-prematura-

disparitie-1_5370fce50d133766a8974a6f/index.html 
 

 
 

Margareta Pogonat - mult prea nedreaptă şi prematură dispariţie! 

 

După şi alături de Irina Petrescu - care ne-a părăsit şi ea nu demult -, Margareta 

Pogonat ne tulbură la doar un an distanţă cu gînduri care, sub emoţia ireparabilei pierderi, 

ţin şi de reînnoita obligaţie de a ne smulge din inerţia generalităţilor uniformizatoare, din 

ingratitudinea situărilor oficioase. O similitudine temporală ne atrage atenţia: mult prea 

nedreaptă şi prematură dispariţie! E încifrat în datele biografice ale Margaretei Pogonat, 

chiar cu mai multă cruzime decît în cele ale Irinei Petrescu, destinul ardent al unei dăruiri 

şi al unui sacrificiu care nu i-a îngăduit actriţei să se bucure de prea multe decenii ale 

lucrului şi ale existenţei printre noi.  

Iar spaţiul de timp în care i-a fost dat să strălucească la zenit a fost mult micşorat 

suplimentar, încît nu-i putem lăsa memoria în seama unor liste altminteri bogate de titluri, 

dar care mai mult eclipsează originalităţile, decît ne restituie imaginea adevărată a marilor 

vocaţii. Iată, într-un foarte recent dicţionar voluminos, sînt evidenţiate vreo şase din zecile 

de titluri filmografice ale Margaretei Pogonat, fără ca printre ele să se afle tocmai creaţia 

sa de vîrf, dintr-un film care poartă el însuşi caratele nemuririi: Meandre de Mircea 

Săucan. Este regizorul al cărui martiraj luminează în vecinătate, pe firmamentul unui trecut 

cu stele rare, primul nume de pe genericul capodoperei sale. Să mai adăugăn doar un titlu: 

http://adevarul.ro/cultura/arte/margareta-pogonat-nedreapta-prematura-disparitie-1_5370fce50d133766a8974a6f/index.html
http://adevarul.ro/cultura/arte/margareta-pogonat-nedreapta-prematura-disparitie-1_5370fce50d133766a8974a6f/index.html
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Drum în penumbră (film de Lucian Bratu din 1972) - titlu care, ca şi Meandre din 1967, ne 

spune la rîndu-i cîte ceva din ceea ce cripto-cenzura ingratitudinii ne ascunde: registrul 

tainic, dar iradiant, fără urmă de emfază, dar cu tuşele fine ale unei profundităţi tandre, 

prin care Margareta Pogonat este hărăzită să rămînă printre noi şi să jaloneze perpetua 

căutare de sine a filmului românesc veritabil.  

 

 

de Valerian Sava 
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6.Mediafax 
din data de 12 mai 2014, ora 12.03 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/mitica-popescu-margareta-pogonat-a-

fost-o-actrita-minunata-si-talentata-12619474 

 

 
 

Mitică Popescu: Margareta Pogonat a fost o actriţă minunată şi talentată 

 
Actorul Mitică Popescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX că Margareta 

Pogonat, care a încetat din viaţă duminică, la vârsta de 81 de ani, din cauza unui 

cancer, a fost un "om chinuit", dar şi o actriţă "minunată" şi "foarte talentată". 

"Pe lângă faptul că era o actriţă minunată, care, săraca, s-a chinuit ani de zile, 15 ani a 

făcut navetă la Ploieşti, a fost angajată la Ploieşti până a reuşit să ajungă în Bucureşti, a 

fost un om care s-a chinuit şi cu căsnicia. Un om chinuit, dar foarte talentat. Sunt profund 

îndurerat. Dumnezeu să o odihnească", a declarat acesta pentru MEDIAFAX. 

Actriţa Margareta Pogonat a murit duminică, la vârsta de 81 de ani, din cauza 

unui cancer, a declarat pentru MEDIAFAX Anca Rusescu, fiica artistei. 

Fiica artistei a mai declarat pentru MEDIAFAX că trupul neînsufleţit al acesteia va 

fi depus la capela cimitirului Iancu Nou din Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc 

marţi, la ora 12.00. Toţi cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot merge marţi, înainte 

de înmormântare, la capela cimitirului. 

Margareta Pogonat s-a născut pe 6 martie 1933, la Iaşi, mama sa fiind actriţă, iar 

tatăl său, om politic. 

http://www.mediafax.ro/cultura-media/mitica-popescu-margareta-pogonat-a-fost-o-actrita-minunata-si-talentata-12619474
http://www.mediafax.ro/cultura-media/mitica-popescu-margareta-pogonat-a-fost-o-actrita-minunata-si-talentata-12619474
http://www.mediafax.ro/cultura-media/margareta-pogonat-a-murit-actrita-avea-81-de-ani-12619333
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A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în anul 1959, 

la clasa profesorului Alexandru Finti, după care şi-a făcut debutul în spectacolul de teatru 

"Două lozuri", în care a jucat împreună cu Grigore Vasiliu Birlic. 

La început a colaborat cu Teatrul de Stat din Botoşani, Teatrul Naţional din Iaşi şi 

Teatrul de Stat din Ploieşti. 

Din 1974 şi până în 1998, când s-a pensionat, Margareta Pogonat a jucat doar pe 

scena Teatrului Nottara din Bucureşti, în piese precum "Patru lacrimi", "Oameni feluriţi", 

"Sentimente şi naftalină" şi "Omul care face minuni". 

În cinematografie a debutat în anul 1957, cu rolul din filmul "Pasărea furtunii", 

alături de Mircea Albulescu, Ştefan Ciubotăraşu, Paul Sava, Costache Antoniu şi Fory 

Etterle. A mai jucat în filme precum "Două lozuri" (1957), "Lumină de iulie" (1963), 

"Meandre" (1966), "Legenda" (1968), "Tinereţe fără bătrâneţe" (1968), "Pope Joan" 

(1972), "Zestrea" (1972) şi "Trei scrisori secrete" (1974). 

În 1975, Margareta Pogonat a jucat în filmul "Actorul şi sălbaticii", de Manole 

Marcus, distins cu două premii ale Asociaţiei Cineaştilor din România. A mai jucat şi în 

"Gloria nu cântă" (1976), "Regăsirea" (1977), "Clipa" (1979), "Visul unei nopţi de iarnă" 

(teatru TV, 1980), în serialul "Lumini şi umbre" (1993), "Gaiţele" (1993), "Binecuvântată 

fii, închisoare" (2002), serialul "Cuscrele" (2005) şi "Margo" (2006). 

Margareta Pogonat a lucrat şi ca regizor, punând în scenă spectacole precum "Cineva are 

să vină" (de Jon Fosse), "Caii la fereastră" (de Matei Vişniec) şi "Gustul mierii" (de 

Shelagh Delaney). 

De asemenea, a predat actoria la universitate. 

În 2009, Margareta Pogonat a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. 

În 1967, a primit medalia Meritul Cultural clasa I, "pentru merite în domeniul artei 

dramatice". 

 

 

de Diana Parvulescu 

 

http://www.mediafax.ro/autor/diana-parvulescu
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7.România TV 
din data de 12 mai 2014, ora 12.43 

http://www.romaniatv.net/margareta-pogonat-a-murit_144334.html 

 

 
 

MARGARETA POGONAT a murit 

 

Margareta Pogonat a murit duminică la vârsta de 81 de ani, după o lungă şi 

nedreaptă suferinţă, a declarat pentru AGERPRES fiica acesteia, Maria Anca Rusescu. 

 

 

http://www.romaniatv.net/margareta-pogonat-a-murit_144334.html
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MARGARETA POGONAT a murit. Trupul neînsufleţit va fi depus la capela 

Cimitirului Iancu Nou - Bălăneanu din Bucureşti, iar înhumarea va avea loc marţi, la ora 

12,00. 

MARGARETA POGONAT, actrita romana de teatru si film, s-a nascut in Iasi pe 

6 martie 1933. Nascuta dintr-un tata (Petru Pogonat),  jurist şi om politic român, care a 

îndeplinit funcţia de primar al municipiului Iaşi în august 1921 si o mama actrita renumita 

acelor vremuri, desi de mica a dorit sa se faca medic chirurg, a copilarit si a indragit scena 

.A facut Facultatea de teatru unde prin seriozitate, multa munca, talent si creativitate a 

ramas profesor până recent. MARGARETA POGONAT a fost casatorita, divortata, a 

trait o dramatica poveste de iubire cu partenerul ei Cornel Coman din filmul "Drum in 

penumbra". Constienta ca filmul i-a adus celebritatea necesara prin expresivitatea 

interpretarii sale, a avut cateva creatii memorabile in filme cum ar fi: Meandre, Drum in 

penumbra, Apoi s-a nascut legenda, Zestrea, Actorul si salbaticii, Pope Joan, Crucea de 

piatra, Margot etc. Rand pe rand, talentata actrita a fost frumoasa, cuceritoare, seducatoare 

si gratioasa, serioasa si femeie de casa, neincetate metarmorfoze conform rolurilor 

interpretate.Cifrele de audienta cresc si sunt de partea actritei in serialul Tv "Cuscrele" 

unde alaturi de alti monsti sacri ai teatrului si filmului romanesc , dovedeste inca o data 

adevarata maiestrie interpretativa.Actiunea serialului se petrece intr-un apartament cu cinci 

camere, populat de personaje care mai de care mai inedite, relevante pentru mahalaua 

contemporana. Aneta Paun (Draga Olteanu Matei) este proprietara apartamentului cu 

pricina, Matilda Baboniu (Tamara Buciuceanu-Botez) - cuscra sa, iar Margareta Pogonat - 

vecina de palier, plina de curiozitate si cunoscatoare a toate secretele "scarii". 

"Totul este să vrei să faci ce-ţi place să faci. Asta am făcut eu făcând actorie. Dacă vrei să-

ţi faci bine meseria trebuie să depui foarte mult efort ca să fii cel mai bun. Cred că este o 

deviză generală pe care o are toată lumea", mărturiseşte reputata actriţă. Margareta 

Pogonat împlineşte astăzi 75 de ani.  

MARGARETA POGONAT: "Nu voiam să cobor de pe scenă…" 

"Totul este să vrei să faci ce-ţi place să faci. Asta am făcut eu făcând actorie. Dacă vrei să-

ţi faci bine meseria trebuie să depui foarte mult efort ca să fii cel mai bun. Cred că este o 

deviză generală pe care o are toată lumea", mărturisea Margareta Pogonat într-un Mama 

mea a fost actriţă. M-am născut şi am crescut în teatru. Mi se părea un lucru foarte simplu. 

De fapt, visam să fiu medic şi nu orice fel de medic, ci chirurg că aşa era pe vremea aceea. 

