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1. Adevărul – Blog Doina Papp 
din data de 18 Ianuarie 2019, ora 13:24 

https://m.adevarul.ro/cultura/teatru/anda-caropol-intr-un-recital-
accente-nostalgice-1_5c41b329df52022f75c04f83/index.html 
 

 
 

Anda Caropol într-un recital cu accente nostalgice 
 
Claudiu Sfirschi Lăudat a scris o monodramă despre finalul de carieră al unei 
actriţe. De fapt despre vraja molipsitoare a scenei cu culisele ei, cu oamenii care-
o populează. 
 
Sunt pe lume multe piese cu acest subiect începând cu celebrul Cântec de lebădă 
al lui Cehov, dar ceea ce le particularizează pe fiecare în parte e tocmai modelul 
din realitate, fiindcă oricare dintre aceşti autori a avut evident un reper, o biografie 
care l-a inspirat. 
 
În cazul de faţă, piesa şi spectacolul Repetiţia vieţii mele are în centru portretul 
unei minunate actriţe din epoca de aur a Teatrului Nottara, pe a cărui scândură 
mai urcă şi azi: Anda Caropol. În ramele lui, autorul, pasager prin culisele 
teatrului din bulevard, a găsit inspiraţia unei pagini dramatico-poetice despre 
patima care-i face pe actorii adevăraţi să nu poată ieşi uşor din lumea 
reflectoarelor care se confundă cu a lor. Într-adevăr, Anda face parte din această 
categorie, trăind azi ca şi odinioară bucuria de a fi acolo, în locul acela care e ca 
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o plapumă caldă în zilele geroase. Şi nu numai. Nu e o biografie romanţată fiindcă 
autorul pune în textul său mult din legenda divelor capricioase în jurul cărora 
roiesc admiratorii, care trăiesc în iluzia gloriei şi deziluzia realităţii. Eroina 
trăieşte o repetiţie nesfârşită a unui trecut de succese şi un prezent fără viitor, 
pentru că piesa pe care o repetă, cu cochetăria celei care nu vrea să-şi accepte 
soarta, nici nu există în realitate, sau nu există pentru ea. Anda Caropol poate să 
o reprezinte şi o face cu strălucire, deşi în cariera ei pe scenă şi în culise a fost o 
vedetă fără fumuri şi hachiţe, un partener loial şi o colegă admirabilă. 
 
Unde se intersectează cu adevărat portretele e momentul generos al evocării 
propriilor succese, când prin faţa ochilor noştri trec volanele şi zulufii ingenuei de 
altădată, privirile disperat melancolice ale Ofeliei, cochetăriile falsei iubiri din 
ochii Fridei (Henric de Pirandello) bucuria jocului cu baloane din Inele, cercei, 
beteală, şi multe alte roluri la care acum şi ea priveşte cu nostalgie. Se 
împrieteneşte uşor şi cu actriţa din piesa lui Sfirchi, jucând cu discreţie situaţiile 
prin care fosta divă ar vrea să-i subjuge din nou pe privitorii şi admiratorii ei de 
odinioară, inclusiv personalul scenei. Se răsfaţă inventând tot felul de tipuri de 
disconfort, cere de mâncare, se burzuluieşte la regizor şi la actriţa care ar putea 
să-i ia locul, ameninţă cu sinuciderea în scene pline de candoare şi umor pe care 
simplitatea, naturaleţea dintotdeauna din jocul Andei ni le fac simpatice, ataşante. 
Cu un costum care n-o mai încape, o rochie albă, îmbătrânită ca şi ea, cu textul pe 
care nu-l mai poate memora atât de uşor, pe genunchi, chemându-şi în ajutor 
sufleurul, cabiniera, pe Ion Haiduc, care interpretează cu ataşament rolul unui om 
al scenei de încredere, într-un gest de frumoasă colegialitate, vedeta din piesă, 
alias Anda Caropol, ne ţine atenţi mai bine de o oră trăind ceva din propria 
biografie. O privim, o ascultăm, şi îi sorbim vorbele care se înţeleg până la ultima 
silabă chiar când sunt şoptite şi trăim împreună cu ea ceva din misterul tărâmului 
vrăjit al teatrului, al scenei. 
 

 
 
Alexandru Jitea, cel care a realizat în calitate de regizor spectacolul de la Teatrul 
Nottara urmăreşte din penumbra sălii paşii pe scenă ai interpreţilor. Cei mai mulţi 
în rolurile lor naturale, introduşi în acţiune cu inspiraţie de autor, dar păstrându-
se în cadrul profesiilor lor de bază: sufleur, recuziter, costumieră, maşinist, 
sunetist. Acesta din urmă însoţeşte cu un sunet plăcut de fundal reprezentaţia 
alternând, când e cazul, cu ieşirile din ton ale unor interpreţi precum cel al 
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regizorului isteric (Mircea Teodorescu). Buchetul de flori din colţul scenei care 
aşteaptă cuminte sub un spot de lumină să-şi intre în rol îi dă încredere eroinei al 
cărei final previzibil e amânat inspirat de regizorul spectacolului prin prezentarea 
la rampă a tuturor celor implicaţi pentru a ne relata sec deznodământul. Frumos 
desenat, cu delicateţe şi iubire, acest cald omagiu adus actorilor care trăiesc şi ard 
ca fluturii pe lampă, vorba poetului, reprezentaţi aici la superlativ de Anda 
Caropol. Lumea ei a fost şi a rămas lumea teatrului, iar viaţa i se compune din 
minunatele roluri în care a strălucit. Aşadar, a iubit, a suferit, a sperat, a aşteptat, 
într-un cuvânt a trăit confundându-se cu acestea. A murit singură, zice piesa 
despre eroina sa. Anda Caropol e încă pe scenă, acolo unde e chemată, la întâlnirea 
cu publicul, marea ei bucurie. 
 
