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http://cristianchinabirta.ro/2014/10/07/la-multi-ani-doamna-diana-
lupescu-la-multi-ani/ 
 

 
 

La mulţi ani, doamnă Diana Lupescu, la mulţi ani! 
 

Când făceam prea-frumoasa emisiune Brandu lu Chinezu, multe lucruri 

faine mi s-au întâmplat… Am cunoscut oameni extraordinari, care mi-au dat 

imense rezerve de energie şi care m-au făcut să înţeleg, poate mai mult decât 

oricând, că România are nişte oameni fabuloşi, cu care şi prin care mai avem o 

şansă ca naţiune. 

Când Codruţa, producătoarea, mi-a spus “vezi că o să facem interviu cu 

Diana Lupescu“, am tresărit. Pentru că – deşi sunt de o aroganţă decisivă, mă ştiţi 

doar! – există anumite personalităţi în faţa cărora mă fâsticesc. De fapt, doar 

gândul că o să mă întâlnesc faţa în faţă cu asemenea oameni mă emoţionează. Fix 

aşa mi s-a întâmplat când am făcut emisiunea cu doamna Diana Lupescu. M-am 

cam fâsticit… :) 

Cum a ieşit emisiunea? Bine, nu aveam cum să nu iasă bine, după cum puteţi 

vedea mai jos. Căci vă invit să vedeţi emisiunea şi să îi uraţi, măcar în gând, un 

“la mulţi ani” doamnei. Şi să îţi mulţumiţi pentru ce ne-a oferit, pentru ce ne 

oferă şi pentru ce o să ne ofere de acum înainte. 
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La mulţi ani, doamnă Diana Lupescu, la mulţi ani! 

 

Şi o scurtă biografie a doamnei, semnată de Irina Zlotea, pusă la dispoziţie de 

departamentul de marketing al Teatrului Nottara, cărora le mulţumesc la modul 

corespunzător :)Cu menţiunea că sunteţi aşteptaţi la Teatrul Nottara ca să vedeţi 

spectacolele semnate de Diana Lupescu: “Vacanţă în Guadelupa” de Pierre Sauvil 

şi Eric Assous, “Mult zgomot pentru nimic” de William Shakespeare, 

“Matrimoniale” de Lia Bugnar, “De dor şi drag, Maria Tănase” şi “Umor, amor, 

fior de dor… în Bucureşti”, ambele bazate pe scenarii proprii. 

“ S-a născut pe 7 octombrie 1954, la Bacău, şi aţi văzut-o în numeroase roluri, 

alături de mari artişti ai scenei româneşti. 

Diana Lupescu a absolvit în 1978 Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică 

din Bucureşti, sub îndrumarea dascălului Amza Pellea, maestru al artei dramatice, 

care i-a sădit în suflet, pentru totdeauna, pasiunea pentru teatru, cu toate formele 

sale. Această pasiune i-a devenit, în timp, profesiune de credinţă. 

Spectacolele în care a jucat s-au bucurat de succes, având la bază texte ale unor 

mari autori din dramaturgia şi literatura universală şi română, precum: Luigi 

Pirandello (Astă-seară se improvizează), Franz Kafka (adaptare după romanul 

Castelul), A.P. Cehov (Trei surori), Larry Gelbart (Miresele căpitanului), Romain 

Rolland (Jocul dragostei şi al morţii), Milan Kundera (Jacques şi stăpânul său), 

Samuel Beckett (Play), Jean Poiret (Sărbători fericite), Ion Bucheru (Frumosul 

cotidian), George Ciprian (Omul cu mârţoaga), Aurel Baranga (Siciliana), D.R. 

Popescu (Piticul din grădina de vară), Liviu Rebreanu (adaptare după Ultimul 

bal), M.R. Paraschivescu (Păguboşii) sau Zaharia Bîrsan (Trandafirii roşii). 

În construirea personajelor sale a îmbinat spiritul comic şi dramatismul, umorul 

viu şi melancolia destinelor nefericite. De fiecare dată, întipărindu-se în memoria 

spectatorului prin interpretarea bine strunită – care surprindea printr-un ludic 

inocent, relevat la momentul oportun – prin delicateţea gesturilor, prin frumuseţea 

sa, prin inteligenţa sa. 