Copil fiind, nu-ţi dădeai seama cât e de greu. Eram născută între actori şi mi-era foarte la 

îndemână. S-a întâmplat să fiu nevoită să dau la facultate şi să aflu astăzi că poimâine este 

examenul la facultatea de teatru. Am învăţat două poezii, am luat şi aşa am rămas în teatru. 

Dacă te apuci de o facultate vocaţională, de artă, de teatru, de pictură, de canto trebuie să 

ştii că nu este mai uşoară decât medicina sau orice altceva. Munca în artă nu se măsoară cu 

nimic. Te consumi din tine şi, deci, nu te economisi dacă vrei să o faci bine. 

Pe studenţii mei îi învăţ ceea ce am învăţat şi eu… teatru. Adevărul, realitatea, sinceritatea, 
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inventivitatea, îi învăţ să se culturalizeze, pentru că eu consider că un actor prost şi incult 

nu îşi mai are locul. Nu întotdeauna reuşesc, dar măcar ştiu că am încercat.Toată viaţa am 

făcut sacrificii pentru teatru, în ceea ce mă priveşte, în ceea ce priveşte familia mea. Am o 

fiică şi o nepoată cărora le-am alocat mai puţin timp decât ar fi meritat. Am jucat foarte 

mult în provincie, au fost ani de zile în care făceam naveta de dimineaţa până noaptea 

târziu. 

Mă felicit pentru răbdare şi pentru perseverenţă. Oricât de multe greutăţi am 

întâmpinat, am mers cu perseverenţă înainte şi am ajuns nu chiar acolo unde mi-am dorit, 

dar nu mă pot plânge.  

 Fiecare rol pe care l-am interpretat a avut ceva care făcea parte din mine, pentru că 

altfel nu puteam să ajung până acolo. Niciodată nu am fost tentată să renunţ la cariera mea. 

Dacă nu eram conştientă că am îmbătrânit, nu coboram de pe scenă...", mai declara 

regretata Margareta Pogonat.  

 

 

 

Sursa: romaniatv.net 

 

http://www.romaniatv.net/
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8.PRO TV 
din data de 12 mai 2014, ora 12.43 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/margareta-pogonat-a-murit-la-varsta-de-81-

de-ani-actrita-s-a-stins-din-cauza-unei-forme-de-cancer.html 
 

 
 

Margareta Pogonat a murit la varsta de 81 de ani. "Mama lui Pistruiatul" s-a stins 

din cauza unei forme de cancer 

 

Actrita Margareta Pogonat a murit duminica, la varsta de 81 de ani, din cauza 

unui cancer, a declarat Anca Rusescu, fiica artistei. 
Fiica artistei a mai declarat ca trupul neinsufletit al acesteia va fi depus la capela 

cimitirului Iancu Nou din Bucuresti, iar inmormantarea va avea loc marti, la ora 12.00, 

potrivit Mediafax. 

Actrita este, poate, cel mai cunoscuta pentru rolul pe care l-a avut drept mama lui 

Pistruiatul, in celebra serie cu acelasi nume. 

Nascuta pe 6 martie 1933, in Iasi, a absolvit UNATC in 1959 si a primit medalia Meritul 

Cultural clasa Ipentru merite in domeniul artei dramatice, in 1967. 

Din 1974 si pana in 1998, cand s-a pensionat, Margareta Pogonat a jucat doar pe scena 

Teatrului Nottara din Bucuresti, in piese precum "Patru lacrimi", "Oameni feluriti", 

"Sentimente si naftalina" si "Omul care face minuni". 

In cinematografie a debutat in anul 1957, cu rolul din filmul "Pasarea furtunii", alaturi de 

Mircea Albulescu, Stefan Ciubotarasu, Paul Sava, Costache Antoniu si Fory Etterle. A mai 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/margareta-pogonat-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-actrita-s-a-stins-din-cauza-unei-forme-de-cancer.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/margareta-pogonat-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani-actrita-s-a-stins-din-cauza-unei-forme-de-cancer.html
http://content.ad20.net/Storage/434042_B21D02EA68EC4DAF89010CF91C2AA73C/index.html?id=434042&dir=http%3A//content.ad20.net/Storage/434042_B21D02EA68EC4DAF89010CF91C2AA73C/&trk=1&trkimg=http%3A//core.ad20.net/x0.gif&click=http%3A//core.ad20.net/click&site=stirileprotv&zone=special&params=%26snocache%3D1400064157271_7916694786253686%26spgid%3D23604356323528810%26sck%3Dy%26sfver%3D11%26f1pgad%3D0%26__x1ts%3Da64cb8a7%26sww%3D1342%26swh%3D657%26sifr%3D0%26pub%3D1666%26site%3D7423%26section%3D2248%26zone%3D7317%26size%3D0x0%26xcrid%3D434042%26xgeo%3DRO%7C10%7C0%7CBucharest%7C%7C0%7C%26x1guid%3D131453313090546201%26x1prf%3DRJjSWOOCSjkwjGy567fna01JGEDfCOdyximC8AdUf4hycunx7LkftnzS44iVcrE+avPh8jrcVj6qTSpZ9aFiSOtlUEFWN50dRsz+9H8J0a/4qAA1YH0j4QfxhQ1zPfk7ke+MT+BQCaX/nv5+jpfGI1OlsWlrcpSPbZulBdVLUzOO65PI9TMni5h+XBoq4Vwf4SPhYOolZXTx7YVZKA8hMIC2gRUzg4loYnhJVi7e3ho%3D&dtime=15&url=http%3A//mediafax.ro/
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jucat in filme precum "Doua lozuri" (1957), "Lumina de iulie" (1963), "Meandre" (1966), 

"Legenda" (1968), "Tinerete fara batranete" (1968), "Pope Joan" (1972), "Zestrea" (1972) 

si "Trei scrisori secrete" (1974). 

Reactii dupa moartea Margaretei Pogonat 

Stela Popescu a declarat ca Margareta Pogonat a fost o femeie superba, puternica, o 

actrita mare si un om delicat, cu o viata decenta si discreta. 

"In fiecare zi primim numai vesti ingrozitoare. Pleaca o generatie de mari artisti, o 

generatie de artisti care, spre norocul nostru, fiind cinematograful in dezvoltare in 

Romania, ei raman pentru posteritate oarecum ca exemple. Nu m-am asteptat, nu stiam ca 

este bolnava. A fost o femeie superba, o femeie puternica, o actrita mare si un om delicat, 

cu o viata decenta si discreta. Imi pare foarte, foarte, foarte rau", a spus Stela Popescu. 

Actorul Florin Zamfirescu a declarat ca Margareta Pogonat a fost o actrita de o 

"modestie rar intalnita" si o "partenera extraordinara". 

"A mai pierit o doamna a teatrului si filmului romanesc", a declarat Florin Zamfirescu. 

Acesta a precizat ca Margareta Pogonat a fost o "actrita de o modestie rar intalnita si o 

partenera extraordinara". 

 

 

Sursa: Mediafax 

http://www.mediafax.ro/
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9.Radu Tudor 
din data de 12 mai 2014, ora 12.43 

http://radu-tudor.ro/a-murit-margareta-pogonat/ 
 

 
 

A murit Margareta Pogonat 

 

Marea actrita Margareta Pogonat a murit duminica la virsta de 81 de ani. 

Fiecare dintre noi are diferite amintiri despre un rol facut de un actor, intr-un 

film sau intr-o piesa de teatru. Pentru ca Pistruiatul era unul din serialele mele 

favorite in copilarie, am descoperit-o si indragit-o atunci pe Margareta Pogonat. Un 

actor foarte bun, o femeie frumoasa, decenta, echilibrata si care transmitea o energie 

pozitiva. De ceva timp o revad in “Lumini si umbre”, un serial interesant a carei 

inspirata retransmisie o face zilele acestea TVR 2.  

http://radu-tudor.ro/a-murit-margareta-pogonat/
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Dumnezeu s-o odihneasca ! 

Margareta Pogonat (n. 6 martie 1933, Iași, d. 11 mai 2014) este o actriță română de 

teatru și film. Tatăl, Alexandru Pogonat, (fiul lui Petru Pogonat), a fost jurist și ofițer, mort 

în război în prima linie atunci când armata română a trecut Prutul. Mama sa a fost 

actriță. Alexandru Pogonat nu a fost căsătorit cu mama Margaretei, însă a recunscut-o 

drept copilul său.A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 

1959. Desfășoară o bogată activitate teatrală (Teatrul de stat din Botoșani, Teatrul 

Național din Iași, Teatrul de stat din Ploiești, Teatrul Nottara 
[2]

) și cinematografică (debut 

în 1957 în „Pasărea furtunii”, r.Dinu Negreanu). Primește Premiul ACIN de interpretare 

în 1972 („Drum în penumbră” , r. Lucian Bratu) și 1973 („Zestrea”, r.Letiția Popa și 

„Dragostea începe vineri”, r.Virgil Calotescu). Activitate didactică după 1990 la două 

facultăți particulare – Spiru Haret și Universitatea Ecologică, la care predă Actoria. 

  

 

Posted by Radu Tudor 

http://ro.wikipedia.org/wiki/6_martie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1933
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Actri%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teatru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Pogonat
http://ro.wikipedia.org/wiki/IATC
http://ro.wikipedia.org/wiki/1959
http://ro.wikipedia.org/wiki/Boto%C8%99ani
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teatrul_Na%C8%9Bional_Vasile_Alecsandri_din_Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Teatrul_Na%C8%9Bional_Vasile_Alecsandri_din_Ia%C8%99i
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Margareta_Pogonat#cite_note-2
http://ro.wikipedia.org/wiki/1957
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinu_Negreanu&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/1972
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lucian_Bratu
http://ro.wikipedia.org/wiki/1973
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Leti%C8%9Bia_Popa&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Virgil_Calotescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Spiru_Haret
http://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Ecologic%C4%83_din_Bucure%C8%99ti
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10.Realitatea Net 
din data de 12 mai 2014, ora 11.17 

http://www.realitatea.net/margareta-pogonat-a-murit_1437860.html 

 

 
 

Margareta Pogonat a murit! Actrița avea 81 de ani 

Margareta Pogonat-Caliopi a murit duminică la vârsta de 81 de ani, după o 

lungă şi nedreaptă suferinţă, a declarat pentru Agerpres fiica acesteia, Maria Anca 

Rusescu. Trupul neînsufleţit va fi depus la capela Cimitirului Iancu Nou - Bălăneanu 

din Bucureşti, iar înhumarea va avea loc marţi, la ora 12:00. 