Repetiţia vieţii mele, monodrama lui Claudiu Sfirchi Lăudat, care e şi piesa sa de 
debut, e o frumoasă declaraţie de dragoste la adresa teatrului pe care l-a slujit şi îl 
slujeşte exemplar Anda Caropol, reprezentându-i cu cinste pe toţi marii din 
generaţia ei: George Constantin, Liliana Tomescu, Stefan Iordache, Stefan Radof, 
Lucia Mureşan, Gilda Marinescu, Alexandru Repan, Ion Dichiseanu, Emil Hossu, 
Ruxandra Sireteanu şi câţi alţii, de pe aici, şi de dincolo. 
 

 
 

de: Doina Papp 
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2. Radio România București FM 
din data de 18 Ianuarie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/01/18/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-18-ianuarie-3/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 18 ianuarie 
 
”Repetiția vieții mele” de Claudiu Sfirschi-Lăudat, spectacol în regia lui 
Alexandru Jitea, Teatrul Nottara, Sala George Constantin. Din distribuție: Anda 
Caropol, Ion Haiduc, Alexandra Aga. 

 
 

de: Andreia Bârsan 
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3. AGERPRES 

din data de 06 Februarie 2019, ora 14:07 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/02/06/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--253408 
 

 
 
Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 

Anda Caropol - o viaţă închinată teatrului 
 
 
Cea mai nouă premieră a Teatrului Nottara este un spectacol omagial dedicat unei 
legende a teatrului românesc, Anda Caropol, a cărei viaţă este o adevărată 
declaraţie de dragoste închinată teatrului. Repetiţia vieţii mele, un text scris de 
Claudiu Sfirschi-Lăudat, în regia lui Alexandru Jitea, are premiera pe 14 februarie 
2019, la ora 19:30, Sala George Constantin, şi creionează un portret nostalgic al 
unei mari actriţe care şi-a închinat cu devotament viaţa Teatrului Nottara timp de 
mai bine de jumătate de secol. O viaţă presărată cu roluri memorabile, cu întâlniri 
cu oameni de excepţie, cu prietenii frumoase, dar şi cu dezamăgiri şi tristeţi, toate 
însă având drept catalizator, drept far luminos scena teatrului. 
 
Anda Caropol interpretează rolul unei actriţe ajunse la apusul carierei, prinse într-
un joc al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent şi să rătăcească într-un trecut 
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strălucitor, când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un spectacol 
unic în peisajul teatral românesc, Repetiţia vieţii mele este, în acelaşi timp, şi un 
omagiu adus oamenilor din culise, celor care fac posibil miracolul ce apare odată 
cu ridicarea cortinei. Sunt puşi astfel în lumina reflectoarelor şi tehnicienii, cei 
care rămân alături de actriţă chiar şi atunci perioada ei de glorie a apus. Din 
distribuţie fac parte, alături de Anda Caropol, actorii Ion Haiduc, Mircea 
Teodorescu, Alexandra Aga şi tehnicienii Dana Popescu, Simona Buşoiu, Ioana 
Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiţă, Paul Doanţă, Robert 
Ţâcu, Ramona Ursan. 
 
Anda Caropol a absolvit în anul 1960 Institutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografică I.L. Caragiale Bucureşti, specializarea Arta actorului, la clasa 
profesorului A. Pop Marţian şi, din 1964, s-a alăturat tinerei trupe a Teatrului 
Nottara, condus de Horia Lovinescu. A jucat alături de actori care au marcat o 
generaţie de aur a teatrului românesc: George Constantin, Liliana Tomescu, 
Ştefan Iordache, Ştefan Radof, Lucia Mureşan, Gilda Marinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu etc. 
 
"Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulţumesc direcţiei, autorului, regizorului şi, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară, cu aportul lor minunat la reuşita lui. Ca un 
făcut, 2019 este şi anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă." (Anda Caropol) 
 
Vă invităm la o redescoperire emoţionantă a uneia dintre actriţele cele mai 
dedicate, discrete, talentate, elegante şi pline de candoare pe care teatrul românesc 
a avut norocul să le întâlnească. 
 
 
 
 

de: Silvia Dumitrache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

4. DC NEWS 
din data de 07 Februarie 2019, ora 13:13 
https://www.dcnews.ro/anda-caropol-o-viata-inchinata-
teatrului_635990.html 
 

 
 
 

Anda Caropol - o viaţă închinată teatrului 
 
Cea mai nouă premieră a Teatrului Nottara este un spectacol omagial dedicat 
unei legende a teatrului românesc, Anda Caropol, a cărei viață este o 
adevărată declarație de dragoste închinată teatrului. 
 
 

 
Descriere foto:  

 
Repetiția vieții mele, un text scris de Claudiu Sfirschi-Lăudat, în regia lui Alexandru 
Jitea, are premiera pe 14 februarie 2019, la ora 19:30, Sala George Constantin, și 
creionează un portret nostalgic al unei mari actrițe care și-a închinat cu devotament viața 
Teatrului Nottara timp de mai bine de jumătate de secol. O viață presărată cu roluri 
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memorabile, cu întâlniri cu oameni de excepție, cu prietenii frumoase, dar și cu 
dezamăgiri și tristeți, toate însă având drept catalizator, drept far luminos scena teatrului. 
Anda Caropol interpretează rolul unei actrițe ajunse la apusul carierei, prinse într-un joc 
al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent și să rătăcească într-un trecut strălucitor, 
când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un spectacol unic în peisajul 
teatral românesc, Repetiția vieții mele este, în același timp, și un omagiu adus oamenilor 
din culise, celor care fac posibil miracolul ce apare odată cu ridicarea cortinei. Sunt puși 
astfel în lumina reflectoarelor și tehnicienii, cei care rămân alături de actriță chiar și 
atunci perioada ei de glorie a apus. Din distribuție fac parte, alături de Anda Caropol, 
actorii Ion Haiduc, Mircea Teodorescu, Alexandra Aga și tehnicienii Dana Popescu, 
Simona Bușoiu, Ioana Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiță, 
Paul Doanță, Robert Țâcu, Ramona Ursan. 