Şi în lumea filmului a rămas un nume de neuitat. Diana Lupescu s-a numărat 

întotdeauna printre actriţele favorite ale regizorilor de film, pentru prezenţa 

delicată, expresivitatea şi controlul asupra jocului în faţa camerelor de filmat. 

Colaborările sale din cinematografie s-au materializat în filme îndrăgite de public, 

dintre care amintim: Campioana (regia: Elisabeta Bostan), Buletin de Bucureşti 

(regia: Virgil Calotescu), Fata Morgana (regia: Elefterie Voiculescu), Iarba verde 

de acasă (regia: Stere Gulea), Povestea dragostei (regia: Ion Gopo), E-atât de 

aproape fericirea (regia: Andrei Băleanu), Există joi (regia: Adrian Petringenaru). 

Apoi, în 2007, a absolvit regia de teatru în cadrul Universităţii de Artă Teatrală 

şi Cinematografică  I.L. Caragiale din Bucureşti, asumându-şi un nou rol pe 

tărâmul Thaliei, acela de director de scenă. S-a avântat curajos de cealaltă parte a 
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rampei, pentru a crea lumi, poveşti şi personaje din perspectiva viziunii sale asupra 

artei şi vieţii, cucerindu-i atât pe colegii actori, cât şi publicul. Spectacolele sale 

efervescente aduc un zâmbet pe buzele privitorului, îl invită să se îndrăgostească, 

să viseze, să se joace. A regizat, pe scena Teatrului George Ciprian din Buzau, 

spectacole care se joacă, de ani de zile, cu casa închisă: Fii cuminte, Cristofor! de 

Aurel Baranga, Sirena şi Victoria de Aleksandr Galin, Părinţii teribili de Jean 

Cocteau. La Teatrul Sică Alexandrescu din Braşov, se poate vedea Un bilet spre 

fericire de Spiró György, iar la teatrul Regina Maria din Oradea, spumoasa 

comedie: Sărbători fericite de Jean Poiret. 

În stagiunea actuală, publicul este aşteptat la Teatrul Nottara să se lase sedus de 

spectacolele semnate de Diana Lupescu: Vacanţă în Guadelupa de Pierre Sauvil şi 

Eric Assous, Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, Matrimoniale de 

Lia Bugnar, De dor şi drag, Maria Tănase şi Umor, amor, fior de dor… în 

Bucureşti, ambele bazate pe scenarii proprii. 

La împlinirea a 60 de ani de viaţă şi 36 de ani de carieră îi urăm multă sănătate 

şi izbânzi profesionale pe măsura talentului!” 

 

 
 

 
 

Cristian China-Birta 



2. Ziarul Metropolis 
din data de 7 octombrie 2014,  

http://www.ziarulmetropolis.ro/diana-lupescu-60-la-multi-ani/ 

 

 
 

Diana Lupescu, 60. La mulţi ani!Citiți în Ziarul Metropolis 

 
Ochii săi mari, albaştri şi prezenţa agreabilă, debordând de feminitate în 

lumina reflectoarelor, sunt de neuitat. S-a născut pe 7 octombrie 1954, la Bacău, şi 

aţi văzut-o în numeroase roluri, alături de mari artişti ai scenei româneşti.  

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/diana-lupescu-60-la-multi-ani/


Diana Lupescu a absolvit în 1978 Institutul de Artă Teatrală şi 

Cinematografică din Bucureşti, sub îndrumarea dascălului Amza Pellea, 

maestru al artei dramatice, care i-a sădit în suflet pasiunea pentru teatru, cu 

toate formele sale. Această pasiune i-a devenit, în timp, profesiune de 

credinţă. 

Spectacolele în care a jucat s-au bucurat de succes, având la bază texte ale 

unor mari autori din dramaturgia şi literatura universală şi română, precum: Luigi 

Pirandello (Astă-seară se improvizează), Franz Kafka (adaptare după romanul 

Castelul), A.P. Cehov (Trei surori), Larry Gelbart (Miresele căpitanului), Romain 

Rolland (Jocul dragostei şi al morţii), Milan Kundera (Jacques şi stăpânul său), 

Samuel Beckett (Play), Jean Poiret (Sărbători fericite), Ion Bucheru (Frumosul 

cotidian), George Ciprian (Omul cu mârţoaga), Aurel Baranga (Siciliana), D.R. 

Popescu (Piticul din grădina de vară), Liviu Rebreanu (adaptare după Ultimul bal), 

M.R. Paraschivescu (Păguboşii) sau Zaharia Bîrsan (Trandafirii roşii). 