 
 

Margareta Pogonat s-a născut la 6 martie 1933, la Iaşi. 

http://www.realitatea.net/margareta-pogonat-a-murit_1437860.html
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A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în 1959. A 

desfăşurat o bogată activitate teatrală la Teatrul de Stat din Botoşani, Teatrul Naţional din 

Iaşi, Teatrul de Stat din Ploieşti şi, din 1974, la Teatrul Nottara din Bucureşti. 

A debutat în piesa 'Două lozuri' (1957). Printre spectacolele în care a jucat se 

numără: 'Patru lacrimi' de Viktor Rozov, 'Oameni feluriţi' de Anton Holban, 'Sentimente şi 

naftalină' de Sidonia Drăguşanu, 'Carambol' şi 'Pensiunea Doamnei Otilia' de I.D. Şerban, 

'Omul care face minuni' de Radu F. Alexandru. 

 

 

AUTOR Agerpres 
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11.Libertatea 
din data de 12 mai 2014, ora 10.47 

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/margareta-pogonat-a-murit-492027.html 

 

 

Lumea ACTORILOR este în DOLIU! Margareta Pogonat a MURIT! 

Margareta Pogonat a murit duminică la vârsta de 81 de ani, după o lungă şi 

nedreaptă suferinţă, a declarat pentru AGERPRES fiica acesteia, Maria Anca 

Rusescu.  

 
Margareta Pogonat a murit duminică la vârsta de 81 de ani, după o lungă şi 

nedreaptă suferinţă, anunţă Agerpres.  

http://www.libertatea.ro/detalii/articol/margareta-pogonat-a-murit-492027.html
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Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Iancu Nou - Bălăneanu din 

București, iar înhumarea va avea loc marți, la ora 12,00.  

Actrița Margareta Pogonat s-a născut în Iași pe 6 martie 1933.  

Printre spectacolele în care a fost distribuită se numără - "Patru lacrimi" de Viktor Rozov, 

"Oameni feluriți" de Anton Holban, "Sentimente și naftalină" de Sidonia Drăgușanu, 

"Omul care face minuni" de Radu F. Alexandru. 

În cinematografie a debutat în timpul studiilor, în 1957, cu filmul "Pasărea 

Furtunii", regizat de Dinu Negreanu. A mai jucat în: "Două lozuri" (1957), "Lumina de 

iulie" (1963), "Meandre" (1966), "Legenda" (1968), "Tinerețe fără bătrânețe" (1968), 

"Pope Joan" (1972), "Drum în penumbră" (1972), "Dragostea începe vineri" (1972), 

"Zestrea" (1972), în serialul Tv "Pistruiatul" (1973), "Trei scrisori secrete" (1974), 

"Actorul și sălbaticii" (1974), "Gloria nu cântă" (1976), "Atât de aproape fericirea" (1977), 

"Regăsirea" (1977), "Clipa" (1979), "Visul unei nopți de iarnă" (1980), "Convoiul" (1981), 

serialul "Lumini și umbre", "Crucea de piatră" (1993), "Gaițele" (1993), "Binecuvântată 

fii, închisoare" (2002), "Amantul marii doamne Dracula" (2005), serialul Tv "Cuscrele" 

(2005), "Margo" (2006). 

În anul 2009, Margaretei Pogonat i s-a decernat premiul UNITER pentru întreaga 

activitate, alături de Mitică Popescu. Are o stea, după modelul american Walk of Fame, în 

fața cinematografului din Ploiești, alături de Toma Caragiu și de Ștefan Bănică. 

 



 36 

12.Antena1 
din data de 12 mai 2014,  

http://a1.ro/news/social/a-murit-margareta-pogonat-actrita-avea-81-de-ani-

id338218.html 

 

 
 

A murit Margareta Pogonat. Actriţa avea 81 de ani 

 

 

Actriţa Margareta Pogonat-Caliopi a murit duminică ,la vârsta de 81 de ani, după o 

lungă suferinţă. Anunţul a fost făcut de fiica acesteia, Maria Anca Rusescu. 

http://a1.ro/news/social/a-murit-margareta-pogonat-actrita-avea-81-de-ani-id338218.html
http://a1.ro/news/social/a-murit-margareta-pogonat-actrita-avea-81-de-ani-id338218.html
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Trupul neînsufleţit va fi depus la capela Cimitirului Iancu Nou - Bălăneanu din 

Bucureşti, iar înhumarea va avea loc marţi, la ora 12:00, relatează Jurnalul Naţional. 

Margareta Pogonat s-a născut pe 6 martie 1933, la Iaşi. A absolvit Institutul de Artă 

Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în 1959 şi a debutat  în piesa 'Două lozuri' 

(1957). 

Şi-a făcut debutul în cinematografie tot în 1957, cu filmul 'Pasărea Furtunii', regizat 

de Dinu Negreanu. 
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13.Antena3 
din data de 12 mai 2014, ora 14.29 

http://www.antena3.ro/timp-liber/cultura/a-murit-margareta-pogonat-actrita-

avea-81-de-ani-253026.html 

 

 
 

A murit Margareta Pogonat. Actriţa avea 81 de ani 

 

 
Actriţa Margareta Pogonat a murit duminică, la vârsta de 81 de ani, din cauza unui 

cancer, a declarat Anca Rusescu, fiica artistei, potrivit Mediafax. 

Trupul neînsufleţit al actriţei va fi depus la capela cimitirului Iancu Nou din 

Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc marţi, la ora 12.00. Toţi cei care vor să îi aducă 

un ultim omagiu pot merge marţi, înainte de înmormântare, la capela cimitirului. 

http://www.antena3.ro/timp-liber/cultura/a-murit-margareta-pogonat-actrita-avea-81-de-ani-253026.html
http://www.antena3.ro/timp-liber/cultura/a-murit-margareta-pogonat-actrita-avea-81-de-ani-253026.html
http://www.mediafax.ro/
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Margareta Pogonat s-a născut pe 6 martie 1933, la Iaşi, a absolvit Institutul de Artă 

Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în anul 1959, după care şi-a făcut debutul în 

spectacolul de teatru "Două lozuri", în care a jucat împreună cu Grigore Vasiliu Birlic. 

Din 1974 şi până în 1998, când s-a pensionat, Margareta Pogonat a jucat doar pe 

scena Teatrului Nottara din Bucureşti, în piese precum "Patru lacrimi", "Oameni feluriţi", 

"Sentimente şi naftalină" şi "Omul care face minuni".  

În cinematografie a debutat în anul 1957, cu rolul din filmul "Pasărea furtunii", 

alături de Mircea Albulescu, Ştefan Ciubotăraşu, Paul Sava, Costache Antoniu şi Fory 

Etterle. A mai jucat în filme precum "Două lozuri" (1957), "Lumină de iulie" (1963), 

"Meandre" (1966), "Legenda" (1968), "Tinereţe fără bătrâneţe" (1968), "Pope Joan" 

(1972), "Zestrea" (1972) şi "Trei scrisori secrete" (1974). În 1975, Margareta Pogonat a 

jucat în filmul "Actorul şi sălbaticii", de Manole Marcus, distins cu două premii ale 

Asociaţiei Cineaştilor din România. 

Margareta Pogonat a lucrat şi ca regizor, punând în scenă spectacole precum 

"Cineva are să vină" (de Jon Fosse), "Caii la fereastră" (de Matei Vişniec) şi "Gustul 

mierii" (de Shelagh Delaney). De asemenea, a predat actoria la universitate. 

În 2009, Margareta Pogonat a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate, iar 

în 1967, a primit medalia Meritul Cultural clasa I, "pentru merite în domeniul artei 

dramatice". 

 

 

de M.Z. 

http://www.antena3.ro/autor/m-z-.html
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14.Digi 24 
din data de 12 mai 2014, ora 16.41 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Actrita+Margareta+Pogonat+a+

incetat+din+viata 

 

 
 

Actrița Margareta Pogonat a încetat din viață 

 
Actriţa Margareta Pogonat a murit duminică, la vârsta de 81 de ani, a declarat pentru 

MEDIAFAX Anca Rusescu, fiica artistei. Actrița suferea de cancer. Trupul neînsufleţit al 

acesteia va fi depus la capela cimitirului Iancu Nou din Bucureşti, iar înmormântarea va 

avea loc marţi, la ora 12.00. 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Actrita+Margareta+Pogonat+a+incetat+din+viata
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Cultura/Stiri/Actrita+Margareta+Pogonat+a+incetat+din+viata
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Toţi cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot merge marţi, înainte de 

înmormântare, la capela cimitirului. 

Margareta Pogonat s-a născut pe 6 martie 1933, la Iaşi, mama sa fiind actriţă, iar 

tatăl său, om politic. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în anul 1959, 

la clasa profesorului Alexandru Finti, după care şi-a făcut debutul în spectacolul de teatru 

„Două lozuri”, în care a jucat împreună cu Grigore Vasiliu Birlic. 

La început a colaborat cu Teatrul de Stat din Botoşani, Teatrul Naţional din Iaşi şi 

Teatrul de Stat din Ploieşti. 

Din 1974 şi până în 1998, când s-a pensionat, Margareta Pogonat a jucat doar pe 

scena Teatrului Nottara din Bucureşti. 

O bogată activitate în cinematografie 

În cinematografie a debutat în anul 1957, cu rolul din filmul „Pasărea furtunii”, 

alături de Mircea Albulescu, Ştefan Ciubotăraşu, Paul Sava, Costache Antoniu şi Fory 

Etterle. A mai jucat în filme precum „Două lozuri” (1957), „Lumină de iulie" (1963), 

„Meandre" (1966), „Legenda" (1968), „Tinereţe fără bătrâneţe" (1968), „Pope Joan" 

(1972), „Zestrea" (1972) şi „Trei scrisori secrete" (1974). 

În 1975, Margareta Pogonat a jucat în filmul „Actorul şi sălbaticii", de Manole 

Marcus, distins cu două premii ale Asociaţiei Cineaştilor din România. A mai jucat şi în 

„Gloria nu cântă" (1976), „Regăsirea" (1977), „Clipa" (1979), „Visul unei nopţi de iarnă" 

(teatru TV, 1980), în serialul „Lumini şi umbre" (1993), „Gaiţele" (1993), „Binecuvântată 

fii, închisoare" (2002), serialul „Cuscrele" (2005) şi „Margo" (2006). 

Margareta Pogonat a lucrat şi ca regizor, punând în scenă spectacole precum 

„Cineva are să vină" (de Jon Fosse), „Caii la fereastră" (de Matei Vişniec) şi „Gustul 

mierii" (de Shelagh Delaney). 

De asemenea, a predat actoria la universitate. 

În 2009, Margareta Pogonat a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate.În 

1967, a primit medalia Meritul Cultural clasa I, pentru merite în domeniul artei dramatice. 