Anda Caropol a absolvit în anul 1960 Institutul de Artă Teatrală şi ¬Cinematografică 
I.L. Caragiale Bucureşti, specializarea Arta actorului, la clasa profesorului A. Pop 
Marţian și, din 1964, s-a alăturat tinerei trupe a Teatrului Nottara, condus de Horia 
Lovinescu. A jucat alături de actori care au marcat o generație de aur a teatrului 
românesc: George Constantin, Liliana Tomescu, Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Lucia 
Mureşan, Gilda Marinescu, Alexandru Repan, Ion Dichiseanu, Emil Hossu, Ruxandra 
Sireteanu etc. 

„Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulțumesc direcției, autorului, regizorului și, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară, cu aportul lor minunat la reușita lui. Ca un 
făcut, 2019 este și anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă” , ne-a declarat Anda Caropol. 
 
Vă invităm la o redescoperire emoționantă a uneia dintre actrițele cele mai dedicate, 
discrete, talentate, elegante și pline de candoare pe care teatrul românesc a avut norocul 
să le întâlnească, arată un comunicat Nottara realizat de consultantul artistic Silvia 
Dumitrache. 

  

de: Flaviu Predescu 
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5. BookHub.ro 
din data de 06 Februarie 2019 

https://bookhub.ro/anda-caropol-o-viata-inchinata-teatrului/ 
 

 
 

Anda Caropol - o viaţă închinată teatrului 
 
 
Cea mai nouă premieră a Teatrului Nottara este un spectacol omagial dedicat unei 
legende a teatrului românesc, Anda Caropol, a cărei viaţă este o adevărată 
declaraţie de dragoste închinată teatrului. Repetiţia vieţii mele, un text scris de 
Claudiu Sfirschi-Lăudat, în regia lui Alexandru Jitea, are premiera pe 14 februarie 
2019, la ora 19:30, Sala George Constantin, şi creionează un portret nostalgic al 
unei mari actriţe care şi-a închinat cu devotament viaţa Teatrului Nottara timp de 
mai bine de jumătate de secol. O viaţă presărată cu roluri memorabile, cu întâlniri 
cu oameni de excepţie, cu prietenii frumoase, dar şi cu dezamăgiri şi tristeţi, toate 
însă având drept catalizator, drept far luminos scena teatrului. 
 
Anda Caropol interpretează rolul unei actriţe ajunse la apusul carierei, prinse într-
un joc al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent şi să rătăcească într-un trecut 
strălucitor, când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un spectacol 
unic în peisajul teatral românesc, Repetiţia vieţii mele este, în acelaşi timp, şi un 
omagiu adus oamenilor din culise, celor care fac posibil miracolul ce apare odată 
cu ridicarea cortinei. Sunt puşi astfel în lumina reflectoarelor şi tehnicienii, cei 
care rămân alături de actriţă chiar şi atunci perioada ei de glorie a apus. Din 
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distribuţie fac parte, alături de Anda Caropol, actorii Ion Haiduc, Mircea 
Teodorescu, Alexandra Aga şi tehnicienii Dana Popescu, Simona Buşoiu, Ioana 
Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiţă, Paul Doanţă, Robert 
Ţâcu, Ramona Ursan. 
 
Anda Caropol a absolvit în anul 1960 Institutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografică I.L. Caragiale Bucureşti, specializarea Arta actorului, la clasa 
profesorului A. Pop Marţian şi, din 1964, s-a alăturat tinerei trupe a Teatrului 
Nottara, condus de Horia Lovinescu. A jucat alături de actori care au marcat o 
generaţie de aur a teatrului românesc: George Constantin, Liliana Tomescu, 
Ştefan Iordache, Ştefan Radof, Lucia Mureşan, Gilda Marinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu etc. 
 
"Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulţumesc direcţiei, autorului, regizorului şi, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară, cu aportul lor minunat la reuşita lui. Ca un 
făcut, 2019 este şi anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă." (Anda Caropol) 
 
Vă invităm la o redescoperire emoţionantă a uneia dintre actriţele cele mai 
dedicate, discrete, talentate, elegante şi pline de candoare pe care teatrul românesc 
a avut norocul să le întâlnească. 
 
 
 
 

de: Silvia Dumitrache 
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6. Cotidianul.ro 
din data de 08 Februarie 2019, ora 07:39 

https://www.cotidianul.ro/o-rafinata-agenda-teatrala-care-va-
provoaca/ 
 

 
 