  Diana Lupescu, la începutul carierei sale 

În construirea personajelor sale a îmbinat spiritul comic şi dramatismul, 

umorul viu şi melancolia destinelor nefericite. 

Şi în lumea filmului a rămas un nume de neuitat. Diana Lupescu s-a numărat 

printre actriţele favorite ale regizorilor de film. Colaborările sale din 

cinematografie s-au materializat în filme îndrăgite de public, dintre care amintim: 

Campioana (regia: Elisabeta Bostan), Buletin de Bucureşti (regia: Virgil 

Calotescu), Fata Morgana (regia: Elefterie Voiculescu), Iarba verde de acasă 



(regia: Stere Gulea), Povestea dragostei (regia: Ion Gopo), E-atât de aproape 

fericirea (regia: Andrei Băleanu), Există joi (regia: Adrian Petringenaru). 

Apoi, în 2007, a absolvit regia de teatru în cadrul Universităţii de Artă 

Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti, asumându-şi rolul de 

director de scenă. A regizat, pe scena Teatrului George Ciprian din Buzau, 

spectacole care se joacă, de ani de zile, cu casa închisă: Fii cuminte, Cristofor! de 

Aurel Baranga, Sirena şi Victoria de Aleksandr Galin, Părinţii teribili de Jean 

Cocteau. La Teatrul Sică Alexandrescu din Braşov, se poate vedea Un bilet spre 

fericire de Spiró György, iar la teatrul Regina Maria din Oradea, spumoasa 

comedie: Sărbători fericite de Jean Poiret. 

În stagiunea actuală, publicul o poate vedea la Teatrul Nottara spectacolele 

semnate de Diana Lupescu: Vacanţă în Guadelupa de Pierre Sauvil şi Eric Assous, 

Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, Matrimoniale de Lia Bugnar, 

De dor şi drag, Maria Tănase şi Umor, amor, fior de dor… în Bucureşti, ambele 

bazate pe scenarii proprii. 

 

 

 

un articol de Ziarul Metropolis 

http://www.ziarulmetropolis.ro/arhiva?autor=ziarul-etropolis


3. Agerpres 
din data de 7 octombrie 2014, ora 9:32 

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2014/10/07/documentar-

diana-lupescu-la-60-de-ani-09-32-31 

 

 
 

DOCUMENTAR: Diana Lupescu, la 60 de ani 

 
Actrița Diana Lupescu s-a născut la 7 octombrie 1954, la Bacău. A absolvit 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, secția actorie în 1978, 

la clasa profesorului Amza Pellea, dar și secția regie în 2007.  

 
Foto: (c) CRISTIAN NISTOR/ AGERPRES ARHIVA 
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A optat pentru teatru din întâmplare, deși în liceu se axase pe matematică și 

pe sport, iar în viitor se gândea să urmeze tradiția familiei tatălui său și să devină 

medic. Dar voia să fie medic sportiv, adică să lucreze cu oameni sănătoși și 

frumoși, nu într-un spital. Cu toate astea, întâmplarea a făcut ca în clasa a XII-a să 

se îmbolnăvească și să stea în spital aproape un an. Timp în care și-a dat seama că, 

oricât de bun ar fi ca medic, corpul omenesc are în el o doză de imprevizibil.  

A avut atunci o perioadă foarte derutantă, căreia i-a pus capăt mama sa, care 

în tinerețe își dorise să devină actriță. Mama Dianei a devenit profesoară, dar a 

rămas cu o nostalgie față de teatru, așa că în perioada de mari întrebări a fiicei sale 

i-a spus: "Tu trebuie să încerci la Teatru".  

Diana a încercat și a intrat din prima la facultate, deși pe vremea aceea se 

intra foarte greu. În anul II de facultate, regizorul Ion Popescu Gopo căuta o tânără 

prințesă și a fost aleasă ea, căpătând primul rol într-un film: "Povestea dragostei", 

după ''Povestea porcului'', a lui Ion Creangă.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actrița în 1997 

Foto: (c) ARTUR MUSTATA/ AGERPRES ARHIVA 

''Am venit singură în orașul ăsta mare. (...) De altfel, eu venisem sa încerc, nu 

credeam c-o să intru la Teatru. (...) Și-așa, singură, am trecut cu nota maximă de 

toate probele de admitere, iar într-un final, spre surprinderea mea, am intrat prima. 