Foștii colegi: A fost o actriță „extraordinar de talentată 

Stela Popescu a declarat că Margareta Pogonat a fost „o actriţă mare şi un om 

delicat”. 
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„În fiecare zi primim numai veşti îngrozitoare. Pleacă o generaţie de mari artişti, o 

generaţie de artişti care, spre norocul nostru, fiind cinematograful în dezvoltare în 

România, ei rămân pentru posteritate oarecum ca exemple. Nu m-am aşteptat, nu ştiam că 

este bolnavă. A fost o femeie superbă, o femeie puternică, o actriţă mare şi un om delicat, 

cu o viaţă decentă şi discretă. Îmi pare foarte, foarte, foarte rău”, a spus Stela Popescu, 

citată de Medaifax. 

Actorul Valentin Uritescu spune că Margareta Pogonat a fost o „doamnă a teatrului 

şi filmului românesc”. 

Întristat de moartea actriței s-a arătat și Mitică Popescu: „Pe lângă faptul că era o actriţă 

minunată, care, săraca, s-a chinuit ani de zile, 15 ani a făcut navetă la Ploieşti, a fost 

angajată la Ploieşti până a reuşit să ajungă în Bucureşti, a fost un om care s-a chinuit şi cu 

căsnicia. Un om chinuit, dar foarte talentat. Sunt profund îndurerat. Dumnezeu să o 

odihnească”. 

„O actriţă extraordinar de talentată şi frumoasă, care mi-a impresionat primii ani de 

adolescenţă. Îmi pare atât de rău că Margareta nu mai este. Cala. Cala, aşa i se spunea, aşa 

era alintată", a fost reacția actriței Florina Cercel. 

„A mai pierit o doamnă a teatrului şi filmului românesc. Margareta Pogonat a fost o actriţă 

de o modestie rar întâlnită şi o parteneră extraordinară”, a spus și Florin Zamfirescu. 

 

 

by Digi24.ro 
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15.România Liberă 
din data de 12 mai 2014,  

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/actrita-margareta-pogonat-

a-murit-334885 
 

 
 

VIDEO. Actrița Margareta Pogonat a murit 

 

VIDEO. Actrița Margareta Pogonat a murit 

Actriţa Margareta Pogonat a murit duminică, la vârsta de 81 de ani, din cauza unui 

cancer, anunță Mediafax. 

Fiica artistei, Anca Rusescu, a declarat că trupul neînsufleţit al acriței va fi depus la 

capela cimitirului Iancu Nou din Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc marţi, la ora 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/actrita-margareta-pogonat-a-murit-334885
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/actrita-margareta-pogonat-a-murit-334885
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12.00. Toţi cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot merge marţi, înainte de 

înmormântare, la capela cimitirului. 

Margareta Pogonat s-a născut pe 6 martie 1933, la Iaşi, mama sa fiind actriţă, iar 

tatăl său, om politic. 

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în anul 1959, 

la clasa profesorului Alexandru Finti, după care şi-a făcut debutul în spectacolul de teatru 

"Două lozuri", în care a jucat împreună cu Grigore Vasiliu Birlic. 

La început a colaborat cu Teatrul de Stat din Botoşani, Teatrul Naţional din Iaşi şi 

Teatrul de Stat din Ploieşti. 

Din 1974 şi până în 1998, când s-a pensionat, Margareta Pogonat a jucat doar pe 

scena Teatrului Nottara din Bucureşti, în piese precum "Patru lacrimi", "Oameni feluriţi", 

"Sentimente şi naftalină" şi "Omul care face minuni". 

În cinematografie a debutat în anul 1957, cu rolul din filmul "Pasărea furtunii", 

alături de Mircea Albulescu, Ştefan Ciubotăraşu, Paul Sava, Costache Antoniu şi Fory 

Etterle. A mai jucat în filme precum "Două lozuri" (1957), "Lumină de iulie" (1963), 

"Meandre" (1966), "Legenda" (1968), "Tinereţe fără bătrâneţe" (1968), "Pope Joan" 

(1972), "Zestrea" (1972) şi "Trei scrisori secrete" (1974). 

În 1975, Margareta Pogonat a jucat în filmul "Actorul şi sălbaticii", de Manole 

Marcus, distins cu două premii ale Asociaţiei Cineaştilor din România. A mai jucat şi în 

"Gloria nu cântă" (1976), "Regăsirea" (1977), "Clipa" (1979), "Visul unei nopţi de iarnă" 

(teatru TV, 1980), în serialul "Lumini şi umbre" (1993), "Gaiţele" (1993), "Binecuvântată 

fii, închisoare" (2002), serialul "Cuscrele" (2005) şi "Margo" (2006). 

Margareta Pogonat a lucrat şi ca regizor, punând în scenă spectacole precum 

"Cineva are să vină" (de Jon Fosse), "Caii la fereastră" (de Matei Vişniec) şi "Gustul 

mierii" (de Shelagh Delaney). 

În 1967, Margareta Pogonat a primit medalia Meritul Cultural clasa I, "pentru merite 

în domeniul artei dramatice", iar în 2009 a primit premiul UNITER pentru întreaga 

activitate. 

 

 

de Andra Dumitru 

http://www.romanialibera.ro/autor/andra-dumitru-869
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16.TVR 
din data de 12 mai 2014,  

http://www.tvr.ro/in-memoriam-margareta-pogonat_8266.html#view 
 

 
 

In memoriam Margareta Pogonat la TVR 2 

 

Luni 12 mai, de la ora 23.10, la TVR 2 aţi putut urmări filmul "Drum în penumbră"  

 

 

In memoriam Margareta Pogonat - TVR 2 a programat în această seară drama: 

„Drum în penumbră” în care rolul eroinei principale este interpretat de Margareta Pogonat 

- rol pentru care actriţa a primit în 1972 Premiul ACIN pentru interpretare feminină. 

http://www.tvr.ro/in-memoriam-margareta-pogonat_8266.html#view
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Din distribuţie, alături de Margareta Pogonat mai fac parte: Cornel Coman, Carmen 

Galin, Ilarion Ciobanu, Octavian Cotescu, Ileana Stana Ionescu, Aurel Giurumia. 

Monica este o tânără femeie divorţată, mamă a doi copii. Într-o scurtă vacanţă la 

mare ea îl cunoaşte pe Radu, un bărbat atractiv, cu care începe o relaţie la întoarcerea 

acasă. Încet, Monica începe să creadă că îşi poate reface viaţa alături de Radu. Dar legătura 

este sortită eşecului, fiindcă cei doi nu reuşesc să-şi armonizeze vieţile mult prea 

complicate. 

 

 

by TVR.RO 
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17.România  Tv 
din data de 12 mai 2014, ora 12.17 

http://www.romaniatv.net/margareta-pogonat-a-murit-o-actrita-deosebita-spune-alexandru-

arsinel_144375.html 

 

 
 

Margareta Pogonat a murit. "O actriţă deosebită", spune Alexandru Arşinel 

 

Margareta Pogonat a murit. Directorul Teatrului 'Constantin Tănase', Alexandru 

Arşinel, a declarat luni, pentru AGERPRES, că regretă foarte mult decesul Margaretei 

Pogonat despre care a spus că a fost 'o actriţă cu totul şi cu totul specială'. 

 

 

http://www.romaniatv.net/margareta-pogonat-a-murit-o-actrita-deosebita-spune-alexandru-arsinel_144375.html
http://www.romaniatv.net/margareta-pogonat-a-murit-o-actrita-deosebita-spune-alexandru-arsinel_144375.html
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Margareta Pogonat a murit.'Am admirat-o întotdeauna ca actriţă. O actriţă cu totul 

şi cu totul specială care a avut o carieră superbă, teatru, film. O actriţă deosebită care face 

parte din acea generaţie excepţională de artişti care, din nefericire, se subţiază pe zi ce 

trece. Regret foarte mult atât pentru familie, cât şi pentru teatrul şi filmul românesc, că 

Margareta a dispărut', a declarat Alexandru Arşinel. 

"O actriţă extraordinar de talentată şi frumoasă, care mi-a impresionat primii ani de 

adolescenţă", a declarat Florina Cercel. 

De asemenea, acesta a povestit despre spectacolele de teatru în care a văzut-o pe 

Margareta Pogonat, de la Teatrul de Stat din Botoşani. "Pot să spun că mi-a fost un model 

(...), dar eram fascinată şi îndrăgostită de această minunată şi frumoasă actriţă", a 

completat Florina Cercel. 

"Îmi pare atât de rău că Margareta nu mai este. Cala. Cala, aşa i se spunea, aşa era 

alintată", a mai spus Florina Cercel. 

Actriţa Margareta Pogonat-Caliopi a murit duminică la vârsta de 81 de ani, după o 

lungă şi nedreaptă suferinţă, a declarat pentru AGERPRES fiica acesteia, Maria Anca 

Rusescu. 

Trupul neînsufleţit va fi depus la capela Cimitirului Iancu Nou - Bălăneanu din 

Bucureşti, iar înhumarea va avea loc marţi, la ora 12,00.  

MARGARETA POGONATa murit. Trupul neînsufleţit va fi depus la capela 

Cimitirului Iancu Nou - Bălăneanu din Bucureşti, iar înhumarea va avea loc marţi, la ora 

12,00. 

MARGARETA POGONAT, actrita romana de teatru si film, s-a nascut in Iasi pe 

6 martie 1933. Nascuta dintr-un tata (Petru Pogonat),  jurist şi om politic român, care a 

îndeplinit funcţia de primar al municipiului Iaşi în august 1921 si o mama actrita renumita 

acelor vremuri, desi de mica a dorit sa se faca medic chirurg, a copilarit si a indragit scena 

.A facut Facultatea de teatru unde prin seriozitate, multa munca, talent si creativitate a 

ramas profesor până recent. MARGARETA POGONAT a fost casatorita, divortata, a 

trait o dramatica poveste de iubire cu partenerul ei Cornel Coman din filmul "Drum in 

penumbra". Constienta ca filmul i-a adus celebritatea necesara prin expresivitatea 

interpretarii sale, a avut cateva creatii memorabile in filme cum ar fi: Meandre, Drum in 

penumbra, Apoi s-a nascut legenda, Zestrea, Actorul si salbaticii, Pope Joan, Crucea de 

piatra, Margot etc. Rand pe rand, talentata actrita a fost frumoasa, cuceritoare, seducatoare 

si gratioasa, serioasa si femeie de casa, neincetate metarmorfoze conform rolurilor 

interpretate.Cifrele de audienta cresc si sunt de partea actritei in serialul Tv "Cuscrele" 

unde alaturi de alti monsti sacri ai teatrului si filmului romanesc , dovedeste inca o data 

adevarata maiestrie interpretativa.Actiunea serialului se petrece intr-un apartament cu cinci 
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camere, populat de personaje care mai de care mai inedite, relevante pentru mahalaua 

contemporana. Aneta Paun (Draga Olteanu Matei) este proprietara apartamentului cu 

pricina, Matilda Baboniu (Tamara Buciuceanu-Botez) - cuscra sa, iar Margareta Pogonat - 

vecina de palier, plina de curiozitate si cunoscatoare a toate secretele "scarii". 

