
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar de presă 
Mihai Ispirescu – 50 de ani de la debutul 

dramaturgic pe scena Teatrului Nottara 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DC NEWS 
din data de 18 Aprilie 2018, ora 13:16 

https://www.dcnews.ro/mihai-ispirescu-o-jumatate-de-secol-de-la-

debutul-pe-scena_588494.html 

 

 
 

 

Mihai Ispirescu – o jumătate de secol de la debutul pe scenă 

 

 
 

Dramaturgul Mihai Ispirescu este sărbătorit de echipa Teatrul Nottara, în 

cadrul Cafenelei lui Repan, pentru 50 de ani de la debutul său dramaturgic pe 

scena Teatrului Nottara. Evenimentul va avea loc joi, 19 aprilie, de la ora 

18.00, în cafeneaua CaféNott. 

https://www.dcnews.ro/mihai-ispirescu-o-jumatate-de-secol-de-la-debutul-pe-scena_588494.html
https://www.dcnews.ro/mihai-ispirescu-o-jumatate-de-secol-de-la-debutul-pe-scena_588494.html


„Spectacolul, prezentat de Alexandru Repan, care semnează şi regia, îi are în 

distribuție pe Andreea Măcelaru Şofron, Ion Haiduc, actori ai Teatrului Nottara, pe 

Crina Matei şi formația sa, precum şi pe muzicianul Ionuț Bogdan Ştefănescu, la flaut. 

Vor fi prezentate publicului fragmente muzicale din Petrecere într-un pian cu 

coadă de Mihai Ispirescu, precum şi două schițe ale dramaturgului. 

Petrecere într-un pian cu coadă a avut premiera pe scena Teatrului Nottara în 

23 aprilie 2005 

 

Spectacolul, o comedie muzical-metafizică, în regia lui Alexandru Repan, a 

avut o distribuție de zile mari: Camelia Zorlescu, Jojo, Andreea Măcelaru-Şofron, 

Ştefan Radof, Alexandru Repan, Ion Haiduc, Rareş Stoica. 

 

  „Un spectacol despre viață şi moarte, un spectacol de râsu'-plânsu', un 

spectacol despre trecutele iubiri, despre trecutele vremuri, despre un prezent dorit, dar 

inaccesibil... Un spectacol în care actorii vorbesc, râd, suferă, cântă şi dansează pentru 

dumneavoastră..." Aşa suna invitația pentru spectatorii acelor ani, când Petrecere într-

un pian cu coadă se juca pe scena Salii Horia Lovinescu. Și astazi rămâne la fel de 

valabilă. Amfitrionul Cafenelei, Alexandru Repan, vă aşteaptă!” susține secretarul 

literar Mirela Rădulescu 

Despre Mihail Ispirescu 

 

Mihail Ispirescu s-a născut în anul 1940, la Bucureşti, pe strada Şerban Vodă. 

În acelaşi an, părinţii, Margareta Apostoleanu şi avocatul Iulius Ispirescu, se mută la 

Ploieşti, unde va urma şcoala primară şi liceul. Copil fiind, se plimba cu bicicleta 

liceeanului Nichita Stănescu, care mai târziu i-a devenit mentor. Ploieştiul îl apropie 

de pictorul Vladimir Zamfirescu, de actorul Eusebiu Ştefănescu, de doctorul Rodion 

Galeriu, de Lupu Buznea, de Maricica, cu o voce de neuitat, de Nelu Stan, de Eugen 

Simion, de... atâţia alţii care i-au rămas prieteni pe viaţă. 

În anul 1977, vine în Bucureşti, lăsând în urmă o carieră de muzician, vocal şi 

chitară bas, în orchestra Zig Zag, remarcată şi adusă la Televiziunea Română de 

Valeriu Lazarov. Lăsa în urmă postul de director al Casei de Cultură din Ploieşti, 

pentru un mărunt post de redactor la Institutul de folclor. În taină, îşi dorea ca piesele 

de teatru pe care le scria să se joace şi la Bucureşti, nu numai pentru publicul 



ploieştean, în faţa căruia a şi debutat cu piesa Concediu nelimitat. Şi iată că, într-o zi, 

peştişorul de aur, întruchipat de Horia Lovinescu, i-a îndeplinit visul! 