O izbândă care mi-a dat siguranță și încredere că voi reuși să mă adaptez. Contează 

foarte mult cum intri în cetate, pe ușa din față sau pe ușa din dos. Apoi, odată 



intrată, mi-am spus că locul ăsta în facultate mă obligă. Dacă n-aș fi intrat la 

Teatru, mi-ar fi plăcut să fac psihologie sau o formă de pedagogie. Dar m-a prins 

actoria și asta a fost. Și am și avut noroc să joc de timpuriu și să joc mult. Am făcut 

și cinema, dar am lucrat foarte mult și-n televiziune. De-aici au venit bucuriile 

mele profesionale cele mai mari. Pentru că m-am întâlnit cu roluri foarte frumoase 

și-am lucrat cu cei mai buni regizori. Și peste toate astea, faptul că lumea m-a 

plăcut, iar partenerii m-au apreciat mi-a dat senzația că mi-am găsit rostul în viață'', 

declara Diana Lupescu înt-un interviu, în 2007.  

A interpretat numeroase roluri pe scenele românești: Teatrul Dramatic din 

Bacău — ''Interviu'', ''Opera de trei parale'', ''Sânziana și Pepelea''; Teatrul ''Lucia 

Sturdza Bulandra'' — ''Judecată în noapte'', ''Rezervația de pelicani'', ''Gustul 

parvenirii'', ''Liniște, ne privim în ochi''; Teatrul ''Constantin Nottara'' — ''Râs și 

plâns'', ''Ultimul bal'', ''O noapte furtunoasă'', ''Livada de vișini'', ''Burghezul 

gentilom'', ''Jocul dragostei și al morții'', ''Castelul'', ''Sărbători fericite'' (la care este 

și asistent regie), ''Miresele căpitanului (i-auzi ce-ntâmplare caraghioasă s-a 

petrecut pe drumul spre forum)''; Teatrul Mic din București — ''Fazanul'', ''Jacques 

și stăpânul său''.  

''Oamenii vin la teatru pentru ceva ce nu găsesc în altă parte. La un moment dat, în 

sală, se creează acea comuniune dintre spectatori și actori. Oricât ar fi de bun 

filmul sau televizorul, inefabilul ăsta creat în sala de teatru te prinde în mrejele lui. 

E o stare care dă dependență. Și-apoi, e și un protocol care-ți dă sentimentul 

că trăiești la un nivel mai înalt, vii de la serviciu, te schimbi, te gătești, mergi la 

teatru și stai în sală două-trei ore, evadând din cotidian. (...) Apetit pentru teatru 

există. Totul e ca omul să primească acel ceva după care tânjește. Să aibă acces la 

'paradis'", spunea actrița în interviu.  

Talentul și frumusețea sa i-au deschis drumul către o mulțime de alte roluri 

în piese de teatru ori producții cinematografice. În 1977 joacă în ''E atât de aproape 

fericirea'', alături de Dana Dogaru, Constantin Diplan, Gheorghe Visu și Margareta 

Pogonat.  

A mai jucat în "Când apune soarele voi pleca" (1976), ''Iarba verde de acasă'' 

(1978), ''Fata Morgana'' (1981), ''Buletin de București'' (1982), în care i-a avut ca 

parteneri pe Mircea Diaconu, Catrinel Dumitrescu, Draga Olteanu Matei, 

''Extemporal la dirigenție'' (1987) sau ''Campioana'' (1990).  

La un moment dat, Diana Lupescu s-a retras, nu a mai apărut pe scenă sau în filme, 

pentru că în viața sa au apărut alte priorități.  

''În zona familiei, am trecut printr-o perioadă în care cei doi copii ai mei, 

între care e o diferență de zece ani, au traversat niște puncte nodale din existențele 

lor, iar eu am simțit nevoia să le fiu aproape. Și-apoi, noi n-am avut niciodată 

foarte mulți bani. Faptul că ne-am făcut casa de la Saftica a însemnat că ne-am 

suflecat mânecile la modul propriu, că ne-am implicat fizic foarte mult. Așa că, 



până când am văzut-o ridicată, gândurile mele au fost cât se poate de focalizate pe 

ea'', explică Diana Lupescu în interviu.  

Mai târziu, a simțit nevoia să o ia de la început și a făcut regie de teatru.  

