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DOSAR DE PRESĂ 
Aniversare Anda Caropol, 9 aprilie 2015 
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1. Adevărul  
din data de 10 aprilie 2015, ora 13.17 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/anda-anda-parfum-flori-zumzet-albine-

1_55279fbc448e03c0fd712807/index.html 

 

 
 

Anda, Anda, cu parfum de flori şi zumzet de albine... 

 

 
Anda Caropol în „Bună seara, die Wilde“ FOTOGRAFII Arhiva personală a Andei Caropol 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/anda-anda-parfum-flori-zumzet-albine-1_55279fbc448e03c0fd712807/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/anda-anda-parfum-flori-zumzet-albine-1_55279fbc448e03c0fd712807/index.html
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L-am copiat mai sus pe Horaţiu Mălăele care a pus vorbele astea în titlul unui 

spectacol. Nu l-am văzut, sper să nu fie un sens pe dos a la Horatiu…şi mai sper ca el 

să nu se supere fiindcă le-am alăturat numelui unei colege dragi ANDA CAROPOL. 

 Prin 1978 Anda şi Horaţiu apăreau împreună cu Gilda Marinescu într-un 

spectacol adorabil, Inele, beteală, cercei, după schiţe de Caragiale regizat de un delicat 

maestru al scenei, George Rafael la Teatrul Nottara. Anda era atunci în plină glorie. 

Rolul Ofeliei din Hamlet, spectacolul antologic în regia revoluţionară a lui Dinu 

Cernescu o propulsase în fruntea clasamentului tinerelor speranţe ale scenei româneşti 

într-un moment plin de …speranţă. În Inele… erau toţi trei un zumzet. Jucăuşi, ludici 

peste măsură, amuzanţi şi deştepţi, livrându-ne un Caragiale seducător, mai prietenos 

şi mai român. În acele zile senine ale teatrului din bulevard cu Lovinescu la cârmă şi 

colegi unu şi-unu, Anda Caropol s-a putut împlini ca actriţă, punând bazele unei 

personalităţi cu prestanţa pe care am respectat-o cu toţii mai apoi. Actoria mai era 

încă o meserie stimată. Când treceau pe stradă auzeai pe urmele lor: Uite-o pe Anda 

Caropol, uite-o pe Liliana Tomescu, uite-l pe Iordache…. La începuturi, ca ingenuă 

recomandată pentru rolurile de copilă pură, romantică Anda Caropol, blondă şi cu 

nasul în vânt a jucat multe roluri în care aceste trăsături naturale plus seducţia erau 

esenţiale, făcând-o simpatică publicului. În Casa onorabilă de Horia Loviescu (1968), 

în Henric al IV lea de Pirandello ( În rolul Frida Anda Caropol emană o perversitate 

crudă şi totodată gingaşă, Revista Teatrul 1966), în Bună seara Domnule Wilde cu 

Pittiş, Melania Cârje, Mariana Mihuţ şi Stefan Iordache, un regal de bun gust şi 

bucurie artistică. Au urmat rolurile grele (Hamlet) dar şi afirmarea în experimente 

precum Cinci romane de amor, după Teodor Mazilu, Noi subsemnaţii, sau Calandria 

de Bernardo Dovizzi da Bibbiena, o reeditare a truvaiurilor commediei dell arte cu 

stilul şi lustrul mătăsurilor de epocă (scenografia Sică Rusescu, regia Costin 

Marinescu). Şi au venit vremurile mai grele când toate o luaseră razna ân ţara asta, 

inclusiv teatrul. Anda şi-a construit mai departe însă cariera în acelaşi teatru Nottara 

unde venise de la Cluj cu de acum decenii în urmă. Dorinţa ei de a fi pe scenă a fost 

întotdeauna mai mare decât micile regrete vis a vis de rolurile care i se ofereau. Le-a 

jucat însă pe toate cu aceeaşi dăruire şi dorinţă de mai bine. Prezenţă discretă în 

colectivul teatrului, păstrând în acelaşi timp calde legături de prietenie cu toţi colegii 

pe care merge şi azi să-i vadă în diferite spectacole, Anda Caropol este nu doar un 

nume consolidat al teatrului românesc ci şi un exemplu de normalitate. N-a 

caracterizat-o excentricitatea. Ea spune că e timidă. Poate, dar noi din afară am 

apreciat acel bun simţ, acea bună creştere de care a dat dovadă întotdeauna. Am iubit 

şi iubim la Anda şi modul ei de a ştii să se facă utilă, adesea indispensabilă, 
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contribuind cu mica ei părticică de elan la creativitatea atât de necesară oricărui gest 

teatral. Prietenia ei e o cinste pentru cei cărora le-o acordă şi ştiu că în Anda poţi avea 

nădejde la bine şi la greu. Am petrecut cu Anda multe ore în teatru şi în afara lui 

vorbind despre spectacole, roluri, căutând piese, bucurându-ne de câte un succes sau 

întristându-ne de un eşec sau pierdere. Printre actorii de la Nottara, Anda Caropol 

răspândea linişte şi siguranţă…. cu parfum de flori şi zumzet de albine. Nu ştiu dacă-i 

place natura, îi plac în schimb animalele, asta ştiu, şi nu e o Ex, cum îi cerea rolul din 

piesa cu acelaşi nume de Aldo Nicolai unde era vorba despre femeile singure tânjind 

după sex-appealul pierdut. Anda Caropol e încă pe scenă şi nu e o Ex din nici un 

punct de vedere. Aşa se întâmplă când ştii să iei viaţa cum este. La mulţi ani, Anda!  