1984, Teatrul Nottara, mare premieră cu piesa Trăsura la scară, în regia lui Dan 

Micu. Succes enorm! Horaţiu Mălăele este ovaţionat de public, alături de restul 

distribuţiei. Mihai Ispirescu cunoaşte consacrarea. Urmează Aprilie, dimineaţa - 

1988, Arşiţa şi viscolul - 1992, Tehnica Raiului - 1996, Petrecere într-un pian cu 

coadă - 2005. 

În 2005, publică primul său roman, Coastele lui Adam. „Pictează, grădinăreşte, 

scrie, compune muzică şi pregătește bucate alese pentru prietenii săi dragi, primiţi 

alături de iubita-i soţie, Ada, cu mare drag şi fast, în conacul său Cloture du Lila, din 

Mogoșoaia." remarcă rightwords.ro. 

 

 

de: Flaviu Predescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Radio România Cultural 
din data de 18 Aprilie 2018 

https://radioromaniacultural.ro/mihai-ispirescu-50-de-ani-de-la-

debutul-dramaturgic-pe-scena-teatrului-nottara/ 

 

 
 

Mihai Ispirescu – 50 de ani de la debutul dramaturgic pe scena 

Teatrului Nottara 

 

Dramaturgul Mihai Ispirescu este sărbătorit de echipa Teatrul Nottara, în 

cadrul Cafenelei lui Repan, pentru 50 de ani de la debutul său dramaturgic pe 

scena Teatrului Nottara. Evenimentul va avea loc joi, 19 aprilie, de la ora 18.00, 

în cafeneaua CaféNott. 

 

Spectacolul, prezentat de Alexandru Repan, care semnează şi regia, îi are 

în distribuție pe  Andreea Măcelaru Şofron, Ion Haiduc, actori ai 

Teatrului Nottara, pe Crina Matei şi formația sa, precum şi pe muzicianul  Ionuț 

Bogdan Ştefănescu, la flaut. 

 

Vor fi prezentate publicului fragmente muzicale din Petrecere într-un pian 

cu coadă  de Mihai Ispirescu, precum şi două schițe ale dramaturgului. 

 

Petrecere într-un pian cu coadă a avut premiera pe scena 

Teatrului Nottara în                23 aprilie 2005. Spectacolul, o comedie muzical-

metafizică, în regia lui Alexandru Repan,  a avut o distribuție de zile mari: 

https://radioromaniacultural.ro/mihai-ispirescu-50-de-ani-de-la-debutul-dramaturgic-pe-scena-teatrului-nottara/
https://radioromaniacultural.ro/mihai-ispirescu-50-de-ani-de-la-debutul-dramaturgic-pe-scena-teatrului-nottara/


Camelia Zorlescu, Jojo, Andreea Măcelaru-Şofron, Ştefan Radof, Alexandru 

Repan, Ion Haiduc, Rareş Stoica. 

 

„Un spectacol despre viață şi moarte, un spectacol de râsu’-plânsu’, un 

spectacol despre trecutele iubiri, despre trecutele vremuri, despre un prezent dorit, 

dar inaccesibil… Un spectacol în care actorii vorbesc, râd, suferă, cântă şi 

dansează pentru dumneavoastră…” Aşa suna invitația pentru spectatorii acelor 

ani, când Petrecere într-un pian cu coadă se juca pe scena Salii Horia Lovinescu. 

Și astazi rămâne la fel de valabilă.  Amfitrionul Cafenelei, Alexandru Repan, vă 

aşteaptă! 

 

Mihail Ispirescu s-a născut în anul 1940, la Bucureşti, pe strada Şerban 

Vodă. În acelaşi an, părinţii, Margareta Apostoleanu şi avocatul Iulius Ispirescu, 

se mută la Ploieşti, unde va urma şcoala primară şi liceul. Copil fiind, se plimba 

cu bicicleta liceeanului Nichita Stănescu, care mai târziu i-a devenit mentor. 

