
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSAR DE PRESĂ 
Alexandru Repan din data 26.02.2015 
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Alexandru Repan, o viaţă fidel artei actoriceşti 

 

http://hyperflash.ro/alexandru-repan-o-viata-fidel-artei-actoricesti/


Azi, 26 februarie avem onoarea de a fi martori la aniversarea a 75 de ani de 

viaţă a unui titan al dramaturgiei şi a cinematografiei româneşti. Spun titan pentru că 

nu este un termen care să-l definească mai bine pe marele actor Alexandru Repan. 

Când spun Alexandru Repan, rezum 55 de ani de activitate dedicaţi întru totul 

lumii actoriceşti, o perioadă extraordinară plină de realizări în domeniul dramaturgiei 

şi filmului, fructificată prin peste 70 de spectacole şi mai mult de 30 de capodopere 

cinematografice. 

Mândru posesor al secretului trăirii 

eterne, maestrul Alexandru Repan a umplut în aproape jumatate de veac scena 

Teatrului Nottara cu reprezentaţii de o calitate desăvârşită, de fiecare dată lăsându-şi 

câte o fărâmă perfect dozată din sufletul său în inimile auditoriului. 

În anul 1961, domnia sa accede la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie 

“I.L. Caragiale”, specializarea actorie, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi Zoe 

Anghel. Este remarcat de Horia Lovinescu, directorul de pe atunci al Teatrului 

Nottara, iar în 1968 îşi începe fabuloasa carieră în cadrul aceleiaşi instituţii. În cei 

peste 45 de ani de teatru, el a colaborat cu regizori de marcă, precum: Dan Micu, 

Dominic Dembinski, Dan Nasta, Lucian Giurchescu, Dinu Cernescu, Alexandru 

Dabija, Felix Alexa, Sorana Coroamă-Stanca, George Rafael, Alexa Visarion, Vlad 

Mugur, Sanda Manu, Ion Cojar, Claudiu Goga. 

Dintre numeroasele reprezentaţii pe scena Teatrului Nottara, am selectat 

următoarele: „Anonimul” de Ion Omescu, regia: Dan Nasta (1969); „O lună la ţară” 

de Ivan Sergheevici Turgheniev, regia: George Rafael (1970); „Crimă şi pedeapsă”, 

adaptare după romanul lui Fiodor Dostoievski, regia: Sanda Manu (1970); „Şi eu am 

fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta (1971); „Fântâna Blanduziei” 



de Vasile Alecsandri, regia: Dan Nasta (1971); „Hamlet” de William Shakespeare, 

regia: Dinu Cernescu (1974); „Întoarcerea la Micene” de Evanghelos Averoff 

Tossizza, regia: Dan Nasta (1975); „Frumoasa istorie a vieţii şi a morţii regelui 

Henric al IV-lea” de William Shakespeare, regia: Lucian Giurchescu (1976); „Patima 

fără sfârşit” de Horia Lovinescu, regia: George Rafael (1977); „Pagini din Craii de 

Curtea Veche” de Mateiu Caragiale, regia: Alexandru Repan (1978); „Mizantropul” 

de J.B.P. Molière, regia: Dan Nasta (1979); „Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de 

cenuşă” de Horia Lovinescu, regia: Dan Micu (1979); „Noaptea umbrelor” de Horia 

Lovinescu, regia: Dan Nasta (1980); „Karamazovii”, adaptare după „Fraţii 

Karamazov” de Fiodor Dostoievski, regia: Dan Micu (1981); „Insomnie” de Adrian 

Dohotaru, regia: Alexandru Dabija (1982); „Negru şi roşu” de Horia Lovinescu, 

regia: Dan Micu (1983); „Cum vă place” de William Shakespeare, regia: Dan Micu 

(1985); „Livada de vişini” de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski (1988); „Al 

patrulea anotimp” de Horia Lovinescu, regia: Dan Micu (1989); „Regele moare” de 

Eugène Ionesco, regia: Dominic Dembinski (1991); „Jacques şi stăpânul său” de 

Milan Kundera, regia: Petre Bokor (1992); „Arşiţa şi viscolul” de Mihai Ispirescu, 

regia: Dominic Dembinski (1993); „Underground”, adaptare după „Azilul de noapte” 

de Maxim Gorki, regia: Alexandru Repan (1993); „Cui i-e frică de Virginia 

Woolf?” de Edward Albee, regia: Radu Gabrea (1999); „Vino la pod, iubita mea!” de 

Kiszely Gábor, regia: Alexandru Repan (2001); „Hora iubirilor” de Arthur 

Schnitzler, regia: Felix Alexa (2002); „Romeo şi Jeannette” de Jean Anouilh, regia: 

Claudiu Goga (2002); „Prăpăstiile Bucureştilor”, adaptare după Matei Millo, regia: 

Ada Lupu (2003); „Variaţiuni enigmatice” de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu 

Goga (2003); „Jocul dragostei şi al morţii” de Romain Rolland, regia: Lucian 

Giurchescu (2003); „Leonce şi Lena” de Georg Büchner, regia: Felix Alexa (2004); 

„Petrecere într-un pian cu coadă” de Mihai Ispirescu, regia: Alexandru Repan 

(2005); „Cabinierul” de Ronald Harwood, regia: Marcel Ţop (2006); „Vizitatorul” de 

Eric-Emmanuel Schmidt, regia: Claudiu Goga (2006); „Antigona” de Jean Anouilh, 

regia: Claudiu Goga (2008); „Execuţie în direct” de Arthur Miller, regia: Petre Bokor 

(2008); „Blues” de Arthur Miller, regia: Petre Bokor (2008); „Aniversarea” de 

Thomas Vinterberg şi Mogens Rukov, regia: Vlad Massaci (2009); „Nu vorbiţi cu 

actorii” de Tom Dudzick, regia: Diana Lupescu (2011); „Roman teatral” de Mihail 

Bulgakov, regia: Vlad Massaci (2012); „Rapsodie-n roz”, adaptare după romanul 

omonim al lui Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Alexandru Repan (2014). 

Dintre reprezentaţiile avute pe alte scene, amintim:  „Sfârşitul Troiei” de 

Walter Jens, regia: Vlad Mugur, la Teatrul Mic (1994); a participat în distribuţia 

monumentalului spectacol semnat de Silviu Purcărete şi realizat la Teatrul Naţional 

din Craiova, „Danaidele”, dramatizare de Silviu Purcărete (1995); „Năluca” de 

Lucian Chişu, Dan Micu şi Fănuş Neagu, regia: Dan Micu, la Teatrul Naţional din 

Bucureşti (1998); „Bine, mamă, da` ăştia povestesc în actu` doi ce se-ntâmplă în 

actu` întâi” de Matei Vişniec, regia: Nona Ciobanu, la Teatrul Mic (1998);” Valsul 

câinilor” de Leonid Andreev, regia: Nona Ciobanu, la Teatrul Mic (1999); „Eleni de 



Kostas Asimakopoulos”, regia: Ion Cojar, la Teatrul Naţional din Bucureşti (1999); 

„Richard al III-lea nu se mai face” de Matei Vişniec, regia: Michel Vivier, la Teatrul 

de Vest, Reşiţa (2005); „Colonia îngerilor” de Ştefan Caraman, regia: Nona Ciobanu, 

la Teatrul Mic (2007). 

Pentru cele peste 70 de spectacole de teatru şi mai mult de 30 de roluri în filme, 

Alexandru Repan a fost distins cu numeroase premii şi decorat în anul 2002 cu 

„Ordinul Național Serviciul Credincios în Grad de Cavaler”, pentru „devotamentul și 
harul artistic puse în slujba teatrului românesc.” 

  Maestrul Alexandru Repan îşi va aniversa cei 75 de ani într-un mod aparte. în 

această seară va urca pe scena Teatrului Nottara, în spectacolul “Rapsodie-n roz” 

după “Oscar şi Tanti Roz”, de Eric- Emmanuel Schmitt, unde va apărea în dublă 

ipostază: de actor şi de regizor. 

Reprezentaţia este programată la ora 19:30, la Sala George Constantin. 