 

 

 

de Doina Papp 



5 

2. DCNews  
din data de 8 aprilie 2015, ora 15.57 

http://www.dcnews.ro/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-

nottara-ii-ureaza-la-mul-i-ani_472562.html 

 

 
 

Anda Caropol, aniversare. Colegii de la Teatrul Nottara îi urează "La mulți ani" 

 

 

Pe 9 aprilie, actriţa Anda Caropol împlineşte 76 de ani. Colegii de la 

Teatrul Nottara îi urează "La mulți ani". 

"Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie 

şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie am 

http://www.dcnews.ro/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-mul-i-ani_472562.html
http://www.dcnews.ro/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-mul-i-ani_472562.html
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învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru", spunea Anda Caropol. Este 

mărturisirea de credinţă a îndrăgitei actriţe, într-un moment aniversar, în care îşi 

rememorează şi cariera de peste o jumătate de secol în teatru. 

La 55 de ani de la debutul său la Teatrul Naţional Lucian Blaga, din Cluj-

Napoca, în "Poveste din Irkutsk" de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, şi după 50 de ani 

de prezenţă neîntreruptă pe scena Teatrului Nottara, ea continuă să joace, cu aceeaşi 

dăruire, în spectacolele Teatrului de pe Magheru, care a consacrat-o şi unde a 

cunoscut împlinirea profesională. 

În stagiunea actuală, Anda Caropol joacă în două dintre cele mai longevive 

comedii ale Teatrului Nottara: "Titanic vals" de Tudor Muşatescu, regia: Dinu 

Cernescu (2002) şi "Hangiţa" de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005). 

Colegii şi prietenii de la Teatrul Nottara îi urează "La mulţi ani", cu sănătate şi 

cât mai multe roluri memorabile, care să-i pună în valoare talentul şi sensibilitatea! 

 
 

 

De Anca Murgoci 

http://www.dcnews.ro/autori/anca-murgoci.html
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3. Cotidianul 
din data de 7 aprilie 2015, ora 15.57 

http://www.cotidianul.ro/la-multi-ani-anda-caropol-259535/ 

 

 
 

La Mulţi Ani, Anda Caropol! 

 

„Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie 

şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie am 

învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru.” 

Este mărturisirea de credinţă a îndrăgitei actriţe, într-un moment aniversar, în 

care îşi rememorează şi cariera de peste o jumătate de secol în teatru. Pe 9 aprilie, 

actriţa Anda Caropol împlineşte 76 de ani de viaţă. 

Colegii şi prietenii de la Teatrul Nottara îi urează „La mulţi ani”, cu sănătate şi 

cât mai multe roluri memorabile, care să-i pună în valoare talentul şi sensibilitatea! 

http://www.cotidianul.ro/la-multi-ani-anda-caropol-259535/
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Anca Bejenaru şi Anda Caropol, în Hangiţa 

La 55 de ani de la debutul său la Teatrul Naţional Lucian Blaga, din Cluj-

Napoca, în Poveste din Irkutsk de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, şi după 50 de ani de 

prezenţă neîntreruptă pe scena Teatrului Nottara, ea continuă să joace, cu aceeaşi 

dăruire, în spectacolele Teatrului de pe Magheru, care a consacrat-o şi unde a 

cunoscut împlinirea profesională. 

În stagiunea actuală, Anda Caropol joacă în două dintre cele mai longevive 

comedii ale Teatrului Nottara: Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu 

(2002) şi Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005). 

Iată gândurile Andei Caropol la acest ceas aniversar: 

 

Şansa mea 
 

”Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie 

şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie am 

învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru. Am terminat Institutul de 

Teatru în 1960, la clasa prof. A.P. Marţian, un minunat şi rar profesor. Am avut şi o 

pleiadă de asistenţi, care mai de care: Ion Cojar, Mihai Berechet, Cornel Todea, Horea 

Popescu. 

Am tot ce n-ar trebui să aibă un actor, dacă vrea să reuşească: sunt timidă, 

tăcută şi de o modestie exagerată. În schimb sunt: muncitoare, perseverentă, 

disciplinată. Nu mi-am propus să reuşesc. Muncesc cu pasiune, cu dăruire, fără să mă 

gândesc că mă aşteaptă undeva o recompensă. N-am luptat pentru vreun rol, nu m-am 

zbătut pentru obţinerea lui. Rolurile au venit ele la mine, nu le-am cerşit niciodată. 

Dar m-a ajutat şi şansa. Dacă n-ar fi fost şansa, n-aş fi putut să spun acum că am jucat 

Ofelia, în regia lui Dinu Cernescu. Era un rol la care visau multe actriţe, dar el m-a 

ales pe mine. A fost şansa mea. 

Nu mi se pare un lucru întristător că împlinesc 76 de ani, o vârstă la care îi 

mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns şi tot pe El Îl rog să mă vindece de toate bolile 

de pe lume, mai puţin de această boală incurabilă care e Teatrul.  

Peter Brook spunea undeva: „Frumuseţea ridurilor contează mai mult decât 

liftingul, căci adevărul e mult mai valoros decât falsul.” 
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Mă bucur că îmi sărbătoresc ziua prin muncă. Pe 9 aprilie joc Titanic Vals, care 

şi el se apropie de o vârstă onorabilă. 

