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Aniversare Alexandru Repan  

1. Radio România Cultural 
din data de 18 Fubruarie 2019 
https://radioromaniacultural.ro/%EF%BB%BFalexandru-repan-o-
viata-dedicata-scenei/ 
 

 
 

Alexandru Repan, o viață dedicată scenei 

 
      

Vă invităm – duminică, 24 februarie, ora 19.30 – la 
spectacolul Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, pentru a-l aniversa pe actorul 
Alexandru Repan, la 50 de ani de activitate în Teatrul Nottara. 

 
      S-a născut pe 26 februarie 1940, la Bucureşti. Este un bărbat şarmant, cu 
privire pătrunzătoare şi cu zâmbet cuceritor. A fost fratele mijlociu din Fraţii 
Karamazov, fermecătorul Claudiu din Hamlet sau Lopahin din Livada de vişini. 
Alexandru Repan, căci despre el este vorba, aniversează 50 de ani de activitate în 
Teatrul Nottara. Actorul mărturiseşte că hobby-ul său e teatrul, iar meseria sa e 
viaţa. 
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      A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. 
Caragiale. Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui 
Mihai Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe 
dinafară, o mulţime de roluri din piese celebre. 
      După absolvirea liceului, Alexandru Repan a urmat cursurile Facultăţii de 
Istorie, răstimp în care a jucat şi a montat spectacole la Casa de Cultură a 
Studenţilor. O perioadă unică, în care teatrul era făcut cu pasiune şi la intensitate 
maximă. 

•  

Alexandru Repan in Aniversarea 

•  

• Alexandru Repan in Cum va place 

•  

• Alexandru Repan in Regele moare 

      În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi 
Zoe Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan 
Sileanu, Olga Bucătaru. 
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      Alexandru Repan îşi începe cariera la Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. 
În 1969, este remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa 
Teatrului Nottara. Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, 
precum: Dan Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru 
Dabija, Felix Alexa. 
      Alexandru Repan a împrumutat vocea-i inconfundabilă unor personaje celebre 
din spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor filme de succes 
(Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). 
 
      O viaţă plină şi un destin împlinit. Alexandru Repan a fost distins cu 
numeroase premii şi decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. 

Alexandru Repan are doi băieţi, Alexandru și Matei. 

      În stagiunea 2018-2019, îl puteţi vedea pe Alexandru Repan pe scena 
Teatrului Nottara în spectacolele Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: 
Claudiu Goga,  Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad 
Zamfirescu, Figaro, după Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, regia: Mihai 
Lungeanu (producție în repetiții), precum și la Cafeneaua lui Repi.  
La cât mai mulți ani pe scena Nottara, Alexandru Repan! 
 
 
 

Sursa: radioromaniacultural.ro 
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2. AGERPRES 

din data de 18 Februarie 2019, ora 17:01 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/02/18/comunicat-de-presa-
teatrul-c-i-nottara--260119 
 

 
Comunicat de presă - Teatrul C.I. Nottara 

 
Alexandru Repan, o viaţă dedicată scenei 
 
 
Vă invităm - duminică, 24 februarie, ora 19,30 - la spectacolul Vizitatorul de Eric-
Emmanuel Schmitt, pentru a-l aniversa pe actorul Alexandru Repan, la 50 de ani 
de activitate în Teatrul Nottara. 
 
S-a născut pe 26 februarie 1940, la Bucureşti. Este un bărbat şarmant, cu privire 
pătrunzătoare şi cu zâmbet cuceritor. A fost fratele mijlociu din Fraţii Karamazov, 
fermecătorul Claudiu din Hamlet sau Lopahin din Livada de vişini. Alexandru 
Repan, căci despre el este vorba, aniversează 50 de ani de activitate în Teatrul 
Nottara. Actorul mărturiseşte că hobby-ul său e teatrul, iar meseria sa e viaţa. 
 
A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. Caragiale. 



 6 

Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui Mihai 
Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe dinafară, 
o mulţime de roluri din piese celebre. 
 
După absolvirea liceului, Alexandru Repan a urmat cursurile Facultăţii de Istorie, 
răstimp în care a jucat şi a montat spectacole la Casa de Cultură a Studenţilor. O 
perioadă unică, în care teatrul era făcut cu pasiune şi la intensitate maximă. 
 
În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi Zoe 
Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan 
Sileanu, Olga Bucătaru. 
 
Alexandru Repan îşi începe cariera la Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. În 
1969, este remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa Teatrului Nottara. 
Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, precum: Dan 
Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru Dabija, Felix 
Alexa. 
 
Alexandru Repan a împrumutat vocea-i inconfundabilă unor personaje celebre din 
spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor filme de succes 
(Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). 
 
O viaţă plină şi un destin împlinit. Alexandru Repan a fost distins cu numeroase 
premii şi decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. 
 