"Totul este să vrei să faci ce-ţi place să faci. Asta am făcut eu făcând actorie. Dacă vrei să-

ţi faci bine meseria trebuie să depui foarte mult efort ca să fii cel mai bun. Cred că este o 

deviză generală pe care o are toată lumea", mărturiseşte reputata actriţă. Margareta 

Pogonat împlineşte astăzi 75 de ani.  

MARGARETA POGONAT: "Nu voiam să cobor de pe scenă…" 

"Totul este să vrei să faci ce-ţi place să faci. Asta am făcut eu făcând actorie. Dacă vrei să-

ţi faci bine meseria trebuie să depui foarte mult efort ca să fii cel mai bun. Cred că este o 

deviză generală pe care o are toată lumea", mărturisea Margareta Pogonat într-un Mama 

mea a fost actriţă. M-am născut şi am crescut în teatru. Mi se părea un lucru foarte simplu. 

De fapt, visam să fiu medic şi nu orice fel de medic, ci chirurg că aşa era pe vremea aceea. 

Copil fiind, nu-ţi dădeai seama cât e de greu. Eram născută între actori şi mi-era foarte la 

îndemână. S-a întâmplat să fiu nevoită să dau la facultate şi să aflu astăzi că poimâine este 

examenul la facultatea de teatru. Am învăţat două poezii, am luat şi aşa am rămas în teatru. 

Dacă te apuci de o facultate vocaţională, de artă, de teatru, de pictură, de canto trebuie să 

ştii că nu este mai uşoară decât medicina sau orice altceva. Munca în artă nu se măsoară cu 

nimic. Te consumi din tine şi, deci, nu te economisi dacă vrei să o faci bine. Pe studenţii 

mei îi învăţ ceea ce am învăţat şi eu… teatru. Adevărul, realitatea, sinceritatea, 

inventivitatea, îi învăţ să se culturalizeze, pentru că eu consider că un actor prost şi incult 

nu îşi mai are locul. Nu întotdeauna reuşesc, dar măcar ştiu că am încercat.Toată viaţa am 

făcut sacrificii pentru teatru, în ceea ce mă priveşte, în ceea ce priveşte familia mea. Am o 

fiică şi o nepoată cărora le-am alocat mai puţin timp decât ar fi meritat. Am jucat foarte 

mult în provincie, au fost ani de zile în care făceam naveta de dimineaţa până noaptea 

târziu. 

Mă felicit pentru răbdare şi pentru perseverenţă. Oricât de multe greutăţi am 

întâmpinat, am mers cu perseverenţă înainte şi am ajuns nu chiar acolo unde mi-am dorit, 

dar nu mă pot plânge.  

 Fiecare rol pe care l-am interpretat a avut ceva care făcea parte din mine, pentru că 

altfel nu puteam să ajung până acolo. Niciodată nu am fost tentată să renunţ la cariera mea. 

Dacă nu eram conştientă că am îmbătrânit, nu coboram de pe scenă...", mai declara 

regretata Margareta Pogonat.  

 

 

Autor: Alina Costache 

http://www.romaniatv.net/autori/alina-costache.html


 50 

18.Puterea 
din data de 12 mai 2014, ora 11.50 

http://www.puterea.ro/special/margareta-pogonat-a-murit-la-81-de-ani-actrita-

suferea-de-cancer-91932.html 
 

 
 

Margareta Pogonat a murit la 81 de ani. Actriţa suferea de cancer 

 

 

Actriţa Margareta Pogonat a murit duminică, la vârsta de 81 de ani, ea 

suferind de cancer, a declarat Anca Rusescu, fiica artistei, pentru Mediafax. Trupul 

neînsufleţit al acesteia va fi depus la capela cimitirului Iancu Nou din Bucureşti, iar 

înmormântarea va avea loc marţi, la ora 12.00. 

http://www.puterea.ro/special/margareta-pogonat-a-murit-la-81-de-ani-actrita-suferea-de-cancer-91932.html
http://www.puterea.ro/special/margareta-pogonat-a-murit-la-81-de-ani-actrita-suferea-de-cancer-91932.html
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Potrivit sursei citate, toţi cei care vor să îi aducă un ultim omagiu actriţei pot merge 

marţi, înainte de înmormântare, la capela cimitirului. 

Margareta Pogonat s-a născut pe data de 6 martie 1933, la Iaşi, mama sa fiind 

actriţă, iar tatăl său, om politic. Din 1974 şi până în 1998, când s-a pensionat, Margareta 

Pogonat a jucat doar pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, în piese precum "Patru 

lacrimi", "Oameni feluriţi", "Sentimente şi naftalină" şi "Omul care face minuni". 

Actriţa a debutat în cinematografie în anul 1957, cu rolul din filmul "Pasărea 

furtunii". De asemenea, în 1975, Margareta Pogonat a jucat în filmul "Actorul şi 

sălbaticii", de Manole Marcus, distins cu două premii ale Asociaţiei Cineaştilor din 

România. 

Margareta Pogonat a lucrat şi ca regizor. Ea a pus în scenă spectacole precum 

"Cineva are să vină" (de Jon Fosse), "Caii la fereastră" (de Matei Vişniec) şi "Gustul 

mierii" (de Shelagh Delaney). 

Pogonat a fost şi profesor, ea predând actoria la universitate. În 2009, Margareta 

Pogonat a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate.  

 
de M.P.  
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19.Daily News 
din data de 13 mai 2014, ora 10.03 

http://www.romania-insider.com/romanian-actress-margareta-pogonat-caliopi-

passes-away/121597/ 

 

 
 

Romanian actress Margareta Pogonat-Caliopi passes away 

 

Romanian actress Margareta Pogonat-Caliopi has died at the age of 81. She passed 

away on Sunday May 11 after a long illness, according to her daughter, Maria Anca 

Rusescu, quoted by Agerpres. 

Born in Iasi, Pogonat graduated from the Bucharest Institute of Theatre and 

Cinematographic Art (IATC), in 1959. 

After debuting in the play ‘Doua lozuri’ (Lottery Tickets), in 1957, she enjoyed a 

very long career in theatre as an actor and director, working for the National Theatre in 

Botosani, the National Theatre in Iasi, the National Theatre in Ploiesti and, since 1974, for 

the Nottara Theatre in Bucharest. 

She made her debut in movies with her role in ‘Pasarea Furtunii’ directed by Dinu 

Negreanu. Spanning almost half a century, her career on camera also included TV shows. 

http://www.romania-insider.com/romanian-actress-margareta-pogonat-caliopi-passes-away/121597/
http://www.romania-insider.com/romanian-actress-margareta-pogonat-caliopi-passes-away/121597/
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She received the ACIN Prize for her performance in the 1972 feature film ‘Drum in 

penumbra’ and as well for ‘Zestrea’, and ‘Dragostea incepe vineri’. 

In 2009, she was awarded the UNITER Prize for her entire professional career. 

Shaun Turton shaun@romania-insider.com  

(photo: Wikipedia) 
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20.Cotidianul 
din data de 12 mai 2014,  

http://www.cotidianul.ro/ne-a-mai-parasit-o-mare-actrita-margareta-pogonat-

237538/ 

 

 
 

Uniunea Teatrală din România îşi exprimă profunda tristeţe la dispariţia actriţei 

Ne-a mai părăsit o mare actriţă: Margareta Pogonat 

 

Margareta Pogonat a fost actriţa care şi-a luat experienţa în serios. Margareta 

Pogonat a gravitat între personaje aflate în relaţii diferite cu lumea de azi, personaje 

emblematice, enigmatice. 

 

http://www.cotidianul.ro/ne-a-mai-parasit-o-mare-actrita-margareta-pogonat-237538/
http://www.cotidianul.ro/ne-a-mai-parasit-o-mare-actrita-margareta-pogonat-237538/
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A fost o femeie frumoasă, cu trăsături amintind de eroinele tragediilor greceşti. 

Farmecul său, distincţia, dar şi generozitatea de dascăl înnăscut dezvăluiau o personalitate 

încărcată de forţă. 

Margareta Pogonat s-a autodefinit artistic într-o galerie de personaje-raisonneur, 

retrase în carapacele lor, a căror dinamică interioară urmăreşte tocmai fluxurile şi 

refluxurile unor personalităţi evadate temporar din siguranţa propriului univers. 

Activitatea de peste 40 de ani de teatru şi film a fost încununată de peste 12 ani de 

învăţământ, după 1990 devenind profesor de actorie la Universitatea “Spiru Haret”. A fost 

un pedagog respectat şi îndrăgit de studenţi. Despre această grea şi frumoasă meserie 

Margareta Pogonat spunea simplu: „Pe studenţii mei îi învăţ ceea ce am învăţat şi eu… 

teatru”. Pentru că teatrul este „o ştiinţă exactă, care observă, investighează şi conclude. 

Apoi se face pasul de la ştiinţă la artă. Pas care nu se poate defini în cuvinte...” 

 

Împreună cu Emil Hossu 

Imediat după debutul cu „Două lozuri” (1959), alături de Grigore Vasiliu Birlic, pe 

scena Teatrului “Mihai Eminescu” din Botoşani,  actriţa joacă pe scena Naţionalului ieşean 

(1961-1963) şi mai apoi, la Teatrul Toma Caragiu din Ploieşti. Din 1974  până la 

pensionare, Teatrul “Nottara” i-a fost casă. Aici a jucat în “O noapte furtunoasă” de I.L. 

Caragiale, “Casa Bernardei Alba” de Federico Garcia Lorca, “Pensiunea Doamnei 

Olimpia” de I.D. Şerban, “Copiii Soarelui” de Maxim Gorki, “Jocul” de Aurel Băieşu, 

“Oameni feluriţi” de A. Holban,  “Clipa” de Dinu Săraru, “Dansul morţii” de August 

Strindberg, “Patruzeci de carate” de G. Barillet, “Omul care face minuni” de Radu F. 