Nu vreau să închei fără a ţine o clipă de reculegere pentru toţi prietenii mei 

dragi, actori şi regizori minunaţi, care nu mai sunt printre noi, de care mi-e tare dor şi 

de la care parcă mai aştept un telefon, să-mi spună: „La mulţi ani!”. 

Pentru viitor, îmi doresc să repet o piesă, un rol nou… Şansa mea, ce faci?” 

 

 

 

de Magdalena Popa Buluc 

http://www.cotidianul.ro/autor/magdalena-popa-buluc/
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4. ZiareLive 
din data de 8 aprilie 2015, ora 16.00 

http://www.ziarelive.ro/stiri/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-

nottara-ii-ureaza-la-multi-ani.html 
 

 
 

Anda Caropol, aniversare. Colegii de la Teatrul Nottara îi urează "La mulți ani" 

 
Pe 9 aprilie, actrita Anda Caropol împlineste 76 de ani. Colegii de la Teatrul 

Nottara îi ureaza "La mulți ani". "Destinul meu se contopeste cu cel al Teatrului 

Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie si fidelitate timp de 50 de ani. Lectia demnitatii 

si a umilintei fata de meserie am invatat-o de la marii profesori ai scolii noastre de 

teatru", spunea Anda Caropol. Este marturisirea de credinta a indragitei actrite, intr-un 

moment aniversar, in care isi rememoreaza si cariera de peste o jumatate de secol in 

teatru. La 55 de ani de la debutul său la Teatrul Naţional Lucian Blaga, din Cluj-

http://www.ziarelive.ro/stiri/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-multi-ani.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-multi-ani.html
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Napoca, în Poveste din Irkutsk de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, şi după 50 de ani de 

prezenţă neîntreruptă pe scena Teatrului Nottara, ea continuă să joace, cu aceeaşi 

dăruire, în spectacolele Teatrului de pe Magheru, care a consacrat-o şi unde a 

cunoscut împlinirea profesională. 

În stagiunea actuală, Anda Caropol joacă în două dintre cele mai longevive 

comedii ale Teatrului Nottara: Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu 

(2002) şi Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005). 

Iată gândurile Andei Caropol la acest ceas aniversar: 

 

Şansa mea 
 

”Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie 

şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie am 

învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru. Am terminat Institutul de 

Teatru în 1960, la clasa prof. A.P. Marţian, un minunat şi rar profesor. Am avut şi o 

pleiadă de asistenţi, care mai de care: Ion Cojar, Mihai Berechet, Cornel Todea, Horea 

Popescu. 

Am tot ce n-ar trebui să aibă un actor, dacă vrea să reuşească: sunt timidă, 

tăcută şi de o modestie exagerată. În schimb sunt: muncitoare, perseverentă, 

disciplinată. Nu mi-am propus să reuşesc. Muncesc cu pasiune, cu dăruire, fără să mă 

gândesc că mă aşteaptă undeva o recompensă. N-am luptat pentru vreun rol, nu m-am 

zbătut pentru obţinerea lui. Rolurile au venit ele la mine, nu le-am cerşit niciodată. 

Dar m-a ajutat şi şansa. Dacă n-ar fi fost şansa, n-aş fi putut să spun acum că am jucat 

Ofelia, în regia lui Dinu Cernescu. Era un rol la care visau multe actriţe, dar el m-a 

ales pe mine. A fost şansa mea. 

Nu mi se pare un lucru întristător că împlinesc 76 de ani, o vârstă la care îi 

mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns şi tot pe El Îl rog să mă vindece de toate bolile 

de pe lume, mai puţin de această boală incurabilă care e Teatrul.  

Peter Brook spunea undeva: „Frumuseţea ridurilor contează mai mult decât 

liftingul, căci adevărul e mult mai valoros decât falsul.” 

Mă bucur că îmi sărbătoresc ziua prin muncă. Pe 9 aprilie joc Titanic Vals, care 

şi el se apropie de o vârstă onorabilă. 

Nu vreau să închei fără a ţine o clipă de reculegere pentru toţi prietenii mei 

dragi, actori şi regizori minunaţi, care nu mai sunt printre noi, de care mi-e tare dor şi 

de la care parcă mai aştept un telefon, să-mi spună: „La mulţi ani!”. 

Pentru viitor, îmi doresc să repet o piesă, un rol nou… Şansa mea, ce faci?” 

 

 

 

Sursă Ziarul Cotidianul 
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5. Info Ziare 
din data de 8 aprilie 2015,  

http://ww.infoziare.ro/stire/2335598/Anda+Caropol+aniversare+Colegii+d

e+la+Teatrul+Nottara+%C3%AEi+ureaz%C4%83+La+mul%C8%9Bi+ani 

 

 

 
Anda Caropol, aniversare. Colegii de la Teatrul Nottara îi urează "La mulți ani" 

 

Pe 9 aprilie, actriţa Anda Caropol &icirc;mplineşte 76 de ani. Colegii de la 

Teatrul Nottara &icirc;i urează "La mulți ani". "Destinul meu se contopeste cu cel al 

Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie si fidelitate timp de 50 de ani. Lectia 

demnitatii si a umilintei fata de meserie am invatat-o de la marii profesori ai scolii 

noastre de teatru", spunea Anda Caropol. Este marturisirea de credinta a indragitei 

actrite, intr-un moment aniversar, in care isi rememoreaza si cariera de peste o 

jumatate de secol in teatru. La 55 de ani de la debutul său la Teatrul Naţional Lucian 