O rafinată agendă teatrală, care vă provoacă 
 
 
Anda Caropol – o viață închinată teatrului 

Cea mai nouă premieră a Teatrului Nottara este un spectacol omagial dedicat unei 
legende a teatrului românesc, Anda Caropol, a cărei viață este o adevărată 
declarație de dragoste închinată teatrului. Repetiția vieții mele, un text scris 
de Claudiu Sfirschi-Lăudat, în regia lui Alexandru Jitea, are premiera pe 14 
februarie 2019, la ora 19:30, Sala George Constantin, și creionează un portret 
nostalgic al unei mari actrițe care și-a închinat cu devotament viața 
Teatrului Nottara timp de mai bine de jumătate de secol. O viață presărată cu 
roluri memorabile, cu întâlniri cu oameni de excepție, cu prietenii frumoase, dar 
și cu dezamăgiri și tristeți, toate însă având drept catalizator, drept far luminos 
scena teatrului. 
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Anda Caropol interpretează rolul unei actrițe ajunse la apusul carierei, prinse 
într-un joc al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent și să rătăcească într-un 
trecut strălucitor, când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un 
spectacol unic în peisajul teatral românesc, Repetiția vieții mele este, în același 
timp, și un omagiu adus oamenilor din culise, celor care fac posibil miracolul ce 
apare odată cu ridicarea cortinei. Sunt puși astfel în lumina reflectoarelor și 
tehnicienii, cei care rămân alături de actriță chiar și atunci perioada ei de glorie a 
apus. Din distribuție fac parte, alături de Anda Caropol, actorii Ion Haiduc, 
Mircea Teodorescu, Alexandra Aga și tehnicienii Dana Popescu, Simona 
Bușoiu, Ioana Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiță, 
Paul Doanță, Robert Țâcu, Ramona Ursan. 

     Anda Caropol a absolvit în anul 1960 Institutul de Artă Teatrală şi -
Cinematografică I.L. Caragiale Bucureşti, specializarea Arta actorului, la clasa 
profesorului A. Pop Marţian și, din 1964, s-a alăturat tinerei trupe a 
Teatrului Nottara, condus de Horia Lovinescu. A jucat alături de actori care au 
marcat o generație de aur a teatrului românesc: George Constantin, Liliana 
Tomescu, Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Lucia Mureşan, Gilda Marinescu, 
Alexandru Repan, Ion Dichiseanu, Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu etc. 

„Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulțumesc direcției, autorului, regizorului și, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară, cu aportul lor minunat la reușita lui. Ca un 
făcut, 2019 este și anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă.” (Anda Caropol) 

Vă invităm la o redescoperire emoționantă a uneia dintre actrițele cele mai 
dedicate, discrete, talentate, elegante și pline de candoare pe care teatrul românesc 
a avut norocul să le întâlnească. 

  

de: Magdalena Popa Buluc 
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7. Agenția de presă RADOR 
din data de 11 Februarie 2019 
http://www.rador.ro/2019/02/11/previziunile-saptamanii-11-17-
februarie-2019/ 
 

 
 

Previziunile săptămânii 11 – 17 februarie 2019 

 
Joi, 14 februarie 
 
* Premiera spectacolului omagial dedicat unei legende a teatrului românesc, Anda 
Caropol – „Repetiţia vieţii mele”, un text scris de Claudiu Sfirschi-Lăudat, în 
regia lui Alexandru Jitea –ora 19:30, la Teatrul Nottara, Sala “George Constantin” 

 
 

de: A.C 
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8. DC NEWS 
din data de 13 Februarie 2019, ora 08:48 
https://www.dcnews.ro/premiera-la-teatrul-nottara_636943.html 
 

 
 

Premieră la Teatrul Nottara 

 

 
Descriere foto: Teatru 

 

Spectacolul 'Repetiţia vieţii mele', în regia lui Alexandru Jitea, pe un text scris 
de Claudiu Sfirschi-Lăudat, va fi prezentat în premieră joi, de la ora 19,30, la 
Sala 'George Constantin' a Teatrului Nottara, informează un comunicat. 
 
'Repetiţia vieţii mele' este un spectacol omagial, dedicat unei legende a teatrului 
românesc - Anda Caropol, a cărei viaţă este o adevărată declaraţie de dragoste închinată 
teatrului, precizează sursa citată. Din distribuţie fac parte, alături de Anda Caropol, 
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actorii Ion Haiduc, Mircea Teodorescu, Alexandra Aga şi tehnicienii Dana Popescu, 
Simona Buşoiu, Ioana Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiţă, 
Paul Doanţă, Robert Ţâcu, Ramona Ursan. 

Omagiu oamenilor din culise 
  

Anda Caropol interpretează rolul unei actriţe ajunse la apusul carierei, prinsă într-un joc 
al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent şi să rătăcească într-un trecut strălucitor, 
când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un spectacol unic în peisajul 
teatral românesc, 'Repetiţia vieţii mele' este, în acelaşi timp, şi un omagiu adus 
oamenilor din culise, celor care fac posibil miracolul ce apare odată cu ridicarea cortinei. 
Sunt puşi astfel în lumina reflectoarelor şi tehnicienii, cei care rămân alături de actriţă 
chiar şi atunci când perioada ei de glorie a apus, se arată în descrierea spectacolului. 'Nu 
cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. Un dar pentru 
care mulţumesc direcţiei, autorului, regizorului şi, nu în ultimul rând, colegilor care mă 
înconjoară, cu aportul lor minunat la reuşita lui. Ca un făcut, 2019 este şi anul în care 
voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult 
acest spectacol pe care îl numesc cântecul meu de lebădă', a declarat Anda Caropol, 
citată în comunicat.  

 
 

de: Bogdan Cotigă 
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9. AGERPRES 
din data de 13 Februarie 2019, ora 08:41 
https://www.agerpres.ro/cultura/2019/02/13/spectacolul-repetitia-
vietii-mele-in-premiera-la-teatrul-nottara--257127 
 

 
 

Spectacolul ''Repetiția vieții mele'' - în premieră la Teatrul 
Nottara 

 
Spectacolul "Repetiţia vieţii mele", în regia lui Alexandru Jitea, pe un text scris 
de Claudiu Sfirschi-Lăudat, va fi prezentat în premieră joi, de la ora 19,30, la Sala 
"George Constantin" a Teatrului Nottara, informează un comunicat transmis 
AGERPRES. 
 
"Repetiţia vieţii mele" este un spectacol omagial, dedicat unei legende a teatrului 
românesc - Anda Caropol, a cărei viaţă este o adevărată declaraţie de dragoste 
închinată teatrului, precizează sursa citată. 
 