Spectacolul 

propune o perspectivă inedită asupra existenţei şi trecerii timpului. Se poate oare trăi 

pe repede înainte? Prin puterea minṭii se poate orice! Mai ales când ai de recuperat o 

viaṭă. Fiindcă nu mai ai de trăit decât 12 zile ṣi nu ai la activ decât 10 ani. Dar o ai 

lângă tine pe Tanti Roz. Fără de care viaṭa, atâta câtă este, ar fi gri. 

“Oscar are zece ani, dar îmi este greu să cred că există un copil care să stea o oră şi 

jumătate pe scenă și să joace un rol atât de solicitant. În ceea ce o privește pe Tanti 

Roz, ea pretinde că vârsta sa este o cifră cu treisprezece zerouri, deci are miliarde de 

ani; e de vârsta cosmosului nostru, născut odată cu Big Bang-ul. Totuși, ca ea să 

poată avea miliarde de ani, există o singură șansă: să fie înger. Îngerii nu au vârstă.  



Astfel, mi-a venit ideea să inversez distribuția. Eu nu am vrut să joc un copil, ci 

povestea lui, împreună cu un înger. De fapt, alături de o familie de îngeri, cu un pian 

și cu un violoncel; trei fiinţe spirituale, care acompaniază douăsprezece zile din 

eternitatea postumă a acestui băiat.”  (Alexandru Repan) 

Pentru mai multe detalii legate de spectacolul de diseară şi nu numai, sunteţi 

bineveniţi pe www. Nottara.ro. 

 

By Daniel Puişor 

http://new.nottara.ro/
http://hyperflash.ro/author/puisordaniel/


Hyperflash  
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http://hyperflash.ro/rapsodie-n-roz-o-reprezentatie-a-constiintei-puerile/ 

 

  
 

„Rapsodie-n roz”, o reprezentaţie a conştiinţei puerile 

Spectacolul de aseară s-a consumat sub semnul existenţialului, în strânsă 

legătură cu divinitatea, temă abordată din perspectiva filozofiei aparent puerile. 

 Distribuţia i-a avut în prim-plan pe Alexandru Repan, 

în ipostaza de actor şi regizor şi pe Andreea Măcelaru Şofron. Muzica a fost  

http://hyperflash.ro/rapsodie-n-roz-o-reprezentatie-a-constiintei-puerile/


fabuloasă, asigurată în regim de live de Ella Bokor (violoncel) şi de Alexandru 

Petrovici ( pian). 

“Rapsodie-n roz” este reprezentaţia unde maestrul Alexandru Repan îi acordă 

micuţului Oscar şansa de a îmbătrâni. Acesta se luptă la numai 10 ani, de pe patul de 

spital, cu o boală incurabilă. Faptul că micuţul este conştient de gravitatea situaţiei, îl 

aruncă într-o spirală a existenţei cu o singură destinaţie, moartea. Întregul spectacol  

prezintă revolta protagonistului împotriva destinului fatidic, atent susţinută de Tanti 

Roz (Andreea Măcelaru Şofron), asistenta care îl îngrijeşte cu dragoste, singura care îl 

ajută să înţeleagă viaţa în adevărata ei frumuseţe. 

Oscar (re)descoperă frumuseţea de a trăi la o vârstă atât de fragedă, ceea ce 

conduce la o reacţie în lanţ care produce un “boom” în percepţia protagonistului 

asupra vieţii. 

 Tanti Roz întruchipează 

entitatea divină care veghează asupra suferindului pe ultima turnantă în drum spre 

Împăraţia Cerurilor.  Rolul infirmierei, fostă luptătoare de K1, prezentată ca având 10 

mii de miliarde de ani, este unul determinant în evoluţia lui Oscar, mult mai accentuat 

din momentul în care micul protagonist află că mai are de trăit doar 12 zile. Acest 

eveniment punctează intriga, momentul care dă startul schimbărilor extreme din 

psihicul micuţului. 

Acţiunea se dezvoltă vertiginos în jurul trăirilor materiale ale lui Oscar, 

evenimente ce se transpun în mentalul suferindului, legitimate de relaţia cauză-efect. 

Personajul întruchipat de Alexandru Repan se maturizează într-un ritm extraordinar, 

raportul fiind de 10 ani la o zi. Astfel, protagonistul străbate întregul proces al vieţii 

într-un interval de timp de 12 zile. Îşi însuşeşte comportamente specifice fiecărei 

etape a vieţii: trece prin procesul de pubertate, se îndrăgosteşte, trăieşte deziluzia 

iubirii aparent imposibile, se însoară, suferă în lipsa persoanei iubite, îmbătrâneşte.  

Pe tot parcursul evoluţiei sale, micul Oscar deprinde calitaţi intelectuale specifice 



fiecărei perioade pe care le dezbate alături de Tanti Roz şi pe care le împărtăşeşte 

negreşit Divinitaţii. 

 

„În dramaturgia universală există câteva cazuri imposibil de distribuit. Cel mai 

cunoscut este Romeo şi Julieta. Ea are cincisprezece, el, şaisprezece ani. Nu există 

actori de vârsta asta şi, chiar dacă ar fi doi copii talentaţi, nu ar putea să susţină un rol 

ca Romeo şi ca Julieta. Deci trebuie făcut rabat. 

În ceea ce-i priveşte pe Oscar şi pe Tanti Roz, lucrurile sunt şi mai complicate. 

Oscar are zece ani, dar îmi este greu să cred că există un copil care să stea o oră 

jumătate pe scenă şi să joace un rol atât de solicitant. În ceea ce o priveşte pe Tanti 

Roz, ea pretinde că vârsta sa este o cifră cu treisprezece zerouri, deci are miliarde de 

ani; e de vârsta cosmosului nostru, născut odată cu Big Bang-ul. Totuşi, ca ea să poată 

avea miliarde de ani, există o singură şansă: să fie înger. Îngerii nu au vârstă. 

 Astfel, mi-a venit idea 

să inversez distribuţia. Eu nu am vrut să-l joc pe Oscar, ci povestea lui, împreună cu 



un înger. De fapt, alături de o familie de îngeri care acompaniază douăsprezece zile 

din eternitatea postumă a acestui băiat.” -Alexandru Repan 

 

„Rapsodie-n roz” este o veritabilă dramă existentialistă cu trimitere la o problemă 

delicată cu care se confruntă societatea contemporană, neputinţa autorităţilor de a 

facilita un mediu constructiv din punct de vedere emotional copiilor care suferă de 

afecţiuni grave. 

Noi, redacţia Hyperflash, vă invităm la Teatrul Nottara pentru a viziona 

reprezentaţia “Rapsodie-n roz” din 14 martie, la sala George Constantin, spectacol 

care va incepe la ora 19:30, în regia aceluiaşi Alexandru Repan. 

Vă garantăm un spectacol unic din toate punctele de vedere! 

Mai jos puteţi viziona un scurt material filmat cu ocazia aniversării celor 75 de 

ani de viaţă ai maestrului Alexandru Repan:  

http://hyperflash.ro/rapsodie-n-roz-o-reprezentatie-a-constiintei-puerile/ 

 

 

By Daniel Puişor 

 

http://new.nottara.ro/
http://hyperflash.ro/rapsodie-n-roz-o-reprezentatie-a-constiintei-puerile/
http://hyperflash.ro/author/puisordaniel/
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Aniversare pe scenă. Maestrul Alexandru Repan împlineşte 75 de ani alături de 

public 

Astăzi, 26 februarie, maestrul Alexandru Repan împlineşte vârsta de 75 de ani. 

Dacă îi priveşti statura sveltă, eleganţa, supleţea gesturilor şi zâmbetul cuceritor, 

informaţia pare neverosimilă. Totuşi, stau mărturie multitudinea de roluri 

memorabile, pe care le-a jucat în cele peste 70 de spectacole şi peste 30 de filme, 

realizate de-a lungul celor 55 de ani de carieră. 