Blaga, din Cluj-Napoca, în Poveste din Irkutsk de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, şi 

după 50 de ani de prezenţă neîntreruptă pe scena Teatrului Nottara, ea continuă să 

joace, cu aceeaşi dăruire, în spectacolele Teatrului de pe Magheru, care a consacrat-o 

şi unde a cunoscut împlinirea profesională. 

http://ww.infoziare.ro/stire/2335598/Anda+Caropol+aniversare+Colegii+de+la+Teatrul+Nottara+%C3%AEi+ureaz%C4%83+La+mul%C8%9Bi+ani
http://ww.infoziare.ro/stire/2335598/Anda+Caropol+aniversare+Colegii+de+la+Teatrul+Nottara+%C3%AEi+ureaz%C4%83+La+mul%C8%9Bi+ani
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În stagiunea actuală, Anda Caropol joacă în două dintre cele mai longevive 

comedii ale Teatrului Nottara: Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu 

(2002) şi Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005). 

Iată gândurile Andei Caropol la acest ceas aniversar: 

 

Şansa mea 
 

”Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie 

şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie am 

învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru. Am terminat Institutul de 

Teatru în 1960, la clasa prof. A.P. Marţian, un minunat şi rar profesor. Am avut şi o 

pleiadă de asistenţi, care mai de care: Ion Cojar, Mihai Berechet, Cornel Todea, Horea 

Popescu. 

Am tot ce n-ar trebui să aibă un actor, dacă vrea să reuşească: sunt timidă, 

tăcută şi de o modestie exagerată. În schimb sunt: muncitoare, perseverentă, 

disciplinată. Nu mi-am propus să reuşesc. Muncesc cu pasiune, cu dăruire, fără să mă 

gândesc că mă aşteaptă undeva o recompensă. N-am luptat pentru vreun rol, nu m-am 

zbătut pentru obţinerea lui. Rolurile au venit ele la mine, nu le-am cerşit niciodată. 

Dar m-a ajutat şi şansa. Dacă n-ar fi fost şansa, n-aş fi putut să spun acum că am jucat 

Ofelia, în regia lui Dinu Cernescu. Era un rol la care visau multe actriţe, dar el m-a 

ales pe mine. A fost şansa mea. 

Nu mi se pare un lucru întristător că împlinesc 76 de ani, o vârstă la care îi 

mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns şi tot pe El Îl rog să mă vindece de toate bolile 

de pe lume, mai puţin de această boală incurabilă care e Teatrul.  

Peter Brook spunea undeva: „Frumuseţea ridurilor contează mai mult decât 

liftingul, căci adevărul e mult mai valoros decât falsul.” 

Mă bucur că îmi sărbătoresc ziua prin muncă. Pe 9 aprilie joc Titanic Vals, care 

şi el se apropie de o vârstă onorabilă. 

Nu vreau să închei fără a ţine o clipă de reculegere pentru toţi prietenii mei 

dragi, actori şi regizori minunaţi, care nu mai sunt printre noi, de care mi-e tare dor şi 

de la care parcă mai aştept un telefon, să-mi spună: „La mulţi ani!”. 

Pentru viitor, îmi doresc să repet o piesă, un rol nou… Şansa mea, ce faci?” 

 

 

Sursă Ziarul DC News  

http://www.dcnews.ro/
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6. Roportal 
din data de 8 aprilie 2015,  

https://www.roportal.ro/articole/despre/anda_caropol_aniversare_colegii_d

e_la_teatrul_nottara_ii_ureaza_la_multi_ani/ 

 

 
 

Anda Caropol, aniversare. Colegii de la Teatrul Nottara îi urează "La mulți ani" 

 
 

Pe 9 aprilie, actriţa Anda Caropol împlineşte 76 de ani. Colegii de la Teatrul 

Nottara îi urează "La mulți ani". 

 

"Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu 

evlavie şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie 

am învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru", spunea Anda Caropol. 

https://www.roportal.ro/articole/despre/anda_caropol_aniversare_colegii_de_la_teatrul_nottara_ii_ureaza_la_multi_ani/
https://www.roportal.ro/articole/despre/anda_caropol_aniversare_colegii_de_la_teatrul_nottara_ii_ureaza_la_multi_ani/
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Este marturisirea de credinta a indragitei actrite, intr-un moment aniversar, in 

care isi rememoreaza si cariera de peste o jumatate de secol in teatru. La 55 de ani de 

la debutul său la Teatrul Naţional Lucian Blaga, din Cluj-Napoca, în Poveste din 

Irkutsk de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, şi după 50 de ani de prezenţă neîntreruptă pe 

scena Teatrului Nottara, ea continuă să joace, cu aceeaşi dăruire, în spectacolele 

Teatrului de pe Magheru, care a consacrat-o şi unde a cunoscut împlinirea 

profesională. 

În stagiunea actuală, Anda Caropol joacă în două dintre cele mai longevive 

comedii ale Teatrului Nottara: Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu 

(2002) şi Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005). 

Iată gândurile Andei Caropol la acest ceas aniversar: 

 

Şansa mea 
 

”Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie 

şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie am 

învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru. Am terminat Institutul de 

Teatru în 1960, la clasa prof. A.P. Marţian, un minunat şi rar profesor. Am avut şi o 

pleiadă de asistenţi, care mai de care: Ion Cojar, Mihai Berechet, Cornel Todea, Horea 

Popescu. 