Ploieştiul îl apropie de pictorul Vladimir Zamfirescu, de actorul Eusebiu 

Ştefănescu, de doctorul Rodion Galeriu, de Lupu Buznea, de Maricica, cu o voce 

de neuitat, de Nelu Stan, de Eugen Simion, de… atâţia alţii care i-au rămas 

prieteni pe viaţă. 

În anul 1977, vine în Bucureşti, lăsând în urmă o carieră de muzician, vocal 

şi chitară bas, în orchestra Zig Zag, remarcată şi adusă la Televiziunea Română 

de Valeriu Lazarov. Lăsa în urmă postul de director al Casei de Cultură din 

Ploieşti, pentru un mărunt post de redactor la Institutul de folclor. În taină, îşi 

dorea ca piesele de teatru pe care le scria să se joace şi la Bucureşti, nu numai 

pentru publicul ploieştean, în faţa căruia a şi debutat cu piesa Concediu nelimitat. 

Şi iată că, într-o zi, peştişorul de aur, întruchipat de Horia Lovinescu, i-a îndeplinit 

visul! 

 

1984, Teatrul Nottara, mare premieră cu piesa Trăsura la scară, în regia 

lui Dan Micu. Succes enorm! Horaţiu Mălăele este ovaţionat de public, alături de 

restul distribuţiei. Mihai Ispirescu cunoaşte consacrarea. Urmează Aprilie, 

dimineaţa – 1988, Arşiţa şi viscolul – 1992, Tehnica Raiului – 1996, Petrecere 

într-un pian cu coadă – 2002. 

 

În 2005, publică primul său roman, Coastele lui Adam. 

„Pictează, grădinăreşte, scrie, compune muzică şi pregătește bucate alese pentru 

prietenii săi dragi, primiţi alături de iubita-i soţie, Ada, cu mare drag şi fast, în 

conacul său Cloture du Lila, din Mogoșoaia.” (Right Words) 

 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 



 

3. Yorick 
din data de 18 Aprilie 2018 

https://yorick.ro/mihai-ispirescu-sarbatorit-la-cafeneaua-lui-repan/ 

 

 
 

Mihai Ispirescu, sărbătorit la Cafeneaua lui Repan 

 

Dramaturgul Mihai Ispirescu este sărbătorit de echipa Teatrul Nottara, în 

cadrul Cafenelei lui Repan, pentru 50 de ani de la debutul său dramaturgic pe 

scena Teatrului Nottara. Evenimentul va avea loc joi, 19 aprilie, de la ora 18.00, 

în cafeneaua CaféNott. 

Spectacolul, prezentat de Alexandru Repan, care semnează şi regia, îi are 

în distribuție pe  Andreea Măcelaru Şofron, Ion Haiduc, actori ai Teatrului 

Nottara, pe Crina Matei şi formația sa, precum şi pe muzicianul  Ionuț Bogdan 

Ştefănescu, la flaut. 

https://yorick.ro/mihai-ispirescu-sarbatorit-la-cafeneaua-lui-repan/
https://yorick.ro/wp-content/uploads/2018/04/repan.jpg


Vor fi prezentate publicului fragmente muzicale din „Petrecere într-un pian 

cu coadă”  de Mihai Ispirescu, precum şi două schițe ale dramaturgului. 

„Petrecere într-un pian” cu coadă a avut premiera pe scena Teatrului 

Nottara în  23 aprilie 2005. Spectacolul, o comedie muzical-metafizică, în regia 

lui Alexandru Repan,  i-a avut în distribuție pe: Camelia Zorlescu, Jojo, Andreea 

Măcelaru-Şofron, Ştefan Radof, Alexandru Repan, Ion Haiduc, Rareş Stoica. 

„Un spectacol despre viață şi moarte, un spectacol de râsu’-plânsu’, un 

spectacol despre trecutele iubiri, despre trecutele vremuri, despre un prezent dorit, 

dar inaccesibil… Un spectacol în care actorii vorbesc, râd, suferă, cântă şi 

dansează pentru dumneavoastră…” Aşa suna invitația pentru spectatorii acelor 

ani, când „Petrecere într-un pian cu coadă” se juca pe scena Salii Horia Lovinescu. 

Și astăzi invitația rămâne valabilă, promit organizatorii și amfitrionul Alexandru 

Repan. 