Din distribuţie fac parte, alături de Anda Caropol, actorii Ion Haiduc, Mircea 
Teodorescu, Alexandra Aga şi tehnicienii Dana Popescu, Simona Buşoiu, Ioana 
Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiţă, Paul Doanţă, Robert 
Ţâcu, Ramona Ursan. 
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Anda Caropol interpretează rolul unei actriţe ajunse la apusul carierei, prinsă într-
un joc al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent şi să rătăcească într-un trecut 
strălucitor, când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un spectacol 
unic în peisajul teatral românesc, "Repetiţia vieţii mele" este, în acelaşi timp, şi 
un omagiu adus oamenilor din culise, celor care fac posibil miracolul ce apare 
odată cu ridicarea cortinei. Sunt puşi astfel în lumina reflectoarelor şi tehnicienii, 
cei care rămân alături de actriţă chiar şi atunci când perioada ei de glorie a apus, 
se arată în descrierea spectacolului. 
 
"Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulţumesc direcţiei, autorului, regizorului şi, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară, cu aportul lor minunat la reuşita lui. Ca un 
făcut, 2019 este şi anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă", a declarat Anda Caropol, citată în comunicat.  
 
 
Sursa: AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor 

online: Anda Badea) 
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10. Fluierul.ro 
din data de 13 Februarie 2019 
http://www.fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=14511
95&title=spectacolul-repetitia-vietii-mele-in-premiera-la-teatrul-
nottara 
 

 
 
 
 

Spectacolul ''Repetiția vieții mele'' - în premieră la Teatrul 
Nottara 

 
Spectacolul "Repetiţia vieţii mele", în regia lui Alexandru Jitea, pe un text scris 
de Claudiu Sfirschi-Lăudat, va fi prezentat în premieră joi, de la ora 19,30, la Sala 
"George Constantin" a Teatrului Nottara, informează un comunicat transmis 
AGERPRES. 
 
"Repetiţia vieţii mele" este un spectacol omagial, dedicat unei legende a teatrului 
românesc - Anda Caropol, a cărei viaţă este o adevărată declaraţie de dragoste 
închinată teatrului, precizează sursa citată. 
 
Din distribuţie fac parte, alături de Anda Caropol, actorii Ion Haiduc, Mircea 
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Teodorescu, Alexandra Aga şi tehnicienii Dana Popescu, Simona Buşoiu, Ioana 
Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiţă, Paul Doanţă, Robert 
Ţâcu, Ramona Ursan. 
 
Anda Caropol interpretează rolul unei actriţe ajunse la apusul carierei, prinsă într-
un joc al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent şi să rătăcească într-un trecut 
strălucitor, când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un spectacol 
unic în peisajul teatral românesc, "Repetiţia vieţii mele" este, în acelaşi timp, şi 
un omagiu adus oamenilor din culise, celor care fac posibil miracolul ce apare 
odată cu ridicarea cortinei. Sunt puşi astfel în lumina reflectoarelor şi tehnicienii, 
cei care rămân alături de actriţă chiar şi atunci când perioada ei de glorie a apus, 
se arată în descrierea spectacolului. 
 
"Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulţumesc direcţiei, autorului, regizorului şi, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară, cu aportul lor minunat la reuşita lui. Ca un 
făcut, 2019 este şi anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă", a declarat Anda Caropol, citată în comunicat.  
 

 
Sursa: agerpres.ro 
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11. ZiareLive.ro 
din data de 13 Februarie 2019, ora 09:05 
http://www.ziarelive.ro/stiri/spectacolul-repetitia-vietii-mele-in-
premiera-la-teatrul-nottara.html 
 

 
 
 
 

Spectacolul ''Repetiția vieții mele'' - în premieră la Teatrul 
Nottara 

 
Spectacolul "Repetiţia vieţii mele", în regia lui Alexandru Jitea, pe un text scris 
de Claudiu Sfirschi-Lăudat, va fi prezentat în premieră joi, de la ora 19,30, la Sala 
"George Constantin" a Teatrului Nottara, informează un comunicat transmis 
AGERPRES. 
 
"Repetiţia vieţii mele" este un spectacol omagial, dedicat unei legende a teatrului 
românesc - Anda Caropol, a cărei viaţă este o adevărată declaraţie de dragoste 
închinată teatrului, precizează sursa citată. 
 
Din distribuţie fac parte, alături de Anda Caropol, actorii Ion Haiduc, Mircea 
Teodorescu, Alexandra Aga şi tehnicienii Dana Popescu, Simona Buşoiu, Ioana 



 22 

Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiţă, Paul Doanţă, Robert 
Ţâcu, Ramona Ursan. 
 
Anda Caropol interpretează rolul unei actriţe ajunse la apusul carierei, prinsă într-
un joc al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent şi să rătăcească într-un trecut 
strălucitor, când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un spectacol 
unic în peisajul teatral românesc, "Repetiţia vieţii mele" este, în acelaşi timp, şi 
un omagiu adus oamenilor din culise, celor care fac posibil miracolul ce apare 
odată cu ridicarea cortinei. Sunt puşi astfel în lumina reflectoarelor şi tehnicienii, 
cei care rămân alături de actriţă chiar şi atunci când perioada ei de glorie a apus, 
se arată în descrierea spectacolului. 
 
"Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulţumesc direcţiei, autorului, regizorului şi, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară, cu aportul lor minunat la reuşita lui. Ca un 
făcut, 2019 este şi anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă", a declarat Anda Caropol, citată în comunicat.  
 