Am tot ce n-ar trebui să aibă un actor, dacă vrea să reuşească: sunt timidă, 

tăcută şi de o modestie exagerată. În schimb sunt: muncitoare, perseverentă, 

disciplinată. Nu mi-am propus să reuşesc. Muncesc cu pasiune, cu dăruire, fără să mă 

gândesc că mă aşteaptă undeva o recompensă. N-am luptat pentru vreun rol, nu m-am 

zbătut pentru obţinerea lui. Rolurile au venit ele la mine, nu le-am cerşit niciodată. 

Dar m-a ajutat şi şansa. Dacă n-ar fi fost şansa, n-aş fi putut să spun acum că am jucat 

Ofelia, în regia lui Dinu Cernescu. Era un rol la care visau multe actriţe, dar el m-a 

ales pe mine. A fost şansa mea. 

Nu mi se pare un lucru întristător că împlinesc 76 de ani, o vârstă la care îi 

mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns şi tot pe El Îl rog să mă vindece de toate bolile 

de pe lume, mai puţin de această boală incurabilă care e Teatrul.  

Peter Brook spunea undeva: „Frumuseţea ridurilor contează mai mult decât 

liftingul, căci adevărul e mult mai valoros decât falsul.” 

Mă bucur că îmi sărbătoresc ziua prin muncă. Pe 9 aprilie joc Titanic Vals, care 

şi el se apropie de o vârstă onorabilă. 

Nu vreau să închei fără a ţine o clipă de reculegere pentru toţi prietenii mei 

dragi, actori şi regizori minunaţi, care nu mai sunt printre noi, de care mi-e tare dor şi 

de la care parcă mai aştept un telefon, să-mi spună: „La mulţi ani!”. 

Pentru viitor, îmi doresc să repet o piesă, un rol nou… Şansa mea, ce faci?” 

 

 

Sursă Ziarul DC News  

http://www.dcnews.ro/
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7. Ournet 
din data de 8 aprilie 2015,  

http://news.ournet.ro/item/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-

nottara-ii-ureaza-la-multi-ani-14975319 

 

 
 
Anda Caropol, aniversare. Colegii de la Teatrul Nottara îi urează "La mulți ani" 

 

Pe 9 aprilie, actrița Anda Caropol împlinește 76 de ani. Colegii de la Teatrul 

Nottara îi urează "La mulți ani". 

"Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu 

evlavie şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie 

am învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru", spunea Anda Caropol. 

Este marturisirea de credinta a indragitei actrite, intr-un moment aniversar, in 

care isi rememoreaza si cariera de peste o jumatate de secol in teatru. La 55 de ani de 

la debutul său la Teatrul Naţional Lucian Blaga, din Cluj-Napoca, în Poveste din 

Irkutsk de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, şi după 50 de ani de prezenţă neîntreruptă pe 

scena Teatrului Nottara, ea continuă să joace, cu aceeaşi dăruire, în spectacolele 

Teatrului de pe Magheru, care a consacrat-o şi unde a cunoscut împlinirea 

profesională. 

În stagiunea actuală, Anda Caropol joacă în două dintre cele mai longevive 

comedii ale Teatrului Nottara: Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu 

(2002) şi Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005). 

Iată gândurile Andei Caropol la acest ceas aniversar: 

 

http://news.ournet.ro/item/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-multi-ani-14975319
http://news.ournet.ro/item/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-multi-ani-14975319
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Şansa mea 

 

”Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie 

şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie am 

învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru. Am terminat Institutul de 

Teatru în 1960, la clasa prof. A.P. Marţian, un minunat şi rar profesor. Am avut şi o 

pleiadă de asistenţi, care mai de care: Ion Cojar, Mihai Berechet, Cornel Todea, Horea 

Popescu. 

Am tot ce n-ar trebui să aibă un actor, dacă vrea să reuşească: sunt timidă, 

tăcută şi de o modestie exagerată. În schimb sunt: muncitoare, perseverentă, 

disciplinată. Nu mi-am propus să reuşesc. Muncesc cu pasiune, cu dăruire, fără să mă 

gândesc că mă aşteaptă undeva o recompensă. N-am luptat pentru vreun rol, nu m-am 

zbătut pentru obţinerea lui. Rolurile au venit ele la mine, nu le-am cerşit niciodată. 

Dar m-a ajutat şi şansa. Dacă n-ar fi fost şansa, n-aş fi putut să spun acum că am jucat 

Ofelia, în regia lui Dinu Cernescu. Era un rol la care visau multe actriţe, dar el m-a 

ales pe mine. A fost şansa mea. 

Nu mi se pare un lucru întristător că împlinesc 76 de ani, o vârstă la care îi 

mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns şi tot pe El Îl rog să mă vindece de toate bolile 

de pe lume, mai puţin de această boală incurabilă care e Teatrul.  

Peter Brook spunea undeva: „Frumuseţea ridurilor contează mai mult decât 

liftingul, căci adevărul e mult mai valoros decât falsul.” 

Mă bucur că îmi sărbătoresc ziua prin muncă. Pe 9 aprilie joc Titanic Vals, care 

şi el se apropie de o vârstă onorabilă. 

Nu vreau să închei fără a ţine o clipă de reculegere pentru toţi prietenii mei 

dragi, actori şi regizori minunaţi, care nu mai sunt printre noi, de care mi-e tare dor şi 

de la care parcă mai aştept un telefon, să-mi spună: „La mulţi ani!”. 

Pentru viitor, îmi doresc să repet o piesă, un rol nou… Şansa mea, ce faci?” 