Mihail Ispirescu s-a născut în anul 1940, la Bucureşti, pe strada Şerban 

Vodă. În acelaşi an, părinţii, Margareta Apostoleanu şi avocatul Iulius Ispirescu, 

se mută la Ploieşti, unde va urma şcoala primară şi liceul. Copil fiind, se plimba 

cu bicicleta liceeanului Nichita Stănescu, care mai târziu i-a devenit mentor. 

Ploieştiul îl apropie de pictorul Vladimir Zamfirescu, de actorul Eusebiu 

Ştefănescu, de doctorul Rodion Galeriu, de Lupu Buznea, de Maricica, cu o voce 

de neuitat, de Nelu Stan, de Eugen Simion, de… atâţia alţii care i-au rămas 

prieteni pe viaţă. 

În anul 1977, vine în Bucureşti, lăsând în urmă o carieră de muzician, vocal 

şi chitară bas, în orchestra Zig Zag, remarcată şi adusă la Televiziunea Română 

de Valeriu Lazarov. Lăsa în urmă postul de director al Casei de Cultură din 

Ploieşti, pentru un mărunt post de redactor la Institutul de folclor. În taină, îşi 

dorea ca piesele de teatru pe care le scria să se joace şi la Bucureşti, nu numai 

pentru publicul ploieştean, în faţa căruia a şi debutat cu piesa „Concediu 

nelimitat”. Şi într-o zi Horia Lovinescu, i-a îndeplinit visul. 

În 1984, are loc la Teatrul Nottara premiera cu piesa „Trăsura la scară”, în 

regia lui Dan Micu. Urmează „Aprilie, dimineaţa” – 1988, „Arşiţa şi viscolul” – 

1992, „Tehnica Raiului” – 1996. 

 

 

Sursa: Yorick.ro 

 



4. AGERPRES 
din data de 17 Aprilie 2018, ora 14:21 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/04/17/comunicat-de-

presa-teatrul-nottara-14-21-48 

 

 
Comunicat de presă - Teatrul Nottara 

Mihai Ispirescu - 50 de ani de la debutul dramaturgic pe scena Teatrului 

Nottara 

Dramaturgul Mihai Ispirescu este sărbătorit de echipa Teatrul Nottara, în 

cadrul Cafenelei lui Repan, pentru 50 de ani de la debutul său dramaturgic pe 

scena Teatrului Nottara. Evenimentul va avea loc joi, 19 aprilie, de la ora 18.00, 

în cafeneaua CafeNott. 

Spectacolul, prezentat de Alexandru Repan, care semnează și regia, îi are 

în distribuție pe Andreea Măcelaru Șofron, Ion Haiduc, actori ai Teatrului Nottara, 

pe Crina Matei și formația sa, precum și pe muzicianul Ionuț Bogdan Ștefănescu, 

la flaut. 

Vor fi prezentate publicului fragmente muzicale din Petrecere într-un pian 

cu coadă de Mihai Ispirescu, precum și două schițe ale dramaturgului. 

Petrecere într-un pian cu coadă a avut premiera pe scena Teatrului Nottara 

în 23 aprilie 2005. Spectacolul, o comedie muzical-metafizică, în regia lui 

https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/04/17/comunicat-de-presa-teatrul-nottara-14-21-48
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/04/17/comunicat-de-presa-teatrul-nottara-14-21-48


Alexandru Repan, a avut o distribuție de zile mari: Camelia Zorlescu, Jojo, 

Andreea Măcelaru-Șofron, Ștefan Radof, Alexandru Repan, Ion Haiduc, Rareș 

Stoica. 

'Un spectacol despre viață și moarte, un spectacol de râsu'-plânsu', un 

spectacol despre trecutele iubiri, despre trecutele vremuri, despre un prezent dorit, 

dar inaccesibil... Un spectacol în care actorii vorbesc, râd, suferă, cântă și 

dansează pentru dumneavoastră...' Așa suna invitația pentru spectatorii acelor ani, 

când Petrecere într-un pian cu coadă se juca pe scena Salii Horia Lovinescu. Și 

astăzi rămâne la fel de valabilă. Amfitrionul Cafenelei, Alexandru Repan, vă 

așteaptă! 