În tot acest timp a trăit pe scenă la intensitate maximă, a luptat pentru adevăr, 

ca un veritabil cavaler al Thaliei, a oferit publicului multă bucurie. Pentru creaţiile 

sale a fost distins cu numeroase premii şi a fost decorat, în anul 2002, cu Ordinul 

Naţional Serviciul Credincios în Grad de Cavaler, pentru devotamentul şi harul 

artistic puse în slujba teatrului românesc. 

La zi aniversară, Teatrul Nottara îl sărbătoreşte cu ocazia  spectacolului 

Rapsodie-n roz după „Oscar şi Tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, în care 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/aniversare-pe-scena-maestrul-alexandru-repan-implineste-75-de-ani-alaturi-de-public-685366.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/aniversare-pe-scena-maestrul-alexandru-repan-implineste-75-de-ani-alaturi-de-public-685366.html


maestrul Repan apare în dublă ipostază: de actor şi de regizor. Montarea este 

programată la ora 19:30, la Sala George Constantin. 

Spectacolul propune o perspectivă inedită asupra existenţei şi trecerii timpului. 

Se poate oare trăi pe repede înainteĂ Prin puterea minţii se poate orice! Mai ales când 

ai de recuperat o viaţă. Fiindcă nu mai ai de trăit decât 12 zile şi nu ai la activ decât 10 

ani. Dar o ai lângă tine pe Tanti Roz. Fără de care viaţa, atâta câtă este, ar fi gri 

 

 

„Oscar are zece ani, dar îmi este greu să cred că există un copil care să stea o 

oră şi jumătate pe scenă şi să joace un rol atât de solicitant. În ceea ce o priveşte pe 

Tanti Roz, ea pretinde că vârsta sa este o cifră cu treisprezece zerouri, deci are 

miliarde de ani; e de vârsta cosmosului nostru, născut odată cu Big Bang-ul. Totuşi, 

ca ea să poată avea miliarde de ani, există o singură şansă: să fie înger. Îngerii nu au 

vârstă. 

Astfel, mi-a venit ideea să inversez distribuţia. Eu nu am vrut să joc un copil, ci 

povestea lui, împreună cu un înger. De fapt, alături de o familie de îngeri, cu un pian 

şi cu un violoncel; trei fiinţe spirituale, care acompaniază douăsprezece zile din 

eternitatea postumă a acestui băiat.”, povesteşte Alexandru Repan.   

Autor: Sebastian S. Eduard 

http://jurnalul.ro/autor/sebastian-s--eduard.html
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din data de 25 februarie 2015, ora 07.16 

http://jurnalul.ro/calendar/azi-e-ziua-ta-alexandru-repan-685299.html# 

 

 
 

Azi e ziua ta, Alexandru Repan 

Actorul Alexandru Repan sărbătoreşte 74 de 

ani de viaţă şi pregăteşte un nou spectacol – “Rapsodie în roz” – o dramatizare după 

romanul “Oscar şi Tanti Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt. S-a dăruit teatrului 

românesc şi publicului său şi le-a oferit momente de neuitat. Alexandru Repan nu va 

http://jurnalul.ro/calendar/azi-e-ziua-ta-alexandru-repan-685299.html


face nimic special de ziua sa, ci va sărbători alături de cei doi fii. Jurnalul Naţional îi 

urează “La mulţi ani!” 

“M-am născut în război, cu un an înainte de a intra România în război cu 

Uniunea Sovietică. Prima copilărie am avut-o în anii cumpliţi de după război, cu 

sărăcia, cu seceta din Moldova, instaurarea, încet-încet, a comunismului. După aceea 

am început să fac o şcoală, în '48, şi am terminat un liceu, apoi am făcut o Facultate 

de istorie, după aia în fine am ajuns la ceea ce îmi doream de când m-am născut şi am 

ajuns şi eu ce am ajuns astăzi. Minunea vieţii este că te naşti, după aia că te trezeşti în 

fiecare dimineaţă, că răsare soarele, că se ridică, că apune, sau că se învârte Pământul, 

este acelaşi lucru, fiecare zi din viaţa omului este o minune lăsată de Dumnezeu şi ea 

trebuie să fie cea mai frumoasă dintre toate şi fiecare este frumoasă în felul ei chiar 

dacă unele aparţin tragicului, dramaticului sau nefericirii, dar şi astea fac parte din 

viaţa omului şi ele trebuie sublimate la fel ca şi momentele de bucurie şi de scânteie. 

Aşa că viaţa este un lucru, un dar pe care ni-l face Dumnezeu şi pe care trebuie să-l 

apreciem ca pe un dar foarte preţios. 

Mi-aş fi dorit să joc Cyrano de Bergerac. Nu se mai poate acum, pentru că e 

prea costisitor să se pună în scenă o asemenea piesă. Mi-aş fi dorit să joc Iago, dar 

acum nu mai am vârsta lui Iago. Nici caracterul lui, dar... o să încep probabil o piesă 

de teatru, Shakespeare, în regia domnului Masaci, care este un regizor foarte drag 

sufletului meu şi cu care am mai jucat două piese la Teatrul Nottara, probabil că va fi 

«Furtuna» de Shakespeare. 

Când eşti tânăr îţi închipui că eşti mult mai bun decât eşti. Că poţi mai mult 

decât poţi. Este o calitate, dar şi un defect al tinereţii. Încrederea mare se poate 

transforma în aroganţă. E bine să te uiţi în stânga şi-n dreapta ta când eşti tânăr şi să-i 

vezi pe cei care au jucat teatru înaintea ta”. 

 

 

de Sorin LUPSA  



3. Agerpressl 

din data de 26 februarie 2015, ora 08.31 

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/02/26/documentar-actorul-alexandru-

repan-implineste-75-de-ani-08-31-09 

 

 
 

DOCUMENTAR Actorul Alexandru Repan împlinește 75 de ani 

 

Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940 în București. Părinții săi 

iubeau teatrul și l-au dus de multe ori la spectacole, inoculându-i acestuia dragostea de 

scenă.  

 Foto: (c) Sorin LUPȘA / Arhiva AGERPRES  

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/02/26/documentar-actorul-alexandru-repan-implineste-75-de-ani-08-31-09
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2015/02/26/documentar-actorul-alexandru-repan-implineste-75-de-ani-08-31-09


De la 14-15 ani știa roluri pe dinafară ai marilor actor ai vremii: Mihai Popescu, 

Emil Botta sau Fory Etterle și Ionescu-Gion.  

La 16 ani s-a înscris la Facultatea de Istorie, pe care a absolvit-o în 1961. După 

terminarea acesteia, s-a înscris la examenul de admitere la Institutul de Teatru, având 

în comisie personalități ca Mony Ghelerter, Alexandru Finți, Ion Finteșteanu, Beate 

Fredanov. A fost admis la clasa profesorilor Mony Ghelerter — Zoe Anghel, avându-i 

colegi pe Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Cârje, Peter Paulhofer, Ștefan 

Sileanu, Olga Bucătaru sau Alexandru Bocăneț — care, după anul întâi, a plecat de la 

Actorie la Regie. A absolvit IATC în 1965.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În piesa de teatru ''Regele moare'', de Eugen Ionescu (Eugen Ionesco), la Teatrul Nottara, 1991 Foto: (c) Armand 
ROSENTHAL / Arhiva AGERPRES  

În 1968, recita un poem la televiziune și a fost remarcat de Horia Lovinescu, pe 

atunci directorul Teatrului Nottara, care i-a propus un rol, și să devină, alături de 

colegi de breaslă ca Ovidiu Iuliu Moldovan, Gilda Marinescu și Ștefan Iordache, actor 

al Teatrului Nottara. Aceasta a reprezentat cea mai mare cotitură din viața sa, i-a adus 

roluri și interpretări celebre și din rolul de june prim a trecut la adevărate roluri de 

compoziție.  

Despre întâlnirea cu actorii Teatrului Nottara povestește actorul într-un interviu 

acordat AGERPRES.  

''Îi cunoșteam dinainte. Eram prieten cu Gilda Marinescu, mă mai întâlnisem cu 

George Constantin și cu alți actori și actrițe ale teatrului, mai aveam câțiva colegi de 



Institut care veniseră înaintea mea aici și cunoșteam puțin atmosfera, dar îmi era 

teamă să mă gândesc. 