''Am făcut regie din câteva considerente. Cred că trebuie să existe și teatru care să 

respecte dramaturgia scrisă și nu neapărat să încerc să fac dintr-un text cu totul alt 

spectacol. Pun mare accent pe actori și cred că e foarte important în actul teatral 

actorul, pentru că el duce spectacolul. Sunt foarte frumoase mișcările de trupe, dar 

mie îmi place actorul. Să fie cel care aduce emoție, care pune întrebări. El trebuie 

să aducă o lume. Din spectacolele mele de până acum, cel puțin, n-am vrut să fac 

niște mari spectacole de regie, cu niște actori care de multe ori n-au avut ocazia să 

exprime ceea ce exprimă personajele respective. Adică, dacă eu m-am lovit de o 

distribuire comodă și plictisitoare, aș vrea să dau ocazia actorilor să arate, mai ales 

celor din Nottara, pe care-i cunosc, să arate multe fațete pe care n-au putut să le 

arate până acum'', a explicat Diana Lupescu. În spectacolul "De trei ori dragoste", 

pe scena Teatrului Nottara, 

alături de regretatul Emil Hossu, 

2005  

 

Foto: (c) AGERPRES ARHIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A regizat spectacolele ''Fii cuminte, Cristofor!'' (premiera în martie 2007) și 

''Victoria și sirena'' (premiera în mai 2008), la Teatrul ''George Ciprian'' din Buzău, 

precum și ''Ritmuri'', la Teatrul Nottara, la ultimele două semnând și scenariul. A 

primit Premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul Național de Comedie de la 

Galați 2009.  

Alături de soțul său, Mircea Diaconu, a fost gazda emisiunii "Cafeaua de 

dimineață" de la televiziunea națională. A fost fondatoare și directoare executivă a 

Fundației "D'ale Bucureștilor", ulterior trecută în custodia primăriei capitalei. Mai 

regizează la Teatrul Nottara spectacolele: ''Vacanță în Guadelupa'' de Pierre Sauvil 

și Éric Assous, o coproducție cu Teatrul ''George Ciprian'' Buzău, ''Opera de trei 



parale'' de Bertold Brecht și ''Umor, amor, fior de dor...în București'' și joacă în 

spectacolul ''De trei ori dragoste''.  

Diana Lupescu este o prezență activă pe scenele teatrului, dar și în diferite 

opere caritabile, implicată activ în diverse domenii dar pentru ea familia va fi 

întotdeauna pe primul loc.  

 

O căsnicie de peste 30 de ani  
 

Diana Lupescu și actorul Mircea Diaconu s-au căsătorit în 1980. Atunci ea 

era actriță la Bacău. În toamna acelui an, Mircea Diaconu s-a întâlnit pe stradă, în 

București, cu o colegă a Dianei și i-a cerut numărul ei de telefon. A sunat-o și i-a 

spus că va avea drum în Moldova și a întrebat-o dacă îl primește la o cafea. Diana 

i-a spus că este binevenit și a doua zi dimineață era în Bacău. Au petrecut toată 

ziua împreună. La un moment dat, brusc, a întrebat-o ce i-ar răspunde dacă i-ar 

cere mâna. A zis că ar răspunde ''da'', apoi au continuat discuția. Seara, la plecare, a 

întrebat-o din nou și a primit același răspuns afirmativ. Se întâmpla pe 1 octombrie 

1980.  

La exact o lună de la cererea în căsătorie, cei doi s-au căsătorit într-o 

comună din județul Argeș. Apoi au plecat în luna de miere. Închiriaseră o cabană la 

Sinaia pentru o săptămână, dar au stat doar o zi și o noapte. Diana i-a spus: ''Hai 

acasă că avem treabă''. Și au plecat. Pe parcursul celor peste 30 de ani de căsnicie, 

Diana Lupescu și Mircea Diaconu au avut grijă ca fiecare moment mai liber să-l 

adauge la luna lor de miere. Lucrurile hotărâte și făcute spontan au fost o 

caracteristică a relației lor. Și la Săftica s-au mutat tot brusc, în momentul în care 

pe strada unde locuiau în București ''în loc de greieri începuseră să apară Jeep-uri''. 