 
Sursa: agerpres.ro 
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12. Știrile pe scurt 
din data de 13 Februarie 2019, ora 08:41 
http://www.stirilepescurt.ro/spectacolul-repetitia-vietii-mele-in-
premiera-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 
 

Spectacolul ''Repetiția vieții mele'' - în premieră la Teatrul 
Nottara 

 
Spectacolul "Repetiţia vieţii mele", în regia lui Alexandru Jitea, pe un text scris 
de Claudiu Sfirschi-Lăudat, va fi prezentat în premieră joi, de la ora 19,30, la Sala 
"George Constantin" a Teatrului Nottara, informează un comunicat transmis 
AGERPRES. 
 
"Repetiţia vieţii mele" este un spectacol omagial, dedicat unei legende a teatrului 
românesc - Anda Caropol, a cărei viaţă este o adevărată declaraţie de dragoste 
închinată teatrului, precizează sursa citată. 
 
Din distribuţie fac parte, alături de Anda Caropol, actorii Ion Haiduc, Mircea 
Teodorescu, Alexandra Aga şi tehnicienii Dana Popescu, Simona Buşoiu, Ioana 
Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiţă, Paul Doanţă, Robert 
Ţâcu, Ramona Ursan. 
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Anda Caropol interpretează rolul unei actriţe ajunse la apusul carierei, prinsă într-
un joc al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent şi să rătăcească într-un trecut 
strălucitor, când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un spectacol 
unic în peisajul teatral românesc, "Repetiţia vieţii mele" este, în acelaşi timp, şi 
un omagiu adus oamenilor din culise, celor care fac posibil miracolul ce apare 
odată cu ridicarea cortinei. Sunt puşi astfel în lumina reflectoarelor şi tehnicienii, 
cei care rămân alături de actriţă chiar şi atunci când perioada ei de glorie a apus, 
se arată în descrierea spectacolului. 
 
"Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulţumesc direcţiei, autorului, regizorului şi, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară, cu aportul lor minunat la reuşita lui. Ca un 
făcut, 2019 este şi anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă", a declarat Anda Caropol, citată în comunicat.  
 

 
Sursa: agerpres.ro 
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13. Radio România București FM 
din data de 14 Februarie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/02/14/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-14-februarie-2/ 
 

 

Spectacole de teatru în București, 14 februarie 
 

 
Sursa foto: Teatrul Nottara 

 
Spectacole de teatru cu: Anda Caropol, Ion Haiduc, Alexandra Aga, în 
premieră la Teatrul Nottara. 

19:30 

”Repetiția vieții mele” de Claudiu Sfirschi-Lăudat, spectacol în regia lui 
Alexandru Jitea, la Teatrul Nottara, Sala George Constantin. Din distribuție: 
Anda Caropol, Ion Haiduc, Alexandra Aga. 

de: Andreia Bârsan 
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14. jurnalul.antena3.ro 
din data de 14 Februarie 2019 
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/povestile-teatrului-o-tolba-
nesecata-de-gidusii-800259.html 
 

 
 

 
Anda Caropol – o viață închinată teatrului 

 

 
Cea mai nouă premieră a Teatrului Nottara este un spectacol omagial dedicat unei 
legende a teatrului românesc, Anda Caropol, a cărei viață este o adevărată 
declarație de dragoste închinată teatrului. Repetiția vieții mele, un text scris 
de Claudiu Sfirschi-Lăudat, în regia lui Alexandru Jitea, are premiera pe 14 
februarie 2019, la ora 19:30, Sala George Constantin, și creionează un portret 
nostalgic al unei mari actrițe care și-a închinat cu devotament viața 
Teatrului Nottara timp de mai bine de jumătate de secol. O viață presărată cu 
roluri memorabile, cu întâlniri cu oameni de excepție, cu prietenii frumoase, dar 
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și cu dezamăgiri și tristeți, toate însă având drept catalizator, drept far luminos 
scena teatrului. 
 
     Anda Caropol interpretează rolul unei actrițe ajunse la apusul carierei, prinse 
într-un joc al amintirilor ce o fac să fie ruptă de prezent și să rătăcească într-un 
trecut strălucitor, când era o stea pe scena teatrului, iar publicul o adora. Un 
spectacol unic în peisajul teatral românesc, Repetiția vieții mele este, în același 
timp, și un omagiu adus oamenilor din culise, celor care fac posibil miracolul ce 
apare odată cu ridicarea cortinei. Sunt puși astfel în lumina reflectoarelor și 
tehnicienii, cei care rămân alături de actriță chiar și atunci perioada ei de glorie a 
apus. Din distribuție fac parte, alături de Anda Caropol, actorii Ion Haiduc, 
Mircea Teodorescu, Alexandra Aga și tehnicienii Dana Popescu, Simona 
Bușoiu, Ioana Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius Negoiță, 
Paul Doanță, Robert Țâcu, Ramona Ursan. 
 
     Anda Caropol a absolvit în anul 1960 Institutul de Artă Teatrală şi -
Cinematografică I.L. Caragiale Bucureşti, specializarea Arta actorului, la clasa 
profesorului A. Pop Marţian și, din 1964, s-a alăturat tinerei trupe a 
Teatrului Nottara, condus de Horia Lovinescu. A jucat alături de actori care au 
marcat o generație de aur a teatrului românesc: George Constantin, Liliana 
Tomescu, Ștefan Iordache, Ștefan Radof, Lucia Mureşan, Gilda Marinescu, 
Alexandru Repan, Ion Dichiseanu, Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu etc. 
„Nu cred că anul 2019 îmi putea face un dar mai minunat decât acest spectacol. 
Un dar pentru care mulțumesc direcției, autorului, regizorului și, nu în ultimul 
rând, colegilor care mă înconjoară, cu aportul lor minunat la reușita lui. Ca un 
făcut, 2019 este și anul în care voi împlini 80 de ani. Mă rog la Dumnezeu să fiu 
sănătoasă ca să pot să joc cât mai mult acest spectacol pe care îl numesc cântecul 
meu de lebădă.” (Anda Caropol) 
 
     Vă invităm la o redescoperire emoționantă a uneia dintre actrițele cele mai 
dedicate, discrete, talentate, elegante și pline de candoare pe care teatrul românesc 
a avut norocul să le întâlnească. 