Pe vremea aceea eram angajatul unui teatru destul de pauper, se chema Teatru 

Regional București, un teatru cu un statut dubios, incert, un teatru, cum ar fi astăzi, al 

județului Ilfov, era al regiunii București, jucam mai mult prin sate, prin cămine 

culturale, deci nu aveam o perspectivă foarte luminoasă până într-o bună zi când la o 

emisiune de duminică la prânz, o emisiune de divertisment, făcută de un regizor bun 

de la televiziune, am spus un fragment din 'Bocet pentru Ignacio Sánchez Mejías' al 

lui Federico García Lorca, un text foarte greu și foarte frumos, și aici s-a întâmplat 

miracolul. Horia Lovinescu nu se uita la televizor, chiar ne spunea că îl detestă, d'apăi 

într-o duminică după-masă, la ora două, ce a căutat la televizor? Cert este că a doua 

zi, luni, când am venit la teatru să văd o vizionare cu 'Fedra' cu Gilda Marinescu, s-a 

uitat la mine, s-a oprit, eu știam cine este, și a spus: 'Dumneata ieri nu ai spus o poezie 

la televizor?', 'Ba da.', 'Aș fi încântat dacă ai dori să faci parte din trupa Teatrului 

Nottara!'. Marți am fost angajat'', își amintește marele actor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 

piesa de teatru ''Regele moare'', de Eugen Ionescu (Eugen Ionesco), la Teatrul 
Nottara, 1991 Foto: (c) Armand ROSENTHAL / Arhiva AGERPRES  



Din 1970, a jucat pe scena Teatrului Nottara din București, până în prezent, în 

piese precum: ''Anonimul'' de Ion Omescu (1969); ''Crimă și pedeapsă'' de 

Dostoievski (1970); ''Bună seara domnule Wilde'' de Oscar Wilde (1971); ''Craii de 

curte veche'' de Mateiu Caragiale (1978); ''Al patrulea anotimp'' de Horia Lovinescu 

(1989); ''Regele moare' de Eugen Ionesco (1991); ''Arșița și viscolul'' de Mihai 

Ispirescu (1993). A mai jucat în alte multe spectacole, colaborând cu mari regizori — 

''Cui i-e frică de Virginia Woolf'' de Edward Aldee (r. Radu Gabrea, 1999), ''Vino la 

pod, iubita mea!'' de K. Gabor (r. Alexandru Repan),''Hora iubirilor'' de A. Schnitzler 

(r. Felix Alexa), ''Romeo și Jeanette'' de J. Anouilh (r. Claudiu Goga), ''Prăpăstiile 

Bucureștilor'' după Matei Millo (r. Ada Lupu), ''Jocul dragostei și-al morții'' de R. 

Rolland (r. Lucian Giurchescu), ''Richard al III-lea nu se mai face'' de Matei Vișniec 

(r. Michel Vivier), ''Variațiuni enigmatice'' de E. Schmidt (r. Claudiu Goga) și multe 

altele.  

Actorul în 2003  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / Arhiva AGERPRES  

Pentru Alexandru Repan, întâlnirea și colaborarea cu Horia Lovinescu 

reprezintă și astăzi un mare ''noroc''.  

''Am avut marele noroc să joc dramaturgia lui Horia Lovinescu. Pe vremea 

aceea, cine își mai aduce aminte, era obligatoriu ca 60% din repertoriu unui teatru să 

fie piesă contemporană și 40% să fie românești, ale dramaturgiei românești. (...) Deci 

am avut norocul să joc într-o dramaturgie românească solidă, care forma actorul, 

mintea, sufletul și, mai ales, cultura lui. Și, după aceea, au venit regizori din generația 

mea, actori din generația mea, s-a împrospătat trupa, au venit Dan Micu, Sandu 

Dabija, Dominic Dembinski și toți au început să pună piese și cu noi, nu, numai cu 

marea gardă a Teatrului Nottara care exista când am venit noi. După aia au venit 



rolurile cele bune cu piesele lui Horia Lovinescu, după aceea one-man show-ul meu 

'Craii de Curtea Veche', care m-a uns pe inimă mulți ani la rând'', mărturisește 

maestrul în interviul acordat AGERPRES.  

Văzând în el un actor cu carismă și talent, scenaristul Titus Popovici i-a oferit 

rolul împăratului Austriei din filmul "Horia" (rolul principal fiind jucat de Ovidiu 

Iuliu Moldovan). În film s-a remarcat, cu precădere, în roluri care evocă personalități 

istorice. Din bogata sa filmografie, atât pe marele ecran, cât și în televiziune, cităm: 

''Vacanță la mare'' (1962), ''Ciprian Porumbescu'' (1972), ''Cantemir'' (1975), 

''Războiul de Independență'' (serial TV, 1977), ''Vlad Țepeș'' (1979), ''Am fost 16'' 

(1980), ''Burebista'' (1980), ''Masca de argint'' (1984), ''Bătălia din umbră'' (1985), 

''Colierul de turcoaze'' (1985), ''Rochia albă de dantelă'' (1988, r. Dan Pița), ''Trahir'' 

(1992, r. Radu Mihăileanu), ''Faimosul paparazzo'' (1999, r. N. Mărgineanu), 

''Sindromul Timișoara — Manipularea'' (2004, r. Marius Barna), ''Youth Without 

Youth / Tinerețe fără tinerețe'' (2007, r. Francis Ford Coppola). 

Din 1990, a predat actoria la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie, 

devenit apoi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ''I.L. 

Caragiale''. 

Caragiale''.  

 

 

 

 

 

 

La evenimentul de lansare a proiectului ''Actor și Regizor'', 
la Teatrul Nottara din București, 2014  

Foto: (c) Sorin LUPȘA / Arhiva AGERPRES  

În primăvara anului 2014, Teatrul Nottara a lansat proiectul ''Actor și regizor'', 

al cărui cap de afiș a fost Alexandru Repan, care a pus în scenă primul spectacol al 

acestui nou proiect, o adaptare a romanului ''Oscar și Tanti Roz'', de Eric-Emmanuel 

Schmitt. El este protagonistul spectacolului (Oscar), iar cel de-al doilea personaj l-a 



încredințat fostei sale studente la UNATC, actualmente colegă în acest teatru, 

Andreea Măcelaru Șofron.  

 

 

 

 

 

 

 

Actorii Andreea Măcelaru și Alexandru Repan, la evenimentul de lansare a 
proiectului ''Actor și Regizor'', la Teatrul Nottara, 2014  

Foto: (c) Sorin LUPȘA / Arhiva AGERPRES  

Actorului Alexandru Repan i s-au recunoscut meritele artistice de-a lungul 

anilor. În 2000, a fost aniversat cu ocazia zilei de naștere, la Cinematecă, moment în 

care a apărut pe scenă cu cei doi fii de mână. În 2002, a fost distins cu Ordinul 

Cultural în grad de Cavaler.  

La 29 mai 2010, actorul Alexandru Repan a fost sărbătorit la Teatrul 

Metropolis, la premiera spectacolului "Pagini din Craii de Curtea Veche'', cu ocazia 

împlinirii a 45 de ani de carieră și 70 de ani de viață.  

Alexandru Repan este tatăl a doi băieți, Alexandru și Mateiu Dimitri. Cel mare 

poartă numele tatălui și al bunicului. Cel mic se numește Mateiu pentru că atunci când 

s-a născut, tatăl său juca în spectacolul după ''Craii de Curtea Veche'' de Mateiu 

Caragiale, regizat de Alexandru Repan.  

 

 

AGERPRES/(Documentare — Marina Bădulescu, editor: Horia Plugaru) 



4. Cotidianul 
din data de 26 februarie 2015,  

http://www.cotidianul.ro/la-multi-ani-din-inima-alexandru-repan-257277/ 

 

 
 

La Mulţi Ani, din inimă, Alexandru Repan! 