Alexandru. 
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În film a interpretat multe roluri, printre care cele din peliculele “Pasărea Furtunii” 

(1956), regia Dinu Negreanu, “Două lozuri” (1957) – regia Gh. Naghy, “Lumină de iulie” 

(1961) – regia Gh. Naghy-Miheles,  “Amintiri din copilărie” – regia Eugenia Bostan, 

“Tinereţe fără bătrâneţe” – regia Eugenia Bostan, “Meandre” – regia Mircea Săucan, 

“Apoi s-a născut legenda” – regia Andrei Blaier, “Drum în penumbră” – regia L. Bratu, 

“Dragostea începe vineri” – regia V. Calotescu , “Zestrea” – regia Letitia Popa, “Trei 

scrisori secrete” – regia V. Calotescu, “Actorul şi sălbaticii” – regia Manole Marcus, 

“Papessa Ioana” (film englez) – regia D. Andersen, “Clipa” – regia Manole Marcus, “E 

atât de aproape fericirea” – regia P. Dinulescu, “Oraşul văzut de sus” – regia Lucian Bratu, 

“Gloria nu cântă” – regia Alexandru Bocăneţ, “Pistruiatul” (serial TV) – regia Francisc 

Munteanu, “Lumini şi umbre” (serial TV) – regia Andrei Blaier, “Crucea de piatră” – regia 

Andrei Blaier, “Binecuvântată închisoare” – regia Nicolae Màrgineanu. 

 

Margareta Pogonat şi Cornel Coman în "Drum în penumbră" 

Margareta Pogonat a lucrat şi ca regizor, punând în scenă spectacole precum 

"Cineva are să vină" (de Jon Fosse), "Caii la fereastră" (de Matei Vişniec) şi "Gustul 

mierii" (de Shelagh Delaney). 

În 1967 i s-a acordat medalia “Meritul Cultural” clasa I „pentru merite în domeniul 

artei dramatice”, iar în 2009 a primit Premiul UNITER pentru întreaga activitate. În 2011, 

un ultim omagiu pentru Margareta Pogonat: o stea pe aleea “Walk of Fame” din faţa 

cinematografului din Ploieşti. 

În urmă cu doi ani, mărturisea cu amărăciune, despre destinul său: “După ce ai fost 

cu agenda plină o viaţă, să nu mai ai ce face a doua zi dimineaţă, decât ceva de gospodărie, 

nu e plăcut. Este şi greu, dar şi frumos să fii dascăl. Trebuie să o faci cu plăcere, cu interes, 
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să-ţi iubeşti studenţii ca pe copiii tăi, ca pe viitori actori, să-i iubeşti şi să vrei să le dai tot 

ce a trecut prin tine într-o carieră de-o viaţă. 

Nu cred că iubirea spectatorilor mai ţine mult, nu de alta, dar cei care sunt acum în 

putere nu m-au văzut jucând, nu ştiu ce am făcut. Am coborât de pe scenă din 1998. Nici 

film nu am mai făcut. Am lucrat la câteva scenarii, încercând să le insuflu studenţilor mei 

pasiunea actoriei. 

În fiecare seară te laşi la intrarea în scenă pe tine şi te duci cu personajul pe care-l 

interpretezi să faci ceva, să-l înveţi pe cel din sală, să plece cu tine, să te cunoască şi să 

facă la fel ca tine sau nu. 

Mie mi-a fost profesor maestrul Alexandru Finţi, care era şi regizor la Naţional. Era 

foarte exigent şi dur în acelaşi timp, nu te lăsa să te alinţi. O viaţă întreagă i-am mulţumit 

pentru ce m-a învăţat. Un actor are nevoie de o atmosferă caldă, de o atmosferă de 

înţelegere, să se simtă iubit, chiar şi student fiind. Cineva se uită la el cu dragoste. Acela 

este profesorul. Eu l-am simţit pe profesorul meu foarte exigent, dar nu cu iubire. Studenţii 

mei m-au iubit şi ca mamă, nu numai ca profesor. Puteau să-mi spună orice, veneau fiecare 

în particular cu suferinţele, cu necazurile, cu nevoile lor. Şi ştiau că la mine găsesc 

înţelegere. 

Primesc cadouri de la fiica mea, Anca, de la nepoata mea, care se zbat în disperare 

să găsească mereu ceva să-mi facă plăcere, dar cu daruri care să fie pe suflet nu m-a prea 

gratulat viaţa. Cred că m-ar lovi Dumnezeu dacă aş spune că nu a fost bine. Am făcut o 

carieră fără sprijin, fără speze, fără amanţi, fără soţ regizor. Am făcut-o eu cu puterile 

mele. N-am prea greşit, nu sunt supermodestă, dar după reacţiile publicului n-am prea 

greşit. Îmi doresc sănătate, căci asta mă deranjează foarte tare, nu mai am puterea pe care o 

aveam. 

oiecte se pot face şi la vârsta mea, dar când gâfâi din pat către bucătărie şi te întorci 

tot aşa ţinându-te de ceva, asta nu mai este viaţă. 

Sunt la un capăt de viaţă, după ce am aşezat lucrurile unul lângă altul cu dragoste. E o 

lume clădită pe valuri, pe nisipuri mişcătoare." 

UNITER – Uniunea Teatrală din România îşi exprimă profunda tristeţe la dispariţia 

actriţei. 

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! 

Trupul neînsufleţit va fi depus  mâine, 13 mai, la capela Cimitirului Iancu Nou 

(Bălăneanu), iar înhumarea va avea loc la ora 12:00. 
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Alături de Cornel Patrichi, în "Gloria nu cântă" 

 

 

de Magdalena Popa Buluc 

 

http://www.cotidianul.ro/autor/magdalena-popa-buluc/
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21.WOWbiz 
din data de 12 mai 2014, ora13.44 

http://www.wowbiz.ro/costel-baloiu--despre-moartea-actritei-margareta-

pogonat--e2809cpe-platoul-de-filmare-mi-a-fost-ca-o-mama--imi-pare-nespus-

de-rau-ca-a-murite2809d_103747.html 

 

 
 

"Pistruiatul", despre moartea actritei Margareta Pogonat: “Pe platoul de filmare mi-a fost 

ca o mama!" 

Costel Baloiu a vorbit cu mare emotie despre actrita Margareta Pogonat, cea care s-a 

stins din viata ieri, la 81 de ani. 

 

http://www.wowbiz.ro/costel-baloiu--despre-moartea-actritei-margareta-pogonat--e2809cpe-platoul-de-filmare-mi-a-fost-ca-o-mama--imi-pare-nespus-de-rau-ca-a-murite2809d_103747.html
http://www.wowbiz.ro/costel-baloiu--despre-moartea-actritei-margareta-pogonat--e2809cpe-platoul-de-filmare-mi-a-fost-ca-o-mama--imi-pare-nespus-de-rau-ca-a-murite2809d_103747.html
http://www.wowbiz.ro/costel-baloiu--despre-moartea-actritei-margareta-pogonat--e2809cpe-platoul-de-filmare-mi-a-fost-ca-o-mama--imi-pare-nespus-de-rau-ca-a-murite2809d_103747.html


 60 

 
Moartea actritei Margareta Pogonat l-a indurerat si pe Costel Baloiu, cel care a 

interpretat rolul “Pistruiatului” din filmul cu acelasi nume. In aceasta ecranizare, 

Margareta Pogonat si Vistrian Roman interpretau rolurile de parinti ai pustiului cu pistrui. 

La auzul tragicei vesti, Costel Baloiu, care in prezent este angajat al Ministerului Educatiei 

si Cercetarii, a tinuta sa declare pentru WOWbiz.ro: "Imi pare foarte rau, Dumenezeu sa 

o ierte! Mi-ati rascolit acum o multime de amintiri. La vremea respectiva eu eram 

doar un copil, dar doamna Margareta Pogonat a fost pentru mine ca o mama si nu 

doar in film. Cand nu filmam, ea foarte grijulie cu mine. Tot timpul imi aducea 

sandvisuri facute de dansa. Inainte sa incepem sa filmam, imi dadea multe indicatii 

actoricesti, de care tineam cont. Sa stiti ca alaturi de dansa si de domnul Vistrian 

Roman am simtit ca parca traiesc intr-o familie in adevaratul sens al cuvantului. Mai 

ales ca domnul Roman semana leit cu tatal meu natural”, a explicat  Costel Baloiu, cu 

emotie in glas. 
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22.ObservatorTV 
din data de 16 mai 2014, ora 7.38 

http://observator.tv/social/ultimele-aplauze-pentru-margareta-pogonat-

125810.html 

 

 
 

Ultimele aplauze pentru Margareta Pogonat 

 

A plecat în aplauzele publicului, aşa cum pleca de pe scenă, la finalul 

spectacolului. Nu s-a întors pentru bis. Nu şi-a salutat publicul, dar l-a iubit până-n 

ultima clipă. Era frumoasă şi distinsă. Îţi transmitea respect şi căldură. 

Margareta Pogonat a plecat la trupa din ceruri. Au plâns-o elevii pe care i-a învăţat 

magia scenei şi iubirea pentru teatru. Au plâns-o şi cei care n-au cunoscut-o, dar au iubit-o. 

În aplauze. Aşa a fost condusă Margareta Pogonat spre scena de "dincolo". 

Familia şi câţiva colegi de breaslă i-au fost alături la ultimul său act. 

Iar în semn de respect şi preţuire tânăra din imagine, fostă elevă a actriţei, a ales să 

poarte la înmormântare chiar rochia pe care Margareta Pogonat a îmbrăcat-o în 1972, când 

a primit premiul pentru cea mai bună actriţă în filmul "Drum în penumbră". O rochie pe 

care actriţa a cusut atunci cu mâna ei, flori. 

http://observator.tv/social/ultimele-aplauze-pentru-margareta-pogonat-125810.html
http://observator.tv/social/ultimele-aplauze-pentru-margareta-pogonat-125810.html
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Rămas bun de la actriţă şi-au luat şi cei care au iubit-o în piese de teatru şi filme. 

Pasărea Furtunii, Pistruiatul sau Lumini şi Umbre sunt doar câteva dintre filmele ce-au 

transformat-o pe Margareta Pogonat într-o stea a cinematografiei româneşti. 

După ce şi-a dedicat aproape 55 de ani din viaţă scenei şi publicului Margareta 

pogonat a murit, la 81 de ani, răpusă de o boală necruţătoare. Ea a fost 

înmormântată la cimitirul Iancu Nou din Capitală. 
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23.National 
din data de 12 mai 2014, ora 14.32 

http://www.enational.ro/news/eveniment/a-murit-actrita-margareta-pogonat-

video-399443.html/ 

 

 

A murit actrita Margareta Pogonat (VIDEO) 

 
Lumea artistica autohtona a primit o noua lovitura grea, odata cu pierderea 

Margaretei Pogonat, una dintre cele mai cunoscute si apreciate actrite ale Romaniei. 