 

 

Sursă Ziarul DC News  

http://www.dcnews.ro/
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8. PortalPresă 
din data de 8 aprilie 2015,  

http://portalpresa.ro/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-

ii-ureaza-la-multi-ani/ 
 

 
 

Anda Caropol, aniversare. Colegii de la Teatrul Nottara îi urează „La mulți ani” 

 

Pe 9 aprilie, actriţa Anda Caropol &icirc;mplineşte 76 de ani. Colegii de la 

Teatrul Nottara &icirc;i urează "La mulți ani". 

"Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu 

evlavie şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie 

am învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru", spunea Anda Caropol. 

Este marturisirea de credinta a indragitei actrite, intr-un moment aniversar, in 

care isi rememoreaza si cariera de peste o jumatate de secol in teatru. La 55 de ani de 

la debutul său la Teatrul Naţional Lucian Blaga, din Cluj-Napoca, în Poveste din 

Irkutsk de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, şi după 50 de ani de prezenţă neîntreruptă pe 

scena Teatrului Nottara, ea continuă să joace, cu aceeaşi dăruire, în spectacolele 

Teatrului de pe Magheru, care a consacrat-o şi unde a cunoscut împlinirea 

profesională. 

În stagiunea actuală, Anda Caropol joacă în două dintre cele mai longevive 

comedii ale Teatrului Nottara: Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu 

(2002) şi Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005). 

Iată gândurile Andei Caropol la acest ceas aniversar: 

 

http://portalpresa.ro/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-multi-ani/
http://portalpresa.ro/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-multi-ani/
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Şansa mea 

 

”Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie 

şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie am 

învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru. Am terminat Institutul de 

Teatru în 1960, la clasa prof. A.P. Marţian, un minunat şi rar profesor. Am avut şi o 

pleiadă de asistenţi, care mai de care: Ion Cojar, Mihai Berechet, Cornel Todea, Horea 

Popescu. 

Am tot ce n-ar trebui să aibă un actor, dacă vrea să reuşească: sunt timidă, 

tăcută şi de o modestie exagerată. În schimb sunt: muncitoare, perseverentă, 

disciplinată. Nu mi-am propus să reuşesc. Muncesc cu pasiune, cu dăruire, fără să mă 

gândesc că mă aşteaptă undeva o recompensă. N-am luptat pentru vreun rol, nu m-am 

zbătut pentru obţinerea lui. Rolurile au venit ele la mine, nu le-am cerşit niciodată. 

Dar m-a ajutat şi şansa. Dacă n-ar fi fost şansa, n-aş fi putut să spun acum că am jucat 

Ofelia, în regia lui Dinu Cernescu. Era un rol la care visau multe actriţe, dar el m-a 

ales pe mine. A fost şansa mea. 

Nu mi se pare un lucru întristător că împlinesc 76 de ani, o vârstă la care îi 

mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns şi tot pe El Îl rog să mă vindece de toate bolile 

de pe lume, mai puţin de această boală incurabilă care e Teatrul.  

Peter Brook spunea undeva: „Frumuseţea ridurilor contează mai mult decât 

liftingul, căci adevărul e mult mai valoros decât falsul.” 

Mă bucur că îmi sărbătoresc ziua prin muncă. Pe 9 aprilie joc Titanic Vals, care 

şi el se apropie de o vârstă onorabilă. 

Nu vreau să închei fără a ţine o clipă de reculegere pentru toţi prietenii mei 

dragi, actori şi regizori minunaţi, care nu mai sunt printre noi, de care mi-e tare dor şi 

de la care parcă mai aştept un telefon, să-mi spună: „La mulţi ani!”. 

Pentru viitor, îmi doresc să repet o piesă, un rol nou… Şansa mea, ce faci?” 

 

 

 

Sursă Ziarul DC News  

http://www.dcnews.ro/
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9. Discard 
din data de 8 aprilie 2015,  

http://stiri.discard.ro/stiri/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-

nottara-ii-ureaza-la-mul%C8%9Bi-ani 

 

 
 

Anda Caropol, aniversare. Colegii de la Teatrul Nottara îi urează "La mulți ani" 

Pe 9 aprilie, actriţa Anda Caropol împlineşte 76 de ani. Colegii de la Teatrul 

Nottara îi urează "La mulți ani".... 

"Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu 

evlavie şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie 

am învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru", spunea Anda Caropol. 

Este marturisirea de credinta a indragitei actrite, intr-un moment aniversar, in 

care isi rememoreaza si cariera de peste o jumatate de secol in teatru. La 55 de ani de 

la debutul său la Teatrul Naţional Lucian Blaga, din Cluj-Napoca, în Poveste din 

Irkutsk de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, şi după 50 de ani de prezenţă neîntreruptă pe 

scena Teatrului Nottara, ea continuă să joace, cu aceeaşi dăruire, în spectacolele 

Teatrului de pe Magheru, care a consacrat-o şi unde a cunoscut împlinirea 

profesională. 

În stagiunea actuală, Anda Caropol joacă în două dintre cele mai longevive 

comedii ale Teatrului Nottara: Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu 

(2002) şi Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005). 