 

Un actor seducător şi elegant 

http://www.cotidianul.ro/la-multi-ani-din-inima-alexandru-repan-257277/


Un Pygmalion perpetuu, o izbucnire de vitalitate, un chip de Hollywood. 

Pe 26 februarie, marele actor Alexandru Repan împlineşte vârsta de 75 de ani. 

Dacă îi priveşti statura sveltă, eleganţa, supleţea gesturilor şi zâmbetul cuceritor, 

informaţia pare neverosimilă. Totuşi, stă mărturie multitudinea de roluri memorabile, 

pe care le-a jucat în cele peste 70 de spectacole şi peste 30 de filme, realizate de-a 

lungul celor 55 de ani de carieră. 

La Mulţi Ani, Alexandru Repan! 

A intrat în anul 1961 la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. 

Caragiale, specializarea actorie, clasa profesorilor Mony Ghelerter şi Zoe Anghel. 

Remarcat de Horia Lovinescu, care era directorul Teatrului Nottara, Alexandru Repan 

este primit în trupa acestei instituţii, începând cu anul 1968. 

Cu Andreea Măcelaru în Rapsodie-n roz 



Alexandru Repan şi Mircea Diaconu 

A colaborat cu regizori de marcă, precum: Dan Micu, Dominic Dembinski, Dan 

Nasta, Lucian Giurchescu, Dinu Cernescu, Alexandru Dabija, Felix Alexa, Sorana 

Coroamă-Stanca, George Rafael, Alexa Visarion, Vlad Mugur, Sanda Manu, Ion 

Cojar, Claudiu Goga. Dintre spectacolele în care a jucat pe scena Teatrului Nottara 

amintim (selectiv): Anonimul de Ion Omescu, regia: Dan Nasta (1969); O lună la ţară 

de Ivan Sergheevici Turgheniev, regia: George Rafael (1970); Crimă şi pedeapsă, 

adaptare după romanul lui Fiodor Dostoievski, regia: Sanda Manu (1970); Şi eu am 

fost în Arcadia de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta (1971); Fântâna Blanduziei de 

Vasile Alecsandri, regia: Dan Nasta (1971); Hamlet de William Shakespeare, regia: 

Dinu Cernescu (1974); Frumoasa istorie a vieţii şi a morţii regelui Henric al IV-lea 

de William Shakespeare, regia: Lucian Giurchescu (1976); Patima fără sfârşit de 

Horia Lovinescu, regia: George Rafael (1977); Pagini din Craii de Curtea Veche de 

Mateiu Caragiale, regia: Alexandru Repan (1978); Mizantropul de J.B.P. Molière, 

regia: Dan Nasta (1979); Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă de Horia 

Lovinescu, regia: Dan Micu (1979); Noaptea umbrelor de Horia Lovinescu, regia: 

Dan Nasta (1980); Karamazovii, adaptare după Fraţii Karamazov de Fiodor 

Dostoievski, regia: Dan Micu (1981); Negru şi roşu de Horia Lovinescu, regia: Dan 

Micu (1983); Cum vă place de William Shakespeare, regia: Dan Micu (1985); Livada 

de vişini de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski (1988), în care i-au dat replica 

George Constantin şi Ştefan Radoff; Al patrulea anotimp de Horia Lovinescu, regia: 

Dan Micu (1989); Regele moare de Eugène Ionesco, regia: Dominic Dembinski 

(1991); Jacques şi stăpânul său de Milan Kundera, regia: Petre Bokor (1992); 

Underground, adaptare după Azilul de noapte de Maxim Gorki, regia: Alexandru 

Repan (1993); Cui i-e frică de Virginia Woolf? de Edward Albee, regia: Radu Gabrea 

(1999); Hora iubirilor de Arthur Schnitzler, regia: Felix Alexa (2002); Romeo şi 

Jeannette de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2002); Variaţiuni enigmatice de 

Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu Goga (2003); Jocul dragostei şi al morţii de 

Romain Rolland, regia: Lucian Giurchescu (2003); Leonce şi Lena de Georg Büchner, 

regia: Felix Alexa (2004); Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu 

Goga (2006); Antigona de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2008); Nu vorbiţi cu 



actorii de Tom Dudzick, regia: Diana Lupescu (2011); Roman teatral de Mihail 

Bulgakov, regia: Vlad Massaci (2012); Rapsodie-n roz, adaptare după romanul 

omonim al lui Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Alexandru Repan (2014). 

Actorul şi regizorul 

A fost solicitat să joace şi pe alte scene, în spectacole din repertoriul acelor 

teatre: Sfârşitul Troiei de Walter Jens, regia: Vlad Mugur, la Teatrul Mic (1994); a 

participat în distribuţia monumentalului spectacol semnat de Silviu Purcărete şi 

realizat la Teatrul Naţional din Craiova, Danaidele, dramatizare de Silviu Purcărete 

(1995); Bine, mamă, da` ăştia povestesc în actu` doi ce se-ntâmplă în actu` întâi de 

MateiVişniec, regia: Nona Ciobanu, la Teatrul Mic (1998); Valsul câinilor de Leonid 

Andreev, regia: Nona Ciobanu, la Teatrul Mic (1999); Eleni de Kostas 

Asimakopoulos, regia: Ion Cojar, la Teatrul Naţional din Bucureşti (1999)... 

”Alexandru Repan este un actor deplin, cu putere de control asupra stării sufleteşti 

complicate.  

De câte ori e în scenă, el îi stăpâneşte pe toţi cu privirea şi energia sa, 

adunându-i şi risipindu-i într-un firesc sub care se ghiceşte încărcătura de gândire. Are 

un joc sub zodia lucidităţii. Compoziţii robuste, cu pondere şi credibilitate. Astfel, 

actorul trăieşte neliniştea creatoare, nemulţumirea fundamentală, faţă de tot ceea ce 

ştie că-i este deja la îndemână, având forţa, tenacitatea, inteligenţa de a nu se 

transforma într-o imagine în sine, ci într-o imagine despre om. Pentru Alexandru 

Repan teatrul este locul din lume unde nu ai voie să disimulezi...”, scrie Dan-Marius 

Zarafescu. 



În Dimitrie Cantemir 

”Norocul" său în film a fost întâlnirea cu Titus Popovici, singurul mare 

scenarist pe care l-a avut până acum filmul românesc, un om de o fineţe, de o 

spiritualitate şi de o cultură extraordinare. El i-a oferit rolul împăratului Austriei din 

filmul Horia (jucat de Ovidiu Iuliu Moldovan) şi cu complicitatea lui Titus şi a 

regizorului filmului, Mircea Mureşan, realizează personajul (un împărat francmason) 

din detalii subtile, pe înţelesul avizaţilor. 

În pelicula Masca de argint 

În tot acest timp a trăit pe scenă la intensitate maximă, a luptat pentru adevăr, 

ca un veritabil cavaler al Thaliei, a oferit publicului multă bucurie. Pentru creaţiile 

sale a fost distins cu numeroase premii şi a fost decorat, în anul 2002, cu Ordinul 

Naţional Serviciul Credincios în Grad de Cavaler, pentru devotamentul şi harul 

artistic puse în slujba teatrului românesc. 



Cu Mircea Andreescu 

în Vizitatorul 

În Variaţiuni 

enigmatice 

Considerăm că o viaţă artistică atât de bogată trebuie celebrată într-un mod 

aparte. De aceea, îl vom sărbători la spectacolul Rapsodie-n roz după „Oscar şi Tanti 

Roz” de Eric-Emmanuel Schmitt, în care maestrul Repan apare în dublă ipostază: de 

actor şi de regizor. Montarea este programată joi 26 februarie, de la ora 19.30, la Sala 

George Constantin. 



Cu Lucia Mureşan în Livada de vişini 

”Spectacolul propune o perspectivă inedită asupra existenţei şi trecerii timpului. 

Se poate oare trăi pe repede înainte? Prin puterea minţii se poate orice! Mai ales când 

ai de recuperat o viaţă. Fiindcă nu mai ai de trăit decât 12 zile şi nu ai la activ decât 10 

ani. Dar o ai lângă tine pe Tanti Roz. Fără de care viaţa, atâta câtă este, ar fi gri. 