   Sursa foto: secvente.ro 

http://www.enational.ro/news/eveniment/a-murit-actrita-margareta-pogonat-video-399443.html/
http://www.enational.ro/news/eveniment/a-murit-actrita-margareta-pogonat-video-399443.html/
http://www.enational.ro/wp-content/uploads/2014/05/pogonat.jpg
http://www.enational.ro/wp-content/uploads/2014/05/pogonat.jpg
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Vestea trista a fost anuntata inca din prima zi a saptamanii, chiar de catre fiica 

regretatei artiste. Pogonat a pierdut lupta cu o boala grea si a sfarsit duminica, la varsta de 

81 de ani. Potrivit a1.ro, actrita va fi inmormantata marti la pranz. 

Numele Margaretei Pogonat de leaga de productii foarte cunoscute, atat din lumea 

teatrului, cat si a cinematografiei, printre ele numarandu-se “Pasarea furturnii”, “Lumini si 

umbre”, “Zestrea” si “Dragostea incepe vineri”. 

 

Autor: C. S. 

 

http://www.enational.ro/author/cristina-s/
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24.Apropo 
din data de 12 mai 2014, ora 13.30 

http://www.apropo.ro/news/social/actrita-margareta-pogonat-a-murit-duminica-

la-varsta-de-81-de-ani-12619673 

 

 
 

Actriţa Margareta Pogonat a murit, duminică, la vârsta de 81 de ani 

 

Actriţa Margareta Pogonat a murit duminică, la vârsta de 81 de ani, din cauza 

unui cancer, a declarat pentru Mediafax, Anca Rusescu, fiica artistei. 

 

http://www.apropo.ro/news/social/actrita-margareta-pogonat-a-murit-duminica-la-varsta-de-81-de-ani-12619673
http://www.apropo.ro/news/social/actrita-margareta-pogonat-a-murit-duminica-la-varsta-de-81-de-ani-12619673
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Fiica artistei a mai declarat că trupul neînsufleţit al acesteia va fi depus la capela 

cimitirului Iancu Nou din Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc marţi, la ora 12.00. 

Toţi cei care vor să îi aducă un ultim omagiu pot merge marţi, înainte de 

înmormântare, la capela cimitirului. 

 

 

Autor:Dragos Tanase 

http://www.apropo.ro/articole-autor/dragos-tanase-1073919
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25.Yorick 
Revistă săptămânală de teatru. Numărul 214, 13-19 mai  

din data de 12 mai 2014,  

http://yorick.ro/a-murit-margareta-pogonat/ 
 

 
 

A murit Margareta Pogonat 

 

 

Una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale teatrului și filmului românesc, Margareta 

Pogonat Caliopi, a murit ieri dimineață, pe 11 mai. Născută pe 6 martie 1933, actrița avea 

81 de ani și o activitate de peste 40 de ani pe scenă și în film, urmată de peste 12 ani de 

http://yorick.ro/a-murit-margareta-pogonat/
http://yorick.ro/a-murit-margareta-pogonat/
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 învăţământ, după 1990 devenind profesor de actorie la Universitatea Spiru Haret. 

„Pe studenţii mei îi învăţ ceea ce am învăţat şi eu… teatru”. Pentru că teatrul este „o ştiinţă 

exactă, care observă, investighează şi conclude. Apoi se face pasul de la ştiinţă la artă. Pas 

care nu se poate defini în cuvinte…”, spunea Margareta Pogonat. 

Imediat după debutul cu „Două lozuri” (1959) alături de Grigore Vasiliu Birlic, pe 

scena Teatrului Mihai Eminescu din Botoşani, actriţa joacă pe scena naţionalului ieşean 

(1961-1963) şi mai apoi, până la pensionare, la Teatrul Toma Caragiu din Ploieşti. Din 

1974 Teatrul Nottara i-a fost casă. Aici a jucat în „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, 

„Casa Bernardei Alba” de Federico Garcia Lorca, „ Copiii Soarelui” de Maxim Gorki, 

„Jocul” de Aurel Băieşu, „Dansul morţii” de August Strindberg și multe altele. 

În film a interpretat multe roluri, printre care cele din peliculele „Pasărea Furtunii” 

(1956), regia Dinu Negreanu, „Două lozuri” (1957) – regia Gh. Naghy, „Lumină de iulie” 

(1961) – regia Gh. Naghy – Miheles, „Amintiri din copilărie” – regia Eugenia Bostan, 

„Tinereţe fără bătrâneţe” – regia Eugenia Bostan, „Meandre” – regia Mircea Săucan, 

„Actorul şi sălbaticii” – regia Manole Marcus, „Gloria nu cântă” – regia Alexandru 

Bocănet, „Pistruiatul” – regia Francisc Munteanu, „Lumini şi umbre” – regia Andrei 

Blaier, „Crucea de piatră” – regia Andrei Blaier… 

În 1967 i s-a acordat medalia Meritul Cultural clasa I „pentru merite în domeniul 

artei dramatice”, iar în 2009 a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. În 2011, 

un ultim omagiu pentru Margareta Pogonat: o stea pe aleea „Walk of Fame” din faţa 

cinematografului din Ploieşti. 

Trupul neînsufleţit va fi depus mâine, 13 mai 2014 la capela Cimitirului IANCU 

NOU (BALANEANU) iar înhumarea va avea loc la ora 12:00. 

 

 

Postat de Yorick 

http://yorick.ro/author/yorick/
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26.RFI 
din data de 12 mai 2014,  

http://www.rfi.ro/49709-ne-parasit-actrita-margareta-pogonat 
 

 
 

Ne-a părăsit actriţa Margareta Pogonat! 

UNITER – Uniunea Teatrală din România îşi exprimă profunda tristeţe la dispariţia 

actriţei MARGARETA POGONAT CALIOPI.  

     Margareta Pogonat 

http://www.rfi.ro/49709-ne-parasit-actrita-margareta-pogonat
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Activitatea de peste 40 de ani de teatru şi film a fost încununată de peste 12 ani de 

învăţământ, după 1990 devenind profesor de actorie la Universitatea Spiru Haret. A fost un 

pedagog respectat şi îndrăgit de studenţi. Despre această grea şi frumoasă meserie 

Margareta Pogonat spunea simplu: „Pe studenţii mei îi învăţ ceea ce am învăţat şi eu… 

teatru”. Pentru că teatrul este „o ştiinţă exactă, care observă, investighează şi conclude. 

Apoi se face pasul de la ştiinţă la artă. Pas care nu se poate defini în cuvinte...” 

Imediat după debutul cu „Două lozuri” (1959) alături de Grigore Vasiliu Birlic, pe 

scena Teatrului Mihai Eminescu din Botoşani, actriţa joacă pe scena naţionalului ieşean 

(1961-1963) şi mai apoi, până la pensionare, la Teatrul Toma Caragiu din Ploieşti. Din 

1974 Teatrul Nottara i-a fost casă. Aici a jucat în O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, 

Casa Bernardei Alba de Federico Garcia Lorca, Pensiunea Doamnei Olimpia  de I.D. 

Serban, Copiii Soarelui de Maxim Gorki, Jocul de Aurel Băieşu, Oameni feluriţi de A. 

Holban,  Clipa de Dinu Săraru, Dansul morţii de August Strindberg, Patru zeci de 

carate de G. Barillet, Omul care face minuni de Radu Feldman Alexandru. 

În film a interpretat multe roluri, printre care cele din peliculele Pasărea Furtunii 

(1956), regia Dinu Negreanu, Două lozuri (1957) – regia Gh. Naghy, Lumină de iulie 

(1961) – regia Gh. Naghy -  Miheles,  Amintiri din copilărie – regia Eugenia Bostan, 

Tinereţe fără bătrâneţe – regia Eugenia Bostan, Meandre – regia Mircea Săucan, Apoi 

s-a născut legenda – regia Andrei Blaier, Drum în penumbră – regia L. Bratu, 

Dragostea începe vineri – regia V. Calotescu , Zestrea – regia Letitia Popa, Trei scrisori 

secrete – regia V. Calotescu, Actorul şi sălbaticii – regia Manole Marcus, Papessa Ioana 

(film englez) – regia D. Andersen, Clipa – regia Manole Marcus, E atât de aproape 

fericirea – regia P. Dinulescu, Oraşul văzut de sus – regia Lucian Bratu, Gloria nu 

cântă – regia Alexandru Bocănet, Pistruiatul (serial TV) – regia Francisc Munteanu, 

Lumini şi umbre (serial TV) – regia Andrei Blaier , Crucea de piatră – regia Andrei 

Blaier, Binecuvântată închisoare – regia Nicolae Màrgineanu. 

În 1967 i s-a acordat medalia Meritul Cultural clasa I „pentru merite în domeniul 

artei dramatice”, iar în 2009 a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. În 2011, 

un ultim omagiu pentru Margareta Pogonat: o stea pe aleea “Walk of Fame” din faţa 

cinematografului din Ploieşti. 

Trupul neînsufleţit va fi depus  mâine, 13 mai 2014 la capela Cimitirului 

IANCU NOU (BALANEANU) iar înhumarea va avea loc la ora 12:00. 

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! 

 

Un articol de: Eduard Vasilică 

http://www.rfi.ro/autor/eduard-vasilica
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27.EVZ.ro 
din data de 12 mai 2014,  
http://www.evz.ro/actrita-margareta-pogonat-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani.html 
 

 
 

Actrița Margareta Pogonat a murit la vârsta de 81 de ani 

 

 
Decesul, provocat de un cancer, a survenit ieri, potrivit anunțului făcut de fiica 

actriței, relatează mediafax.ro. 

Trupul neînsufleţit al actriței va fi depus la capela cimitirului Iancu Nou din 

Bucureşti, iar înmormântarea va avea loc mâine, la ora 12.00. Persoanele care vor să-i 

aducă un ultim omagiu o pot face mâine, înainte de funeralii, la capela cimitirului. 

http://www.evz.ro/actrita-margareta-pogonat-a-murit-la-varsta-de-81-de-ani.html
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Margareta Pogonat s-a născut pe 6 martie 1933, la Iaşi, mama sa fiind actriţă, iar 

tatăl său, om politic. 

 

 

 
Autor: Luana Matei  

http://www.evz.ro/articole-autor.html?id=1524
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28.b1 
din data de 12 mai 2014, ora 16.22 
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/margareta-pogonat-s-a-stins-din-viata-la-

varsta-de-81-ani-82410.html 
 

 
 

Margareta Pogonat s-a stins din viaţă la vârsta de 81 ani 

 

Doliu în lumea teatrului românesc. Margareta Pogonat s-a stins din viaţă, la 81 de 

ani, în urma luptei împotriva cancerului. Actriţă, regizoare, dar şi profesoară a multor 

generaţii de tineri actori, Margareta Pogonat a dus o viaţă decentă şi discretă, aşa cum o 

descriu şi foştii colegi din teatru.  