 
 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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15. LaTeatru.EU 
din data de 14 Februarie 2019 
https://lateatru.eu/repetitia-vietii-mele-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Repetitia vietii mele – Teatrul Nottara 

 
Repetitia vietii mele de Claudiu Sfirschi-Laudat 

 
Regia: Alexandru Jitea 

Distributia: 
Nina Mihail – Anda Caropol 

Nea Misu, recuziterul – Ion Haiduc 
Actrita – Alexandra Aga 

Regizorul – Mircea Teodorescu 
Regizorul tehnic – Dana Popescu 

Sufleur – Simona Busoiu 
Cabiniera Nela – Ioana Danila 
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Recuzitera Paula – Paula Țicovschi 
Masinistul Gica – Gheorghe Săbărel 
Masinistul Marius – Marius Negoita 

Luministul Paul – Paul Doanta 
Sunetistul Robert – Robert Ţacu 

Machieuza Ramona – Ramona Ursan 
Scenografia: Alexandru Jitea 

Videoproiecție: Ciprian Duica 
Ilustraţia muzicală: Bogdan Marinescu 

Sound-design: Robert Tacu 
Light-design: Paul Doanta, Dan Iordanescu 

Se joaca la Sala George Constantin a Teatrului Nottara 

 

 

Repetitia vietii mele – Opinie LaTeatru.EU 

O discutie despre workaholici este oricand binevenita. Despre oamenii care 
traiesc DOAR pentru meseria lor, nu pentru bani, pentru familie, nu pentru 
altceva, ci pentru meseria lor. Despre cei care nu se vad facand altceva, care nu 
se vad in alt loc. Despre cei care pleaca de la premisa ca acolo le este locul. 

Sa ne intelegem: discutia este 70% aceeasi indiferent de meserie. Unele firme, 
corporatiile, incurajeaza angajatii sa se simta mandri, ii spala pe creier. Ii fac sa 
se simta importanti pentru simplul fapt ca sunt acolo. 

Altii se autoiluzioneaza. Se mint singuri. 

Pentru acesti oameni notiunea de pensionare nu exista. Ideea ca nu mai este nevoie 
de ei este neconceput. Toti ceilalti, toti cei noi, sunt doar niste nerecunoscatori, 
niste oameni oricum mult mai slab pregatiti decat ei. 

Modernitatea ii enerveaza, ii apasa. Tot ce e nou, oameni, tehnologie, subiecte, 
tematici, e superficial. Tot ce era inainte era mult mai bun. 

Pentru cei din interiorul fenomenului, pentru cei care lucreaza in teatru, actori, 
regizori, dramaturgi, dar si personalul auxiliar, spectacolul Repetitia vietii mele 
are o insemnatate aparte. Este special. Este ceea ce numim Arta despre Arta. 
Teatru despre teatru. 

Pentru mine, insa, discutia poate fi extrapolata in orice domeniu. In orice domeniu 
se iese la pensie, in orice domeniu exista oameni care pentru ca muncesc prea 
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mult UITA sa traiasca. Poate in teatru e mai grav, fenomenul e mai accentuat. Dar 
la fel se intampla in TOATE DOMENIILE. Sau hai sa zicem in toate domeniile 
INTELECTUALE. Sunt atatia profesori care nu se vad iesind la pensie, care nu-i 
suporta pe cei tineri, care par ca traiesc pentru cariera lor. 

Nu trebuie sa cadem nici in extrema cealalta, cei batrani trebuie respectati, de la 
ei trebuie sa invatam. Am fost la atatea spectacole de teatru unde am asistat la 
adevarate LECTII de actorie predate de actori mai in varsta. 

Mi-am amintit de 2 spectacole vazute chiar la Nottara, Vizitatorul si Pagini din 
Craii de Curte Veche. Mi-am amintit de Alexandru Repan si modul in care isi 
spune de fiecare data replicile. Modul in care impune respect. Daca eu, ca 
spectator, simt ca am ce invata de el, va dati seama cum se simte un tanar ACTOR, 
cand joaca ALATURI de el pe scena. 

Mergeti sa vedeti povestea Ninei Mihail din Repetitia Vietii Mele. Mergeti sa 
vedeti cum poate ajunge o actrita care a trait PREA mult pentru teatru si prea putin 
in afara lui. Mergeti sa vedeti DE CE trebuie sa respectam actorii, indiferent de 
varsta. Si mergeti sa va convingeti de ce in cazul acestui spectacol, mai accentuat 
decat in cazul altora, expresia PIESA E UNICA, FIECARE SPECTACOL E 
DIFERIT, are o insemnatate aparte. Serios: mergeti sa vedeti. Veti avea o 
surpriza. La fiecare reprezentatie ALTA! 

 
 

de: Emil Călinescu  
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16. Curierul Național 
din data de 18 Februarie 2019 
https://www.curierulnational.ro/calendar-94/ 
 

 
 
Calendar 
 
 
Mâine 

La Teatrul Nottara – Sala George Constantin, Bucureşti, de la ora 19.30, piesa 
”Repetiţia vieţii mele”. Distribuție: Anda Caropol, Ion Haiduc, Alexandra Aga, 
Mircea Teodorescu, Dana Popescu, Gheorghe Săbărel. Regie, scenografie: 
Alexandru Jitea. 