Cu Ioana Anton 



Oscar are zece ani, dar îmi este greu să cred că există un copil care să stea o oră 

şi jumătate pe scenă şi să joace un rol atât de solicitant. În ceea ce o priveşte pe Tanti 

Roz, ea pretinde că vârsta sa este o cifră cu treisprezece zerouri, deci are miliarde de 

ani; e de vârsta cosmosului nostru, născut odată cu Big Bang-ul. Totuşi, ca ea să poată 

avea miliarde de ani, există o singură şansă: să fie înger. Îngerii nu au vârstă. 

În Regele moare 

Astfel, mi-a venit ideea să inversez distribuţia. Eu nu am vrut să joc un copil, ci 

povestea lui, împreună cu un înger. De fapt, alături de o familie de îngeri, cu un pian 

şi cu un violoncel; trei fiinţe spirituale, care acompaniază douăsprezece zile din 

eternitatea postumă a acestui băiat”, mărturisea Alexandru Repan. 

Vă aşteptăm, aşadar, joi 26 februarie, de la ora 19.30, să îl aplaudăm împreună 

pe Alexandru Repan, să îi urăm La mulţi ani! Şi să-i arătăm aprecierea noastră în 

această zi specială. 

 



Rapsodie-n roz, un spectacol pe 

care să nu-l pierdeţi de ziua Maestrului 

La împlinirea celor 75 de ani de viaţă, pentru tot ce a realizat de-a lungul 

timpului, în teatru şi film, colegii din Teatrul Nottara, admiratorii săi îi urează multă 

sănătate, linişte în suflet şi realizarea cât mai multor proiecte teatrale de calitate! 

La Mulţi Ani!, îi dorim actorului Alexandru Repan să-şi păstreze cu sfinţenie 

superba tinereţe creatoare... 

 

 

de Magdalena Popa Buluc 

http://www.cotidianul.ro/autor/magdalena-popa-buluc/


5. Ziua Constanța 
din data de 26 februarie  2015, ora 11.55 

http://www.ziuaconstanta.ro/in-constanta/stiati-ca/stiati-ca-astazi-actorul-

alexandru-repan-implineste-75-de-ani-534526.html 

  

 
 

Astăzi, actorul Alexandru Repan împlineşte 75 de ani 

 Sursa foto: Cinemagia.ro 

http://www.ziuaconstanta.ro/in-constanta/stiati-ca/stiati-ca-astazi-actorul-alexandru-repan-implineste-75-de-ani-534526.html
http://www.ziuaconstanta.ro/in-constanta/stiati-ca/stiati-ca-astazi-actorul-alexandru-repan-implineste-75-de-ani-534526.html


Actorul român Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940, în Bucureşti. 

Astăzi, împlineşte vârsta de 75 de ani. 

 În 1961, a absolvit Facultatea de Istorie, apoi s-a înscris la Institutul de Teatru, 

unde i-a avut drept colegi pe Emil Hossu, Melania Cârje, Ștefan Sileanu sau Olga 

Bucătaru. 

  Din 1970, potrivit Agerpres, a jucat pe scena Teatrului Nottara din București, 

până în prezent, în piese precum: „Anonimul'' de Ion Omescu (1969), „Crimă și 

pedeapsă'' de Dostoievski (1970), „Bună seara domnule Wilde'' de Oscar Wilde 

(1971), „Craii de curte veche'' de Mateiu Caragiale (1978), „Al patrulea anotimp'' de 

Horia Lovinescu (1989) și multe altele. De asemenea, a jucat şi în filme, remarcându-

se mai ales în rolurile care evocă personalități istorice. 

 În decembrie 2002, actorul român a fost decorat cu Ordinul naţional Serviciul 

Credincios în grad de Cavaler, alături de alţi mari actori, „pentru devotamentul și 

harul artistic puse în slujba teatrului romanesc, cu prilejul împlinirii unui veac și 

jumătate de existență a Teatrului Național din București”. 

 

 

de Rodica MITU 

 

http://www.ziuaconstanta.ro/autor/rodica%20mitu.html


6. Adevărul 
din data de 22 februarie  2015, ora 16.56 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/actorul-alexandru-repan-75-ani-sarbatoriti-

spectacol-teatrul-nottara-1_54e9e73f448e03c0fddf5859/index.html 

 

 

 

Actorul Alexandru Repan, 75 de ani sărbătoriţi cu un spectacol la Teatrul Nottara 

 

Pe 26 februarie, actorul Alexandru Repan împlineşte 75 de ani şi 55 de ani de 

carieră, iar dubla aniversare îl va prinde, cum altfel, pe scenă, la Teatrul Nottara, 

acolo unde semnează şi regia spectacolului "Rapsodie-n roz", în care joacă de un an. 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/actorul-alexandru-repan-75-ani-sarbatoriti-spectacol-teatrul-nottara-1_54e9e73f448e03c0fddf5859/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/actorul-alexandru-repan-75-ani-sarbatoriti-spectacol-teatrul-nottara-1_54e9e73f448e03c0fddf5859/index.html


Spectacolul de pe 26 februarie, o adaptare după "Oscar şi Tanti Roz" de Eric-

Emmanuel Schmitt, este programat de la ora 19.30, la Sala "George Constantin" a 

Teatrului Nottara, şi propune o perspectivă inedită asupra existenţei şi trecerii 

timpului. 

"Pe 26 februarie, marele actor Alexandru Repan împlineşte vârsta de 75 de ani. Dacă 

îi priveşti statura sveltă, eleganţa, supleţea gesturilor şi zâmbetul cuceritor, informaţia 

pare neverosimilă. Totuşi, stau mărturie multitudinea de roluri memorabile, pe care le-

a jucat în cele peste 70 de spectacole şi peste 30 de filme, realizate de-a lungul celor 

55 de ani de carieră", informează un comunicat la Teatrului Nottara.  

Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940 în Bucureşti. Părinţii săi, 

Marghit şi Alexandru, l-au dus de multe ori la spectacole inoculându-i dragostea de 

scenă.  

La 16 ani s-a înscris la Facultatea de Istorie pe care a absolvit-o în 1961. După 

terminarea acesteia s-a înscris la examenul de admitere la Institutul de Teatru, având 

în comisie personalităţi ca Moni Ghelerter, Alexandru Finţi, Ion Finteşteanu, Beate 

Fredanov. A fost admis din prima încercare, cu o schiţă de Caragiale şi cu un sonet de 

Eminescu, la clasa profesorilor Moni Ghelerter — Zoe Anghel, având colegi cu nume 

de primă mână ale scenei: Ruxandra Sireteanu, Emil Hossu, Melania Cârje, Peter 

Paulhofer, Ştefan Sileanu, Olga Bucătaru sau Alexandru Bocăneţ — care, după anul 

întâi, a plecat de la Actorie la Regie. A absolvit IATC în 1965.  

În 1968, recita un poem 

la televiziune şi a fost remarcat de Horia Lovinescu, pe atunci directorul Teatrului 

Nottara, care i-a propus un rol, şi să devină, alături de colegi de breaslă ca Ovidiu 

Iuliu Moldovan, Gilda Marinescu şi Ştefan Iordache.  



Din 1970 a jucat pe scena Teatrului Nottara din Bucureşti, până în prezent, în 

piese precum: ''Crimă şi pedeapsă'' de Dostoievski (1970); ''Bună seara domnule 

Wilde'' de Oscar Wilde (1971); ''Craii de curte veche'' de Mateiu Caragiale (1978); 

''Al patrulea anotimp'' de Horia Lovinescu (1989); ''Regele moare' de Eugen Ionesco 

(1991). A mai jucat în multe spectacole, colaborând cu mari regizori — ''Cui i-e frică 

de Virginia Woolf'' de Edward Aldee (r. Radu Gabrea, 1999), ''Hora iubirilor'' de A. 