Iată gândurile Andei Caropol la acest ceas aniversar: 

http://stiri.discard.ro/stiri/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-mul%C8%9Bi-ani
http://stiri.discard.ro/stiri/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-mul%C8%9Bi-ani
http://www.dcnews.ro/anda-caropol-aniversare-colegii-de-la-teatrul-nottara-ii-ureaza-la-mul-i-ani_472562.html
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Şansa mea 

 

”Destinul meu se contopeşte cu cel al Teatrului Nottara, pe care l-am slujit cu evlavie 

şi fidelitate timp de 50 de ani. Lecţia demnităţii şi a umilinţei faţă de meserie am 

învăţat-o de la marii profesori ai şcolii noastre de teatru. Am terminat Institutul de 

Teatru în 1960, la clasa prof. A.P. Marţian, un minunat şi rar profesor. Am avut şi o 

pleiadă de asistenţi, care mai de care: Ion Cojar, Mihai Berechet, Cornel Todea, Horea 

Popescu. 

Am tot ce n-ar trebui să aibă un actor, dacă vrea să reuşească: sunt timidă, 

tăcută şi de o modestie exagerată. În schimb sunt: muncitoare, perseverentă, 

disciplinată. Nu mi-am propus să reuşesc. Muncesc cu pasiune, cu dăruire, fără să mă 

gândesc că mă aşteaptă undeva o recompensă. N-am luptat pentru vreun rol, nu m-am 

zbătut pentru obţinerea lui. Rolurile au venit ele la mine, nu le-am cerşit niciodată. 

Dar m-a ajutat şi şansa. Dacă n-ar fi fost şansa, n-aş fi putut să spun acum că am jucat 

Ofelia, în regia lui Dinu Cernescu. Era un rol la care visau multe actriţe, dar el m-a 

ales pe mine. A fost şansa mea. 

Nu mi se pare un lucru întristător că împlinesc 76 de ani, o vârstă la care îi 

mulţumesc lui Dumnezeu că am ajuns şi tot pe El Îl rog să mă vindece de toate bolile 

de pe lume, mai puţin de această boală incurabilă care e Teatrul.  

Peter Brook spunea undeva: „Frumuseţea ridurilor contează mai mult decât 

liftingul, căci adevărul e mult mai valoros decât falsul.” 

Mă bucur că îmi sărbătoresc ziua prin muncă. Pe 9 aprilie joc Titanic Vals, care 

şi el se apropie de o vârstă onorabilă. 

Nu vreau să închei fără a ţine o clipă de reculegere pentru toţi prietenii mei 

dragi, actori şi regizori minunaţi, care nu mai sunt printre noi, de care mi-e tare dor şi 

de la care parcă mai aştept un telefon, să-mi spună: „La mulţi ani!”. 

Pentru viitor, îmi doresc să repet o piesă, un rol nou… Şansa mea, ce faci?” 

 

 

 

Sursa: DC News 

http://www.dcnews.ro/
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10. Jurnalul Național 
din data de 8 aprilie 2015, ora 00.01 

http://jurnalul.ro/calendar/astazi-e-ziua-ta-anda-caropol-23801.html 

 

 
 

"Astazi e ziua ta..." - Anda Caropol 

 

E drept ca startul l-a luat in teatru, filmul a venit mai tarziu. Cand o descoperi 

pe Anda Caropol in "Titanic Vals", la Nottara, in acea comedie cu parfum interbelic, 

nu poti sa nu te intrebi cum de si-a pastrat splendida candoare. Actrita Anda Caropol 

implineste maine 67 de ani.  

"Pe scena... m-am simtit si ma simt cel mai bine" 

"In fiecare an, la fiecare aniversare, imi doresc sa imi gasesc o clipa de reculegere 

pentru toti prietenii mei dragi, actori si regizori, care nu mai sunt alaturi de noi si de 

care imi este tare dor si de la care mai astept si acum un telefon. Pentru ca pe 9 aprilie 

ar fi fost si ziua lui, o aducere aminte pentru Francisc Munteanu, scriitorul si regizorul 

cu care am facut primele mele filme. Noul an care vine in viata mea, il privesc cu 

seninatate. Nu mi se pare un lucru care sa ma intristeze. E adevarat ca s-a mai scurtat 

timpul, dar poate ca acest lucru e bun, ca ma face mai atenta la ce se intampla in jur si 

ma face sa ma gandesc mai serios, in fiecare seara, la ce am facut peste zi. Ma bucur 

ca aceasta zi de nastere am prilejul sa o serbez prin munca. Astazi si maine, pe 8 si pe 

9 aprilie, am doua spectacole pe scena Teatrului Nottara: Â«TravestiuriÂ», de Tom 

Stoppard si Â«Titanic ValsÂ», de Tudor Musatescu (spectacol care va fi si el in 

http://jurnalul.ro/calendar/astazi-e-ziua-ta-anda-caropol-23801.html
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curand sarbatorit, pentru ca va face 100 de reprezentatii). Pentru anul ce urmeaza imi 

doresc ca Dumnezeu sa ma fereasca de toate bolile de pe lume, mai putin de aceasta 

boala incurabila care este teatrul. Sunt emotionata ca directorul Teatrului Nottara a 

avut dragalasenia sa se gandeasca sa-mi serbeze ziua. Asa ca, dupa spectacol, ma voi 

intalni cu colegii, prietenii mei dragi, sa ciocnim un pahar de vin. Orice dar pe care il 

primesc, daca stiu ca este un dar din suflet si stiu ca vine de la prieteni si de la oameni 

care ma iubesc, este binevenit. Imi aduc cu drag aminte de o aniversare pe care am 