 

 

Sursa: Curierul Național 
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17. Radio România București fm 
din data de 28 Februarie 2019 
http://www.bucurestifm.ro/2019/02/28/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-28-februarie-2/ 

 

Spectacole de teatru în București, 28 februarie 
 

19:30 

”Repetiția vieții mele” de Claudiu Sfirschi-Lăudat, spectacol în regia lui 
Alexandru Jitea, Teatrul Nottara, Sala George Constantin. Din distribuție: Anda 
Caropol, Ion Haiduc, Alexandra Aga. 

de: Andreia Bârsan 
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18. Radio România București fm 
din data de 28 Martie 2019 

http://www.bucurestifm.ro/2019/03/28/spectacole-de-teatru-in-
bucuresti-28-martie-2/ 
 

 
 

Spectacole de teatru în București, 28 Martie 
 
19:30 

”Repetiția vieții mele” de Claudiu Sfirschi-Lăudat, spectacol în regia lui 
Alexandru Jitea, Teatrul Nottara, Sala George Constantin. Din distribuție: Anda 
Caropol, Ion Haiduc, Alexandra Aga. 

de: Andreia Bârsan 
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19. Spectator - Blog Ileana Lucaciu  
din data de 09 Mai 2019, ora 14:52 

http://ileanalucaciu.blogspot.com/2019/05/repetitia-vietii-mele-
teatrul-nottara.html 
 

 
 

“REPETIȚIA VIEȚII MELE” – TEATRUL “NOTTARA” / Sala “George 
Constantin” 

SĂ PREȚUIM ARTIȘTII!  
 
Mass media a reușit degradarea sensului cuvintelor VEDETĂ și ARTIST; tot felul 
de persoane sunt etichetate drept “vedetă” sau “artistă”, dar ceea ce întreprind pe 
scenă și în special în diverse programe tv, e lipsit de un elementar conținut valoric, 
e jalnic. Teatrul la noi, și-a consolidat menirea culturală prin Mari Artști, prin 
actori cu VALOARE recunoscută și peste hotare. Acești Artiști, astăzi, prin 
degradarea sensului cuvântului în mass media, nu au parte de popularizarea 
meritată pe deplin. Teatrul “Nottara” a inițiat un spectacol apreciabil pentru a 
aminti publicului calitățile unei actrițe de excepție, ANDA CAROPOL și cum un 
artist își dedică întreaga viață scenei. 
 

         Claudiu Sfirschi – Lăudat, directorul Fundației Culturale Grecești, 
compune un scenariu pretext, dedicat Andei Caropol. Autorul alege cu simplitate 
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pretextul unei zile de repetiție în care o actrița aflată la sfârșitul unei bogate 
cariere, repetă un rol minor; pretextul prilejuiește destăiniuirile acesteia privid 
viața personală și cariera. Actorul Alexandru Jitea concepe, în calitate de regizor, 
ilustrarea teatrală a textului. Decorul se rezumă la o scenă goală cu diferite 
obiecte, imagine obișnuită unei repetiții la un spectacol aflat în studiu. Publicul e 
primit în sală, în vreme ce pe scenă se agită personalul tehnic; pe parcursul 
reprezentaiei, ca la o repetiție obișnuită, vor veni din sală pe scenă, personaje 
secundare. Spectacolul nu e lipsit de proiecții video, Ciprian Duică e autorul 
conceptului video și videoproiecțiilor. Anda Caropol deține o biografie bogată cu 
roluri în teatru, film și televiziune, dar conceptul video e modest, sărăcăcios în 
imagini.  

 
         Anda Caropol este evident, punctul forte al spectacolului și reîntâlnirea cu 

actrița e din nou o bucurie pentru spectatori. În drame sau comedii, actrița a reușit 
adevărate performanțe în o sumedenie de roluri; cu fin umor interpreta roluri 
comice și cu multă sensibilitate pe cele dramatice. În spectacol, actrița evocă 
cariera sa cu modestie, dar cu același fin umor și sensibilitate; interpretarea e 
completată prin comentarii ironice propuse de text, referitoare la culisele teatrului. 
Anda Caropol oferă un recital despre cariera sa, dar cu trimiteri generale la viața 
de actor și reușește o interpretare admirabilă a personajului conceput de scenarist. 
Actrița transmite cu sensibilitate emoție în monologul principal, dar și umor în 
relațiile cu publicul și în special cu partenerii surpriză din preajmă; acești parteneri 
sunt oameni ai scenei Teatrului “Nottara”: Dana Popescu – regizor tehnic, Simona 
Bușoiu – sufleur, Ioana Dănilă – cabiniera Nela, Paula Ticovschi – recuzitera 
Paula, Gheorghe Săbărel – mașinistul Gică, Marius Negoiță – mașinistul Marius, 
Paul Doanță – luministul Paul, Robert Țâcu – sunetistul Robert, Ramona Ursan – 
machioza Ramona; prezența echipei tehnice pentru prestație, merită aplaudată. 
Firește, echipei se alătură și actori în personaje secundare care să sprijine evocările 
actriței – Ion Haiduc realizează excelent personajul nea Mișu recuziterul și susține 
relațiile cu toți cei din preajmă, sporind ritmul reprezentației, Mircea Teodorescu 
încearcă desenul Regizorului, iar Alexandra Aga ar vrea să fie o tânăraă actriță 
din preajma celei aflate la final de carieră, dar rolul e palid concretizat.  

 
         Inițiativa unui astfel de spectacol dedicat artei actorului și unui nume 

prestigios al Teatrului “Nottara”, este remarcabilă, chiar dacă scenariul e 
schematic construit și finalul e discutabil.  

 
P.S. Anda Caropol a împlinit de curând, 80 de ani. Îi dorim forță pentru alte 

roluri care să încânte publicul prin harul deținut! 
 

de: Ileana Lucaciu 