Schnitzler (r. Felix Alexa), ''Romeo şi Jeanette'' de J. Anouilh (r. Claudiu Goga), 

''Richard al III-lea nu se mai face'' de Matei Vişniec (r. Michel Vivier), ''Variaţiuni 

enigmatice'' de E. Schmidt (r. Claudiu Goga) şi multe altele. 

A jucat în numeroase filme, pe marele şi micul ecran: ''Vacanţă la mare'' 

(1962), ''Ciprian Porumbescu'' (1972), ''Cantemir'' (1975), ''Războiul de Independenţă'' 

(serial TV, 1977), ''Vlad Ţepeş'' (1979), ''Burebista'' (1980), ''Masca de argint'' (1984), 

''Bătălia din umbră'' (1985), ''Colierul de turcoaze'' (1985), ''Rochia albă de dantelă'' 

(1988, r. Dan Piţa), ''Trahir'' (1992, r. Radu Mihăileanu), ''Faimosul paparazzo'' (1999, 

r. N. Mărgineanu), ''Sindromul Timişoara — Manipularea'' (2004, r. Marius Barna), 

''Youth Without Youth / Tinereţe fără tinereţe'' (2007, r. Francis Ford Coppola).  

Din 1990 a predat actoria la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografie, 

devenit apoi Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I.L. 

Caragiale''. În 2002, a fost distins cu Ordinul Cultural în grad de Cavaler.  

 

 

de Florin Ghioca 

 



7. TVR2 
din data de 14 martie 2015, 

 http://www.tvrplus.ro//editie-arte-carte-si-capricii-314840 
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8. Elisabeta Niculescu 
din data de 26 februarie 2015, ora 23.32 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/14bdef8ba82bd90d?proje

ctor=1 

 

 

“Niciodată nu se ştie ce e aia “generaţia de aur”. Pentru George Vraca, de pildă, 

George Constantin nu făcea parte din nicio generaţie de aur, era un tânăr care juca şi 

el teatru binişor, dar pentru George Constantin generaţia de aur era Vraca, dar Vraca 

pentru Nottara nu era generaţie de aur, şi uite aşa, când actorul ajunge la vârsta 

maturităţii, nu a vieţii, a maturităţii sale artistice, conform destinului, putinţei, 

talentului (…) devine un actor important al teatrului unde este, al teatrului românesc, 

al locului unde este proţăpit de soartă şi devine şi el un metal preţios.” – Alexandru 

Repan 

https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/14bdef8ba82bd90d?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/14bdef8ba82bd90d?projector=1


 

CRONICĂ DE TEATRU „Rapsodie-n roz” este un spectacol semnat de 

Alexandru Repan, pe care iubitorii teatrului ȋl cunosc din piese ca „Frații 

Karamazov” sau „Livada de vișini.” Piesa are la bază textul lui Eric Emmanuel 

Schmitt, unul dintre cei mai apreciați dramaturgi din lume, recompensat cu 

premiul Molière și Marele Premiu pentru Teatru și tradus ȋn peste 40 de limbi. 

Prizonier al unui destin crud, Oscar (Alexandru Repan), un băiețel de numai 

zece ani, ȋi scrie lui Dumnezeu, căutȃnd să ȋnțeleagă de ce suferim. Marile ȋntrebări 

ale existenței ȋși fac loc ȋn miezul inocenței, otrăvind-o ȋn clipele de cumpănă. Ȋn 

colivia ȋn care sunt ȋntemnițați de boală, copiii se lovesc de frică – nu neapărat a lor, 

ci a celorlalți. Doctorii se tem să-i iubească, iar părinții se tem că iubirea lor le-ar 

putea dăuna. 

Oscar nu crede ȋn Dumnezeu, dar Tanti Roz (Andreea Măcelaru-Șofron), 

ȋngerul de pe pămȃnt, ȋl ajută să-l inventeze din frȃnturi strălucitoare de speranță. 

Asistenta care veghează cea din urmă călătorie a copilului este o zȃnă bună modernă. 

Fostă luptătoare de wrestling, ȋmbină duritatea și candoarea, știind exact cȃnd să le 

distribuie pe fiecare. Ȋn „Rapsodie-n roz”, ea poartă un delicat colier cu ceas – nu 

simbolizează, ȋnsă, timpul care se scurge, ci acela care rămȃne; momentele 

considerate prețioase grație efemerității ce le obligă să fie trăite cu intensitate. 

Oscar știe că va muri, nu e niciun secret pentru el. De aceea alege să-și petreacă 

ultimele douăsprezece zile din „eternitatea postumă”, cum o numește Al. Repan, 

parcurgȃnd toate etapele vieții. Se ȋndrăgostește de Peggy Blue, fetița care suferă de o 

boală rară a sȃngelui, află ce ȋnseamnă primul sărut, suferă dezamăgiri sentimentale, 

se căsătorește. 



Alexandru Repan ȋi oferă lui Oscar șansa să ȋmbătrȃnească. Privirea 

pătrunzătoare, veșnic ațintită către adȃncurile ȋnnegurate ale ființei, face din actor 

alegerea potrivită (deși probabil controversată ȋn viziunea unora) pentru rolul lui 

Oscar. Interpretarea este intensă, ȋnvolburată și pasională. Cu ochii ȋn lacrimi, el se 

cufundă ȋn oceanul de tristețe și disperare, rostindu-și replicile cu o remarcabilă 

compasiune. Ȋnaintează ȋn sală, se uită la public, ȋl implică ȋn poveste. Lipsește, totuși 

umorul dulce-amar al lui Emmanuel Schmitt. Tonul sumbru al monologurilor lui 

Oscar știrbește din farmecul mesajului care se dorește a aduce consolare și destindere, 

prin răstălmăcirea morții. Ludicul se evaporă, astfel, sub apăsarea tragismului 

exacerbat. 

 

Ȋn ciuda optimismului efervescent și a grației pe care le inspiră, Andreea 

Măcelaru-Șofron „dispare” ȋn umbră și reapare ȋn lumina reflectoarelor ȋntr-o manieră 

mecanică, ușor forțată, artificializȃndu-și personajul. Pare mai degrabă o păpușă 

elegantă pe care destinul o aduce la viață din cȃnd ȋn cȃnd pentru a-i reda ȋncrederea 

lui Oscar, și nu o prezență vie, care ȋl veghează ȋn permanență. 

Două componente regizorale mi-au atras atenția ȋn mod special. Primul este 

muzica, realmente minunată, ce ȋnsoțește periplul lui Oscar pe tărȃmul tuturor 

posibilităților. Bucuria, speranța, dezamăgirea și teama – toate sunt zugrăvite suav la 

pian (Alexandru Petrovici) și violoncel (Ella Bokor/ Ioana Stanciuc) Al doilea este 

videoproiecția (Ciprian Duică) – ecranul din spatele personajelor joacă rolul unui 

calendar. Aici sunt ȋnfățișate naiv, ca desenate de un copil, nu doar zilele rămase lui 

Oscar, ci și complexitatea frămȃntărilor, maturitatea precoce a copilului ȋmbătrȃnit de 

așteptarea morții. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2014/03/repan2.jpg
http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2014/03/repan2.jpg


„Eu nu am vrut să-l joc pe Oscar, ci povestea lui, ȋmpreună cu un ȋnger”, mărturisește 

Alexandru Repan. Dincolo de micile retușuri care s-ar cere, intenția actorului și a 

regizorului este ȋndeplinită. Spectacolul, pe care ȋl puteți vedea la Teatrul Nottara, 

posedă o sensibilitate cuceritoare și merită descoperit. 

 

 

Un articol de Teodora Gheorghe 
 



9. Ziarul Metropolis 
din data de 26 februarie 2015,  

http://www.ziarulmetropolis.ro/alexandru-repan-75-la-multi-ani/ 

 

 
 

Alexandru Repan, 75. La mulţi ani! 
 