petrecut-o in Grecia, in turneu cu Â«HamletÂ», cu Dinu Cernescu, tot ca acum, in 

Ajun de Pasti. Se vindeau pe strada puisori de gaina si de la domnul Cernescu am 

primit cadou trei puisori, pe care i-am trecut fraudulos granita. Anul ce a trecut a fost 

un an bun pentru mine. Am avut norocul sa intalnesc un tanar regizor minunat, care se 

cheama Vlad Massaci, cu care am repetat si acum jucam cu succes spectacolul 

Â«Billy SchiopulÂ», o piesa irlandeza de Martin McDonagh. Am lucrat si lucrez cu o 

echipa de actori minunati si toti ne bucuram de acest spectacol. Mi-as dori sa se mai 

repete aceasta experienta minunata. Mi-aduc mereu aminte, cu drag, de o piesa 

ruseasca de dragoste, Â«104 pagini de dragosteÂ», jucata la Ploiesti. Tot atat de drag 

mi-este si rolul Â«OpheliaÂ», pe care l-am jucat cu multa pasiune, ca pe toate rolurile 

mele. Pe scena, pentru ca am avut mai mult contact cu scena decat cu platoul de 

filmare, m-am simtit si ma simt cel mai bine. Mi-e drag sa fac si film, dar vin foarte 

rar ocaziile. Am amintiri placute de la filmarile pentru Â«Senatorul melcilorÂ». 

Faptul ca am lucrat cu regizorul Danieliuc a fost mai mult decat o onoare. Mi-

amintesc de Viorel Comanici, care, atunci cand trebuia sa fie la cadru, se ducea pe o 

pajiste, la soare. Eu, fiind un om constiincios si foarte atent cu punctualitatea si cu 

meseria, nu i-am produs regizorului nici un fel de dificultati." 

 

 

 

Jurnalul Național 
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11. Antena1 
din data de 9 aprilie 2015,  

http://a1.ro/timp-liber/evenimente/actrita-anda-caropol-implineste-astazi-

71-de-ani-id97764.html 

 

 
 

Actrita Anda Caropol implineste astazi 71 de ani 

 

 

Ati vazut-o pe scena Teatrului Nottara in "Titanic Vals" si "Hangita", 

"Travestiuri", "Un pensionar fatal", "Vino la pod, iubita mea!", si de fiecare data 

http://a1.ro/timp-liber/evenimente/actrita-anda-caropol-implineste-astazi-71-de-ani-id97764.html
http://a1.ro/timp-liber/evenimente/actrita-anda-caropol-implineste-astazi-71-de-ani-id97764.html
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suntem siguri ca v-ati intrebat cum de si-a pastrat candoarea sufleteasca. In film ati 

vazut-o in "Cerul n-are gratii", "Am o idee", "Secretul lui Nemesis", "Figurantii", 

"Senatorul melcilor" si "Margo". Pe scena s-a simtit si se simte cel mai bine. 

INCA MAI ASTEPT UN TELEFON... 

 "In fiecare an, la fiecare aniversare, imi doresc sa-mi gasesc o clipa de reculegere 

pentru toti prietenii mei dragi, actori si regizori, care nu mai sunt alaturi de noi, de 

care imi este tare dor si de la care mai astept si acum un telefon. 

Anul acesta, plec la filmare de ziua mea si voi sarbatori prin munca... Ajung 

acasa, Dumnezeu cu mila, cine stie cand... Dar voi fi alaturi de prieteni si colegi, 

filmez cu Sebastian Papaiani acum. Cum in fiecare an de ziua mea am avut spectacol, 

nu va fi mare diferenta." 

Carisma personala, glasul, tinuta, prezenta, umorul, toate acestea reprezinta 

atuurile actritei Anda Caropol. Joaca cu credinta si chiar cu devotament, asa cum cere 

profesiunea, cu o anumita rigoare. Se vorbea si se mai vorbeste inca despre Ofelia din 

"Hamlet", spectacolul lui Dinu Cernescu de la Nottara din 1974, unde Anda Caropol 

te determina, prin prestatia ei, sa crezi ca este acea femeie care merita sa fie iubita de 

acel Hamlet lucid, patetic si vulnerabil in acelasi timp, frust, sofisticat. Acel Hamlet 

interpretat atunci de Stefan Iordache. Fiecare an ce se adauga este privit de actrita cu 

seninatate. Nu i se pare un lucru care sa o intristeze. 

TIMPUL S-A SCURTAT 

"E adevarat ca s-a mai scurtat timpul, darpoate ca acest lucru e bun, pentru ca 

ma face mai atenta la ce se intampla in jur si ma face sa ma gandesc mai serios, in 

fiecare seara, la ce am facut peste zi." 

SUFERA DE O BOALA INCURABILA, TEATRUL 

Orice dar pe care il primeste, daca stie ca este un dar din suflet sau ca vine de la 

prieteni, oameni care o iubesc, este binevenit. "Mi-e drag sa fac si film, dar vin foarte 

rar ocaziile. Am amintiri placute de la toate filmarile." O actrita pentru care 

constiinciozitatea si punctualitatea sunt litere de lege. 

"Repet la teatru acum doua piese, una se cheama «Clipe de viata» de William 

Saroyan, iar a doua este o piesa spaniola pe care o punem in scena pentru teatrul din 

Buzau. Ca sfaturi pe care le-am urmat de-a lungul carierei a fost sa fiu profesionista, 

sa nu-mi incurc colegii, sa fiu cinstita cu meseria pe care mi-am ales-o si pe care o 

iubesc si pe care ma bucur ca o fac si la anii acestia." 
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