În iarnă au cumpărat pământul, iar în patru luni au ridicat casa. În prezent, cei doi 

trăiesc ''frumos'' privindu-și grădina de la Săftica și încercând să fie aproape de 

copiii lor: Ana și Victor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Împreună cu soțul său, Mircea Diaconu, la gala premiilor TVR International, 2004  

Foto: (c) ALEX TUDOR/ AGERPRES ARHIVA 



Ce înseamnă pentru Diana Lupescu să trăiască frumos? ''Se trăiește frumos 

alegându-ți un ideal. Chiar dacă n-ai să-l atingi niciodată, e bine să tinzi mereu 

către el. Se trăiește frumos făcând lucrurile cât poți tu de bine. Străduindu-te să nu 

le faci rău celorlalți. Respectând, pe cât posibil, legile creștine, care sunt foarte 

corecte. (...) Pentru un om e important să poată trăi clipa, să se bucure de viața cea 

simplă: de flori, de copaci, de natură... Sigur că ai nevoie de un minimum de bani 

ca să poți trăi decent, dar când ți se pare că a trăi decent înseamnă să ai un 

Mercedes și trei vile... Eu cred că bogăția se află în altă parte. În suflet. Să luptăm 

să nu moară. (...) Pe urmă, trăiesc frumos încercând să fiu aproape de copiii mei. 

Vreau să știe că e cineva acolo care se gândește la ei zi și noapte, că au pe cineva la 

care pot să vină oricând, chiar și numai pentru un sfat''.  

Cât privește ''secretul'' unei căsnicii de durată, Diana Lupescu spune că 

trebuie să existe sentimentul că se poate comunica dincolo de cuvinte.  

''Ceea ce-mi doream era să găsesc un om cu care să pot să vorbesc. Ba, mai mult, 

cu care să simt că pot comunica dincolo de cuvinte. Și exact asta am găsit în 

Mircea. 

  Un om care să echilibreze balanța, nu s-o destabilizeze. (...) Nici unul dintre 

noi nu și-a dorit profesie cu orice chip. Am știut să alegem. Am refuzat oferte, 

pentru că știam că unul sau celălalt trebuie să fie acasă, că era nevoie de el'', spune 

actrița în interviu.  

Ce crede despre numărul anilor care au trecut și despre vârsta unei femei, a 

unei actrițe?  

''Dacă trăiești cu dorința că trebuie să fii veșnic tânără și frumoasă, că toți bărbații 

trebuie să te iubească la infinit, că trebuie să joci cele mai importante roluri, atunci 

probabil că e greu. Dar dacă-ți accepți vârsta și aspectul și joci rolurile potrivite, 

atunci reușești să-ți dai seama că, într-adevăr, fiecare vârstă are frumusețea ei'', 

mărturisește Diana Lupescu.  
 

 

 

AGERPRES/(Documentare — Marina Bădulescu,  

editor: Irina Andreea Cristea)  
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Diana Lupescu 

 
Cunoscuta actriţă şi regizoare a Teatrului Nottara din Bucureşti, Diana 

Lupescu, a sărbătorit, ieri, şase decenii de viaţă şi 36 de ani de carieră. 

http://www.eazi.ro/omul-de-azi/diana-lupescu


A absolvit IATC Bucureşti sub îndrumarea regretatului Amza Pellea, care i-

a sădit în suflet pasiunea pentru teatru, cu toate formele sale. Această pasiune i-a 

devenit, în timp, profesiune de credinţă. A interpretat, cu succes, roluri din 

dramaturgia naţională şi universală, îmbinând în construirea personajelor sale 

spiritul comic şi dramatismul, umorul viu şi melancolia destinelor nefericite. De 

asemenea, s-a numărat întotdeauna printre actriţele favorite ale regizorilor de film, 

pentru prezenţa delicată, expresivitatea şi controlul asupra jocului în faţa camerelor 

de filmat.  

La aniversare, îi dorim multă sănătate, bucurii alături de familie şi La mulţi 

ani! 
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Curajul de a crea lumi, poveşti, personaje 

La Mulţi Ani, Diana Lupescu! 

 

 La împlinirea a 60 de ani de viaţă şi 36 de ani de carieră îi urăm multă 

sănătate şi izbânzi profesionale pe măsura talentului! 

Ochii săi mari, albaştri, aproape violeţi, şi prezenţa agreabilă, debordând de 

feminitate în lumina reflectoarelor, sunt de neuitat. S-a născut pe 7 octombrie 

1954, la Bacău, şi aţi văzut-o în numeroase roluri, alături de mari artişti ai scenei 

româneşti. 