Mihail Ispirescu s-a născut în anul 1940, la București, pe strada Șerban 

Vodă. În același an, părinții, Margareta Apostoleanu și avocatul Iulius Ispirescu, 

se mută la Ploiești, unde va urma școala primară și liceul. Copil fiind, se plimba 

cu bicicleta liceanului Nichita Stănescu, care mai târziu i-a devenit mentor. 

Ploieștiul îl apropie de pictorul Vladimir Zamfirescu, de actorul Eusebiu 

Ștefănescu, de doctorul Rodion Galeriu, de Lupu Buznea, de Maricica, cu o voce 

de neuitat, de Nelu Stan, de Eugen Simion, de... atâția alții care i-au rămas prieteni 

pe viață. 

În anul 1977, vine în București, lăsând în urmă o carieră de muzician, vocal 

și chitară bas, în orchestra Zig Zag, remarcată și adusă la Televiziunea Română 

de Valeriu Lazarov. Lăsa în urmă postul de director al Casei de Cultură din 

Ploiești, pentru un mărunt post de redactor la Institutul de folclor. În taină, își 

dorea ca piesele de teatru pe care le scria să se joace și la București, nu numai 

pentru publicul ploieștean, în fața căruia a și debutat cu piesa Concediu nelimitat. 

Și iată că, într-o zi, peștișorul de aur, întruchipat de Horia Lovinescu, i-a îndeplinit 

visul! 

1984, Teatrul Nottara, mare premieră cu piesa Trăsura la scară, în regia lui 

Dan Micu. Succes enorm! Horațiu Mălăele este ovaționat de public, alături de 

restul distribuției. Mihai Ispirescu cunoaște consacrarea. Urmează Aprilie, 

dimineața — 1988, Arșița și viscolul — 1992, Tehnica Raiului — 1996, Petrecere 

într-un pian cu coadă — 2002. 

În 2005, publică primul său roman, Coastele lui Adam. 

'Pictează, grădinărește, scrie, compune muzică și pregătește bucate alese 

pentru prietenii săi dragi, primiți alături de iubita-i soție, Ada, cu mare drag și fast, 

în conacul său Cloture du Lila, din Mogoșoaia.' (Right Words) 

 

de: Mirela Rădulescu 



5. Bookhub 
din data de 18 Aprilie 2018 

https://bookhub.ro/mihai-ispirescu-50-de-ani-de-la-debutul-

dramaturgic-pe-scena-teatrului-nottara/ 

 

 
 

Mihai Ispirescu - 50 de ani de la debutul dramaturgic pe scena Teatrului 

Nottara 

Dramaturgul Mihai Ispirescu este sărbătorit de echipa Teatrul Nottara, în 

cadrul Cafenelei lui Repan, pentru 50 de ani de la debutul său dramaturgic pe 

scena Teatrului Nottara. Evenimentul va avea loc joi, 19 aprilie, de la ora 18.00, 

în cafeneaua CafeNott. 

Spectacolul, prezentat de Alexandru Repan, care semnează și regia, îi are 

în distribuție pe Andreea Măcelaru Șofron, Ion Haiduc, actori ai Teatrului Nottara, 

pe Crina Matei și formația sa, precum și pe muzicianul Ionuț Bogdan Ștefănescu, 

la flaut. 

Vor fi prezentate publicului fragmente muzicale din Petrecere într-un pian 

cu coadă de Mihai Ispirescu, precum și două schițe ale dramaturgului. 

Petrecere într-un pian cu coadă a avut premiera pe scena Teatrului Nottara 

în 23 aprilie 2005. Spectacolul, o comedie muzical-metafizică, în regia lui 

Alexandru Repan, a avut o distribuție de zile mari: Camelia Zorlescu, Jojo, 

https://bookhub.ro/mihai-ispirescu-50-de-ani-de-la-debutul-dramaturgic-pe-scena-teatrului-nottara/
https://bookhub.ro/mihai-ispirescu-50-de-ani-de-la-debutul-dramaturgic-pe-scena-teatrului-nottara/


Andreea Măcelaru-Șofron, Ștefan Radof, Alexandru Repan, Ion Haiduc, Rareș 

Stoica. 