 

Toţi cei care vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face până mâine la capela 

Cimitirului Iancu Nou din Bucureşti, acolo unde va fi şi înmormântată. 

Margareta Pogonat a devenit cunoscută în urma rolului mamei Pistruiatului. Însă cariera ei 

a însemnat mult mai mult. În cinematografie a debutat în anul 1957, în filmul "Pasărea 

furtunii". La început a colaborat cu teatrele din Botoşani, Iaşi şi din Ploieşti. Din 1974 şi 

până în 1998, când s-a pensionat, Margareta a jucat doar pe scena Teatrului Nottara din 

Bucureşti.  

http://www.b1.ro/stiri/eveniment/margareta-pogonat-s-a-stins-din-viata-la-varsta-de-81-ani-82410.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/margareta-pogonat-s-a-stins-din-viata-la-varsta-de-81-ani-82410.html
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Între timp, a fost şi regizor, iar până să se îmbolnăvească de cancer a predat la 

universitate, fiind profesoara mai multor generaţii de tineri actori. Actriţa a ales însă să-şi 

ascundă suferinţa de foştii colegi de scenă pentru care moartea Margaretei este o pierdere 

enormă. În 2009, Margareta Pogonat a fost recompensată pentru întreaga activitate cu un 

premiu UNITER. 

 

 
Un articol de: B1 TV  

http://www.b1.ro/autor/b1-tv.html
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29.Ziare.com 
din data de 12 mai 2014, ora 17.23 

http://www.ziare.com/stiri/morti/a-murit-margareta-pogonat-colegii-sai-de-

scena-in-doliu-a-fost-un-model-1298493 
 

 
 

A murit Margareta Pogonat: Colegii sai de scena, in doliu - "A fost un model" 
 

Actrita Margareta Pogonat a murit duminica, la varsta de 81 de ani, din cauza 

unui cancer, a declarat Anca Rusescu, fiica artistei. 

Fiica artistei a mai declarat ca trupul neinsufletit al acesteia va fi depus la capela 

cimitirului Iancu Nou din Bucuresti, iar inmormantarea va avea loc marti, la ora 12.00. 

 cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu pot merge marti, inainte de inmormantare, la 

capela cimitirului. 

 

http://www.ziare.com/stiri/morti/a-murit-margareta-pogonat-colegii-sai-de-scena-in-doliu-a-fost-un-model-1298493
http://www.ziare.com/stiri/morti/a-murit-margareta-pogonat-colegii-sai-de-scena-in-doliu-a-fost-un-model-1298493
http://www.ziare.com/stiri/inmormantare/
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Cine a fost Margareta Pogonat 
Margareta Pogonat s-a nascut pe 6 martie 1933, la Iasi, mama sa fiind actrita, iar 

tatal sau, om politic. 

A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in anul 1959, 

la clasa profesorului Alexandru Finti, dupa care si-a facut debutul in spectacolul de teatru 

"Doua lozuri", in care a jucat impreuna cu Grigore Vasiliu Birlic. 

La inceput a colaborat cu Teatrul de Stat din Botosani, Teatrul National din Iasi si 

Teatrul de Stat din Ploiesti. 

Din 1974 si pana in 1998, cand s-a pensionat, Margareta Pogonat a jucat doar pe 

scena Teatrului Nottara din Bucuresti, in piese precum "Patru lacrimi", "Oameni feluriti", 

"Sentimente si naftalina" si "Omul care face minuni". 

In cinematografie a debutat in anul 1957, cu rolul din filmul "Pasarea furtunii", 

alaturi de Mircea Albulescu, Stefan Ciubotarasu, Paul Sava, Costache Antoniu si Fory 

Etterle. A mai jucat in filme precum "Doua lozuri" (1957), "Lumina de iulie" (1963), 

"Meandre" (1966), "Legenda" (1968), "Tinerete fara batranete" (1968), "Pope Joan" 

(1972), "Zestrea" (1972) si "Trei scrisori secrete" (1974). 

In 1975, Margareta Pogonat a jucat in filmul "Actorul si salbaticii", de Manole 

Marcus, distins cu doua premii ale Asociatiei Cineastilor din Romania. A mai jucat si in 

"Gloria nu canta" (1976), "Regasirea" (1977), "Clipa" (1979), "Visul unei nopti de iarna" 

(teatru TV, 1980), in serialul "Lumini si umbre" (1993), "Gaitele" (1993), "Binecuvantata 

fii, inchisoare" (2002), serialul "Cuscrele" (2005) si "Margo" (2006). 

Margareta Pogonat a lucrat si ca regizor, punand in scena spectacole precum 

"Cineva are sa vina" (de Jon Fosse), "Caii la fereastra" (de Matei Visniec) si "Gustul 

mierii" (de Shelagh Delaney). 

De asemenea, a predat actoria la universitate. 

In 2009, Margareta Pogonat a primit premiul UNITER pentru intreaga activitate. 

In 1967, a primit medalia Meritul Cultural clasa I, "pentru merite in domeniul artei 

dramatice". 

 

Modelul din adolescenta al Florinei Cercel si partenera extraordinara a lui 

Florin Zamfirescu 
Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) "isi exprima profunda tristete la disparitia 

actritei Margareta Pogonat-Caliopi", care a murit duminica, la varsta de 81 de ani, din 

cauza unui cancer, se arata intr-un comunicat. 

Actorul Florin Zamfirescu a declarat, luni, ca Margareta Pogonat, care a murit 

duminica, la varsta de 81 de ani, din cauza unui cancer, a fost o actrita de o "modestie rar 

intalnita" si o "partenera extraordinara". 

"A mai pierit o doamna a teatrului si filmului romanesc", a declarat Florin 

Zamfirescu. Acesta a precizat ca Margareta Pogonat a fost o "actrita de o modestie rar 

intalnita si o partenera extraordinara". 

http://www.ziare.com/stiri/inchisoare/
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Actrita Florina Cercel a declarat, luni, ca Margareta Pogonat, care a incetat din viata 

duminica, la varsta de 81 de ani, i-a fost un model, afirmand ca "a fost o actrita 

extraordinar de talentata si frumoasa, care i-a impresionat primii ani de adolescenta". 

"O actrita extraordinar de talentata si frumoasa, care mi-a impresionat primii ani de 

adolescenta", a declarat Florina Cercel. 

De asemenea, acesta a povestit despre spectacolele de teatru in care a vazut-o pe 

Margareta Pogonat, de la Teatrul de Stat din Botosani. "Pot sa spun ca mi-a fost un model 

(...), dar eram fascinata si indragostita de aceasta minunata si frumoasa actrita", a 

completat Florina Cercel. 

"Imi pare atat de rau ca Margareta nu mai este. Cala. Cala, asa i se spunea, asa era 

alintata", a mai spus Florina Cercel. 
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30.Scena.ro 
din data de 12 mai 2014, ora 17.23 

http://revistascena.ro/noutati/margareta-pogonat-caliopi-plecat-dintre-noi 

 

 
 

MARGARETA POGONAT CALIOPI a plecat dintre noi 

 
Teatrul românesc a pierdut o mare actriţă. 

http://revistascena.ro/noutati/margareta-pogonat-caliopi-plecat-dintre-noi
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Activitatea sa de peste 40 de ani de teatru şi film a fost încununată de peste 12 ani de 

învăţământ, după 1990 devenind profesor de actorie la Universitatea "Spiru Haret". A fost 

un pedagog respectat şi îndrăgit de studenţi. Despre această grea şi frumoasă meserie 

Margareta Pogonat spunea simplu: „Pe studenţii mei îi învăţ ceea ce am învăţat şi eu… 

teatru”. Pentru că teatrul este „o ştiinţă exactă, care observă, investighează şi conclude. 

Apoi se face pasul de la ştiinţă la artă. Pas care nu se poate defini în cuvinte...” 

Imediat după debutul cu „Două lozuri”(1959) alături de Grigore Vasiliu Birlic, pe 

scena Teatrului "Mihai Eminescu" din Botoşani, actriţa joacă pe scena naţionalului ieşean 

(1961-1963) şi mai apoi, până la pensionare, la Teatrul "Toma Caragiu" din Ploieşti. Din 

1974 Teatrul "Nottara" i-a fost casă. Aici a jucat în O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, 

Casa Bernardei Alba de Federico Garcia Lorca, Pensiunea Doamnei Olimpia  de I.D. 

Serban, Copiii Soarelui de Maxim Gorki, Jocul de Aurel Băieşu, Oameni feluriţi de A. 

Holban,  Clipa de Dinu Săraru, Dansul morţii de August Strindberg, Patru zeci de carate 

de G. Barillet, Omul care face minuni de Radu Feldman Alexandru. 

În film a interpretat multe roluri, printre care cele din peliculele Pasărea Furtunii 

(1956), regia Dinu Negreanu, Două lozuri (1957) – regia Gh. Naghy, Lumină de iulie 

(1961) – regia Gh. Naghy -  Miheles,  Amintiri din copilărie – regia Eugenia Bostan, 

Tinereţe fără bătrâneţe – regia Eugenia Bostan, Meandre – regia Mircea Săucan, Apoi s-a 

născut legenda – regia Andrei Blaier, Drum în penumbră– regia L. Bratu, Dragostea 

începe vineri – regia V. Calotescu, Zestrea – regia Letitia Popa, Trei scrisori secrete – 

regia V. Calotescu, Actorul şi sălbaticii – regia Manole Marcus, Papessa Ioana (film 

englez) – regia D. Andersen, Clipa – regia Manole Marcus, E atât de aproape fericirea – 

regia P. Dinulescu, Oraşul văzut de sus – regia Lucian Bratu, Gloria nu cântă – regia 

Alexandru Bocănet, Pistruiatul (serial TV) – regia Francisc Munteanu, Lumini şi umbre 

(serial TV) – regia Andrei Blaier, Crucea de piatră – regia Andrei Blaier, Binecuvântată 
închisoare – regia Nicolae Mărgineanu. 

În 1967 i s-a acordat medalia Meritul Cultural clasa I „pentru merite în domeniul 

artei dramatice”, iar în 2009 a primit premiul UNITER pentru întreaga activitate. În 2011, 

un ultim omagiu pentru Margareta Pogonat: o stea pe aleea “Walk of Fame” din faţa 

cinematografului din Ploieşti. 

Trupul neînsufleţit va fi depus azi, 13 mai 2014, la capela Cimitirului IANCU NOU 
(BALANEANU), iar înhumarea va avea loc în cursul acestei zile. 

MARGARETA POGONAT CALIOPI 

(6 martie 1933 – 11 mai 2014) 

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! 