Diana Lupescu în Teatru la New York 

http://www.cotidianul.ro/la-multi-ani-diana-lupescu-248646/


 Diana Lupescu a absolvit în 1978 Institutul de Artă Teatrală şi 

Cinematografică din Bucureşti, sub îndrumarea dascălului Amza Pellea, maestru al 

artei dramatice, care i-a sădit în suflet, pentru totdeauna, pasiunea pentru teatru, cu 

toate formele sale.  

Această pasiune i-a devenit, în timp, profesiune de credinţă. 

 Spectacolele în care a jucat s-au bucurat de succes, având la bază texte ale 

unor mari autori din dramaturgia şi literatura universală şi română, precum: Luigi 

Pirandello (Astă-seară se improvizează), Franz Kafka (adaptare după romanul 

Castelul), A.P. Cehov (Trei surori), Larry Gelbart (Miresele căpitanului), Romain 

Rolland (Jocul dragostei şi al morţii), Milan Kundera (Jacques şi stăpânul său), 

Samuel Beckett (Play), Jean Poiret (Sărbători fericite), Ion Bucheru (Frumosul 

cotidian), George Ciprian (Omul cu mârţoaga), Aurel Baranga (Siciliana), D.R. 

Popescu (Piticul din grădina de vară), Liviu Rebreanu (adaptare după Ultimul 

bal), M.R. Paraschivescu (Păguboşii) sau Zaharia Bîrsan (Trandafirii roşii). 

 În construirea personajelor sale a îmbinat spiritul comic şi dramatismul, 

umorul viu şi melancolia destinelor nefericite. De fiecare dată, întipărindu-se în 

memoria spectatorului prin interpretarea bine strunită – care surprindea printr-un 

ludic inocent, relevat la momentul oportun – prin delicateţea gesturilor, prin 

frumuseţea sa, prin inteligenţa sa. 

 

 Diana Lupescu, la ceas aniversar 

 

 Şi în lumea filmului a rămas un nume de neuitat. Diana Lupescu s-a numărat 

întotdeauna printre actriţele favorite ale regizorilor de film, pentru prezenţa 

delicată, expresivitatea şi controlul asupra jocului în faţa camerelor de filmat. 

Colaborările sale din cinematografie s-au materializat în filme îndrăgite de public, 

dintre care amintim: Campioana (regia: Elisabeta Bostan), Buletin de Bucureşti 

(regia: Virgil Calotescu), Fata Morgana (regia: Elefterie Voiculescu), Iarba verde 



de acasă (regia: Stere Gulea), Povestea dragostei (regia: Ion Gopo), E-atât de 

aproape fericirea (regia: Andrei Băleanu), Există joi (regia: Adrian Petringenaru). 

Apoi, în 2007, a absolvit regia de teatru în cadrul Universităţii de Artă 

Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti, asumându-şi un nou rol 

pe tărâmul Thaliei, acela de director de scenă. S-a avântat curajos de cealaltă parte 

a rampei, pentru a crea lumi, poveşti şi personaje din perspectiva viziunii sale 

asupra artei şi vieţii, cucerindu-i atât pe colegii actori, cât şi publicul.  

Spectacolele sale efervescente aduc un zâmbet pe buzele privitorului, îl 

invită să se îndrăgostească, să viseze, să se joace. A regizat, pe scena Teatrului 

George Ciprian din Buzău, spectacole care se joacă, de ani de zile, cu casa închisă: 

Fii cuminte, Cristofor! de Aurel Baranga, Sirena şi Victoria de Aleksandr Galin, 

Părinţii teribili de Jean Cocteau. La Teatrul Sică Alexandrescu din Braşov se poate 

vedea  

Un bilet spre fericire deSpiró György, iar la Teatrul Regina Maria din 

Oradea, spumoasa comedie: Sărbători fericite de Jean Poiret. 
În stagiunea actuală, publicul este aşteptat la Teatrul Nottara să se lase sedus de 

spectacolele semnate de Diana Lupescu: Vacanţă în Guadelupa de Pierre Sauvil şi 

Eric Assous, Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, Matrimoniale de 

Lia Bugnar, De dor şi drag, Maria Tănase şi Umor, amor, fior de dor… în 

Bucureşti, ambele bazate pe scenarii proprii. 

 