'Un spectacol despre viață și moarte, un spectacol de râsu'-plânsu', un 

spectacol despre trecutele iubiri, despre trecutele vremuri, despre un prezent dorit, 

dar inaccesibil... Un spectacol în care actorii vorbesc, râd, suferă, cântă și 

dansează pentru dumneavoastră...' Așa suna invitația pentru spectatorii acelor ani, 

când Petrecere într-un pian cu coadă se juca pe scena Salii Horia Lovinescu. Și 

astăzi rămâne la fel de valabilă. Amfitrionul Cafenelei, Alexandru Repan, vă 

așteaptă! 

Mihail Ispirescu s-a născut în anul 1940, la București, pe strada Șerban 

Vodă. În același an, părinții, Margareta Apostoleanu și avocatul Iulius Ispirescu, 

se mută la Ploiești, unde va urma școala primară și liceul. Copil fiind, se plimba 

cu bicicleta liceanului Nichita Stănescu, care mai târziu i-a devenit mentor. 

Ploieștiul îl apropie de pictorul Vladimir Zamfirescu, de actorul Eusebiu 

Ștefănescu, de doctorul Rodion Galeriu, de Lupu Buznea, de Maricica, cu o voce 

de neuitat, de Nelu Stan, de Eugen Simion, de... atâția alții care i-au rămas prieteni 

pe viață. 

În anul 1977, vine în București, lăsând în urmă o carieră de muzician, vocal 

și chitară bas, în orchestra Zig Zag, remarcată și adusă la Televiziunea Română 

de Valeriu Lazarov. Lăsa în urmă postul de director al Casei de Cultură din 

Ploiești, pentru un mărunt post de redactor la Institutul de folclor. În taină, își 

dorea ca piesele de teatru pe care le scria să se joace și la București, nu numai 

pentru publicul ploieștean, în fața căruia a și debutat cu piesa Concediu nelimitat. 

Și iată că, într-o zi, peștișorul de aur, întruchipat de Horia Lovinescu, i-a îndeplinit 

visul! 

1984, Teatrul Nottara, mare premieră cu piesa Trăsura la scară, în regia lui 

Dan Micu. Succes enorm! Horațiu Mălăele este ovaționat de public, alături de 

restul distribuției. Mihai Ispirescu cunoaște consacrarea. Urmează Aprilie, 

dimineața — 1988, Arșița și viscolul — 1992, Tehnica Raiului — 1996, Petrecere 

într-un pian cu coadă — 2002. 

În 2005, publică primul său roman, Coastele lui Adam. 

'Pictează, grădinărește, scrie, compune muzică și pregătește bucate alese 

pentru prietenii săi dragi, primiți alături de iubita-i soție, Ada, cu mare drag și fast, 

în conacul său Cloture du Lila, din Mogoșoaia.' (Right Words) 

 

Sursa: Bookhub 

 



6. Romfilatelia 
din data de 18 Aprilie 2018 

https://www.romfilatelia.ro/ro/mihai-ispirescu-sarbatorit-de-

romfilatelia-la-50-de-ani-de-la-debut/ 

 

 
 
MIHAI ISPIRESCU SĂRBĂTORIT DE ROMFILATELIA LA 50 DE ANI 

DE LA DEBUT 

 
 

Joi, 19 aprilie 2018, Romfilatelia a sărbătorit alături de dramaturgul Mihai 

Ispirescu cei 50 de ani de la debutul său pe scena Teatrului Nottara. Evenimentul 

s-a desfășurat în foaierul Teatrului și alături de colegi și prieteni ai artistului a fost 

lansat întregul poștal purtând imaginea acestuia. În acest context, Romfilatelia a 

continuat seria de întreguri poștale Oameni, fapte și valori. 

 

https://www.romfilatelia.ro/ro/mihai-ispirescu-sarbatorit-de-romfilatelia-la-50-de-ani-de-la-debut/
https://www.romfilatelia.ro/ro/mihai-ispirescu-sarbatorit-de-romfilatelia-la-50-de-ani-de-la-debut/
https://www.romfilatelia.ro/wp-content/uploads/2018/04/DSC_5851.jpg


Doamna Marinela Țepuș, Director al Teatrului Nottara, a făcut oficiile de 

gazdă, salutându-l pe Mihai Ispirescu, prieten al teatrului, al tuturor actorilor și al 

regizorilor, unul dintre marii dramaturgi ale cărui piese au fost jucate cu precădere 

pe scena Teatrului Nottara. 