“Niciodată nu se ştie ce e aia “generaţia de aur”. Pentru George Vraca, de pildă, 

George Constantin nu făcea parte din nicio generaţie de aur, era un tânăr care juca şi 

el teatru binişor, dar pentru George Constantin generaţia de aur era Vraca, dar Vraca 

pentru Nottara nu era generaţie de aur, şi uite aşa, când actorul ajunge la vârsta 

maturităţii, nu a vieţii, a maturităţii sale artistice, conform destinului, putinţei, 

talentului (…) devine un actor important al teatrului unde este, al teatrului românesc, 

al locului unde este proţăpit de soartă şi devine şi el un metal preţios.” – Alexandru 

Repan 

http://www.ziarulmetropolis.ro/alexandru-repan-75-la-multi-ani/


 

Actorul Alexandru Repan împlineşte astăzi vârsta de 75 de ani. În cei 55 de 

ani de carieră, acesta a jucat în peste 70 de spectacole şi peste 30 de filme, fiind 

distins cu numeroase premii. În anul 2002,  a fost decorat cu Ordinul Național 

Serviciul Credincios în Grad de Cavaler, “pentru devotamentul și harul artistic 

puse în slujba teatrului românesc”. 

În această seară, Alexandru Repan îşi va sărbători cea de-a 75-a aniversare pe 

scena Teatrului Nottara, Sala Sala George Constantin, unde de la ora 19.30, este 

programat spectacolul Rapsodie-n roz după „Oscar și Tanti Roz” de Eric-Emmanuel 

Schmitt, în care maestrul Repan apare în dublă ipostază: 

de actor şi de regizor. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/wp-content/uploads/2015/02/alexandru_repan.jpg
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Oscar are zece ani, dar îmi este greu să cred că există un copil care să stea o oră 

şi jumătate pe scenă și să joace un rol atât de solicitant. În ceea ce o privește pe Tanti 

Roz, ea pretinde că vârsta sa este o cifră cu treisprezece zerouri, deci are miliarde de 

ani; e de vârsta cosmosului nostru, născut odată cu Big Bang-ul. Totuși, ca ea să poată 

avea miliarde de ani, există o singură șansă: să fie înger. Îngerii nu au vârstă.  Astfel, 

mi-a venit ideea să inversez distribuția. Eu nu am vrut să joc un copil, ci povestea lui, 

împreună cu un înger. De fapt, alături de o familie de îngeri, cu un pian și cu un 

violoncel; trei fiinţe spirituale, care acompaniază douăsprezece zile din eternitatea 

postumă a acestui băiat – Alexandru Repan 

 

Un articol de Petre Ivan 

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/petre-ivan/


 Ziarul Metropolis 
din data de 23 martie 2015, 

 http://www.ziarulmetropolis.ro/rapsodie-n-roz-un-alt-fel-de-oscar/ 
 

 
 

,,Rapsodie-n roz” – un alt fel de Oscar 

În noul spectacol după ,,Oscar şi Tanti Roz” de Eric Emmanuel Schmitt, Alexandru 

Repan îi oferă lui Oscar şansa de a îmbătrâni. „Eu nu am vrut să-l joc pe Oscar, ci 

povestea lui, împreună cu un înger”, mărturiseşte actorul 

http://www.ziarulmetropolis.ro/rapsodie-n-roz-un-alt-fel-de-oscar/


.  

CRONICĂ DE TEATRU „Rapsodie-n roz” este un spectacol semnat de 

Alexandru Repan, pe care iubitorii teatrului ȋl cunosc din piese ca „Frații 

Karamazov” sau „Livada de vișini.” Piesa are la bază textul lui Eric Emmanuel 

Schmitt, unul dintre cei mai apreciați dramaturgi din lume, recompensat cu 

premiul Molière și Marele Premiu pentru Teatru și tradus ȋn peste 40 de limbi. 

Prizonier al unui destin crud, Oscar (Alexandru Repan), un băiețel de numai 

zece ani, ȋi scrie lui Dumnezeu, căutȃnd să ȋnțeleagă de ce suferim. Marile ȋntrebări 

ale existenței ȋși fac loc ȋn miezul inocenței, otrăvind-o ȋn clipele de cumpănă. Ȋn 

colivia ȋn care sunt ȋntemnițați de boală, copiii se lovesc de frică – nu neapărat a lor, 

ci a celorlalți. Doctorii se tem să-i iubească, iar părinții se tem că iubirea lor le-ar 

putea dăuna. 

Oscar nu crede ȋn Dumnezeu, dar Tanti Roz (Andreea Măcelaru-Șofron), 

ȋngerul de pe pămȃnt, ȋl ajută să-l inventeze din frȃnturi strălucitoare de speranță. 

Asistenta care veghează cea din urmă călătorie a copilului este o zȃnă bună modernă. 

Fostă luptătoare de wrestling, ȋmbină duritatea și candoarea, știind exact cȃnd să le 

distribuie pe fiecare. Ȋn „Rapsodie-n roz”, ea poartă un delicat colier cu ceas – nu 

simbolizează, ȋnsă, timpul care se scurge, ci acela care rămȃne; momentele 

considerate prețioase grație efemerității ce le obligă să fie trăite cu intensitate. 

Oscar știe că va muri, nu e niciun secret pentru el. De aceea alege să-și petreacă 

ultimele douăsprezece zile din „eternitatea postumă”, cum o numește Al. Repan, 

parcurgȃnd toate etapele vieții. Se ȋndrăgostește de Peggy Blue, fetița care suferă de o 

boală rară a sȃngelui, află ce ȋnseamnă primul sărut, suferă dezamăgiri sentimentale, 

se căsătorește. 



Alexandru Repan ȋi oferă lui Oscar șansa să ȋmbătrȃnească. Privirea 

pătrunzătoare, veșnic ațintită către adȃncurile ȋnnegurate ale ființei, face din actor 

alegerea potrivită (deși probabil controversată ȋn viziunea unora) pentru rolul lui 

Oscar. Interpretarea este intensă, ȋnvolburată și pasională. Cu ochii ȋn lacrimi, el se 

cufundă ȋn oceanul de tristețe și disperare, rostindu-și replicile cu o remarcabilă 

compasiune. Ȋnaintează ȋn sală, se uită la public, ȋl implică ȋn poveste. Lipsește, totuși 

umorul dulce-amar al lui Emmanuel Schmitt. Tonul sumbru al monologurilor lui 

Oscar știrbește din farmecul mesajului care se dorește a aduce consolare și destindere, 

prin răstălmăcirea morții. Ludicul se evaporă, astfel, sub apăsarea tragismului 

exacerbat. 

 

Ȋn ciuda optimismului efervescent și a grației pe care le inspiră, Andreea 

Măcelaru-Șofron „dispare” ȋn umbră și reapare ȋn lumina reflectoarelor ȋntr-o manieră 

mecanică, ușor forțată, artificializȃndu-și personajul. Pare mai degrabă o păpușă 

elegantă pe care destinul o aduce la viață din cȃnd ȋn cȃnd pentru a-i reda ȋncrederea 

lui Oscar, și nu o prezență vie, care ȋl veghează ȋn permanență. 

Două componente regizorale mi-au atras atenția ȋn mod special. Primul este 

muzica, realmente minunată, ce ȋnsoțește periplul lui Oscar pe tărȃmul tuturor 

posibilităților. Bucuria, speranța, dezamăgirea și teama – toate sunt zugrăvite suav la 

pian (Alexandru Petrovici) și violoncel (Ella Bokor/ Ioana Stanciuc) Al doilea este 

videoproiecția (Ciprian Duică) – ecranul din spatele personajelor joacă rolul unui 

calendar. Aici sunt ȋnfățișate naiv, ca desenate de un copil, nu doar zilele rămase lui 

Oscar, ci și complexitatea frămȃntărilor, maturitatea precoce a copilului ȋmbătrȃnit de 

așteptarea morții. 
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„Eu nu am vrut să-l joc pe Oscar, ci povestea lui, ȋmpreună cu un ȋnger”, mărturisește 

Alexandru Repan. Dincolo de micile retușuri care s-ar cere, intenția actorului și a 

regizorului este ȋndeplinită. Spectacolul, pe care ȋl puteți vedea la Teatrul Nottara, 

posedă o sensibilitate cuceritoare și merită descoperit. 

 

Un articol de Teodora Gheorghe 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/echipa/teodora-gheorghe