Acad. Eugen Simion, Președintele Secției de Filologie și Literatură din 

cadrul Academiei Române, a dorit să precizeze că prietenia cu Mihai Ispirescu, 

care durează de peste 55 ani, l-a convins că acesta este unul dintre scriitorii 

importanți, care a reușit să creeze proze bune și colorate. Mai mult decât atât, și-

a amintit cu plăcere despre prietenia apropiată pe care au avut-o cu regretatul 

Fănuș Neagu. 

Conf. univ. dr. Ioan Cristescu, Director al Muzeului Național al Literaturii 

Române, de asemenea apropiat al dramaturgului, a declarat că Mihai Ispirescu 

este un om cu o valoare supremă și un dar fundamental – prietenia și se numără 

printre cei zece dramaturgi importanți ai României. 

Doamna Cristina Popescu, Director General Romfilatelia, a reamintit 

tuturor celor prezenți că Romfilatelia este alături de oamenii de cultură din 

România, iar în anul Centenarului Marii Uniri sărbătorește personalități marcante, 

care vor rămâne în mentalul colectiv inclusiv prin intermediul întregurilor poștale 

din seria Oameni, fapte și valori. 

„M-am născut și am trăit o bună bucată de timp în Ploieștii lui Caragiale, ai 

lui Nichita Stănescu, ai lui Eugen Simion. Domniile lor m-au învățat că trebuie să 

simt enorm și să văd monstruos, că adjectivul poate face să deraieze trenurile și 

verbul bine complimentat poate să devieze crivățul ce bate dinspre Moldova spre 

Valahia. Iar sfatul profesorului Eugen Simion l-am avut și-l am mereu în 

minte Trage comedia spre zona de umbră și suferință a lumii acolo unde s-a 

instalat pe neobservate tragicul existenței. Și de la ruși am învățat, pe lângă 

consumul de Krepkaya Și Stalinskaya, de la Dostoievski la Gogol, că literatura e 

viață pre moarte călcând, că asumată precum credința biblică în Cel de Sus, ea ne 

poate feri de cursa vânătorilor și de cuvântul tulburător, cu ea vom putea trece mai 

ușor peste vasilisc și aspidă, vom înfrunta leu și balaur și sub aripile ei vom 

nădăjdui. Se împlinesc, iată, 50 de ani de la debutul meu aici la Nottara pe scena 

din spatele nostru și vreau să spun acum că se împlinesc 55 de ani de când am 

onoarea să fiu prieten cu domnul Eugen Simion, academician, profesor, iubitul 

meu prieten. Îi mulțumesc încă o dată doamnei director Marinela Țepuș, care cu 

ospitalitatea cunoscută ne-a găzduit și de data aceasta acest eveniment foarte 

important pentru mine. Sunt emoționat pentru că atribuirea numelui meu unui 

asemenea exponat din arta străveche a timbrului, o consider o înnobilare. Vă 

mulțumesc doamnă director, vă mulțumesc domnilor. Mulțumesc călduros celor 

care au binevoit să-și aplece atenția și asupra smeritei mele treceri prin timp, 

distinsei doamne Cristina Popescu, Director General Romfilatelia, domnului Ioan 

Cristescu, Director General al Muzeului Național al Literaturii Române, neobosit 



mereu în serviciul credincios al literaturii și artei românești” a declarat 

dramaturgul Mihai Ispirescu. 

 

La finalul evenimentului, invitații au fost invitați să semneze panoul 

filatelic dedicat lui Mihai Ispirescu, care va rămâne colecția personală a 

dramaturgului. 

 

 

 

Sursa: romfilatelia.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Centrul de presă 
din data de 20 Aprilie 2018 

http://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/50-de-ani-de-teatru-

teatrul-nottara-l-a-sarbatorit-pe-dramaturgul-mihai-ispirescu 

 

 
 

50 de ani de teatru. Teatrul Nottara l-a sarbatorit pe dramaturgul Mihai 

Ispirescu 

 

 
 

O reprezentaţie specială a piesei “Aprilie, dimineaţa” de Mihai Ispirescu, în 

prezenţa autorului, aflat la aniversarea a 50 de ani de la debutul pe scena 

Teatrului Nottara.Textul piesei are o istorie ilustră, fiind unul dintre acele 

rare exemple de scrieri dramatice care au sfidat cenzura, înainte de ’89. 

Joi, 12 aprilie, de la ora 19.30, spectatorii au avut parte de o reprezentaţie 

specială a piesei “Aprilie, dimineaţa” de Mihai Ispirescu, în prezenţa autorului, 

aflat la aniversarea a 50 de ani de la debut. Textul piesei are o istorie ilustră, fiind 

unul dintre acele rare exemple de scrieri dramatice care au sfidat cenzura înainte 

http://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/50-de-ani-de-teatru-teatrul-nottara-l-a-sarbatorit-pe-dramaturgul-mihai-ispirescu
http://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/50-de-ani-de-teatru-teatrul-nottara-l-a-sarbatorit-pe-dramaturgul-mihai-ispirescu
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de ’89, iar actuala viziune regizorală ne demonstreaza că, deşi multe lucruri s-au 

schimbat în ultimul sfert de deceniu, problema individului care este perceput ca 

un simplu indicator statistic rămâne, în continuare, foarte actuală. Cei cinci actori 

care au interpretat cu măiestrie personajele ispiresciene, Lucian Ghimişi, Mihai 

Marinescu, Dan Clusinschi, Ada Navrot si Raluca Tiţa au fost îndelung apaludați 

de o sală arhiplină. 

Autorul piesei, Mihai Ispirescu, vizibil emopționat de declarația de iubire 

și de atmosfera de sărbătoare creată de doamna teatrului românesc, excepționalul 

manager de teatru, Marinela Ţepuş, în ”cuibul său de glorii”, a fost încoronat la 

propriu după spectacol, cu o coroană aurită, din foi de dafin, de bunii săi prieteni, 

plasticianul Nicolae Mirodoni și arhitectul Doru Gafencu, așa cum purta zeul 

Apollo, zeul luminii și al artelor, cu mii de ani în urmă. 

I-au fost alături, s-au bucurat, au închinat un pahar un pahar cu vin și i-au 

urat mulți ani întru ale creației: Marinela Țepuș, Răzvan Theodorescu, Diana 

Lupescu, Mircea M. Ionescu, George Damian, Ina și Petruș Iliescu, Virgil 

Nițulescu, Daniela Anton, Răzvan Buluș, șef de școală la RGB Photography 

dimpreună cu mai tinerii săi discipoli, Mariana Criș, Anca Lăpușneanu, 

Constantin Fugașin, Cristina Hoduț, Dan Mircea Cipariu, Elena Martonos, Adrian 

și Maria Magdalena Țipan, Silviu Covaci. 

Declarația, făcută la plecare prietenilor rămași târziu în noapte să-i asculte 

poveștile despre Micu, Fănuș sau Lovinescu, între care: Alexandru și Irina Repan, 

Ionuț și Bianca Ștefănescu, Maria și Mihai Epure, Ioana și Adrian Cacovean, 

Crina Matei și Horia Luis Chițiba, spune mult despre luciditatea acestui mare 

scriitor: 

 

  ”Din tot ce scrii și se joacă apoi pe scândura scenei, trebuie să răzbată ceva 

care să te facă mal bun, mai modest, mai blând, mal înțelept. <>, spunea Sartre. 

Să ne-nțelegem! El coexistă în fiecare dintre noi, deopotrivă cu raiul! Tot ceea ce 

ne apropie sau ne desparte pe unii de alții, nu este decât alegerea. Adică, pentru 

ce optăm! 

 

  Mă inspăimântă intoleranța care a devenit astăzi, pentru mulți, un ideal de 

viață, un ideal care ar putea să ne piardă, mai repede decât am crede, nu numai ca 

persoane ci și ca popor. 

Sursa: centruldepresa.ro 
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