Alexandru Repan are doi băieţi, Alexandru şi Matei. 
 
În stagiunea 2018-2019, îl puteţi vedea pe Alexandru Repan pe scena Teatrului 
Nottara în spectacolele Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu 
Goga, Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu, Figaro, după 
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, regia: Mihai Lungeanu (producţie în 
repetiţii), precum şi la Cafeneaua lui Repi. 
 
La cât mai mulţi ani pe scena Nottara, Alexandru Repan! 

 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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3. Cotidianul.ro 
din data de 19 Februarie 2019 

https://www.cotidianul.ro/alexandru-repan-o-viata-dedicata-scenei/ 
 

 
 

Alexandru Repan, o viață dedicată scenei 
 

 

Sunteţi invitaţi, duminică, 24 februarie, la ora 19.30, la spectacolul Vizitatorul de 
Eric-Emmanuel Schmitt, pentru a-l aniversa pe actorul Alexandru Repan, la 50 
de ani de activitate în Teatrul Nottara. 

S-a născut pe 26 februarie 1940, la Bucureşti. Este un bărbat şarmant, cu privire 
pătrunzătoare şi cu zâmbet cuceritor. A fost fratele mijlociu din Fraţii 
Karamazov, fermecătorul Claudiu din Hamlet sau Lopahin din Livada de vişini. 
Actorul mărturiseşte că hobby-ul său e teatrul, iar meseria sa e viaţa. 
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A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. Caragiale. 
Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui Mihai 
Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe dinafară, 
o mulţime de roluri din piese celebre. 

După absolvirea liceului, Alexandru Repan a urmat cursurile Facultăţii de Istorie, 
răstimp în care a jucat şi a montat spectacole la Casa de Cultură a Studenţilor. O 
perioadă unică, în care teatrul era făcut cu pasiune şi la intensitate maximă. 

În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi Zoe 
Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan 
Sileanu, Olga Bucătaru. 

 

Alexandru Repan îşi începe cariera la Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. În 
1969, este remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa 
Teatrului Nottara. Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, 
precum: Dan Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru 
Dabija, Felix Alexa, Sorana Coroamă-Stanca, George Rafael, Alexa Visarion, 
Vlad Mugur, Sanda Manu, Ion Cojar, Claudiu Goga. 

 
Alexandru Repan în spectacolul Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt 

Pe 26 februarie, marele actor Alexandru Repan împlineşte vârsta de 79 de ani. 
Dacă îi priveşti statura sveltă, eleganţa, supleţea gesturilor şi zâmbetul cuceritor, 
informaţia pare neverosimilă. Totuşi, stă mărturie multitudinea de roluri 
memorabile, pe care le-a jucat în cele peste 75 de spectacole şi peste 30 de filme. 
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Dintre spectacolele în care a jucat pe scena Teatrului Nottara amintim 
(selectiv): Anonimul de Ion Omescu, regia: Dan Nasta (1969); O lună la ţară de 
Ivan Sergheevici Turgheniev, regia: George Rafael (1970); Crimă şi pedeapsă, 
adaptare după romanul lui Fiodor Dostoievski, regia: Sanda Manu (1970); Şi eu 
am fost în Arcadia de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta (1971); Fântâna 
Blanduziei de Vasile Alecsandri, regia: Dan Nasta (1971); Hamlet de William 
Shakespeare, regia: Dinu Cernescu (1974); Frumoasa istorie a vieţii şi a morţii 
regelui Henric al IV-lea de William Shakespeare, regia: Lucian Giurchescu 
(1976); Patima fără sfârşit de Horia Lovinescu, regia: George Rafael 
(1977); Pagini din Craii de Curtea Veche de Mateiu Caragiale, regia: Alexandru 
Repan (1978); Mizantropul de J.B.P. Molière, regia: Dan Nasta (1979); Jocul 
vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă de Horia Lovinescu, regia: Dan Micu 
(1979); Noaptea umbrelor de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta 
(1980); Karamazovii, adaptare după Fraţii Karamazov de Fiodor Dostoievski, 
regia: Dan Micu (1981); Negru şi roşu de Horia Lovinescu, regia: Dan Micu 
(1983); Cum vă place de William Shakespeare, regia: Dan Micu (1985); Livada 
de vişini de A.P. Cehov, regia: Dominic Dembinski (1988), în care i-au dat replica 
George Constantin şi Ştefan Radoff; Al patrulea anotimp de Horia Lovinescu, 
regia: Dan Micu (1989); Regele moare de Eugène Ionesco, regia: Dominic 
Dembinski (1991); Jacques şi stăpânul său de Milan Kundera, regia: Petre Bokor 
(1992); Underground, adaptare după Azilul de noapte de Maxim Gorki, regia: 
Alexandru Repan (1993); Cui i-e frică de Virginia Woolf? de Edward Albee, 
regia:Radu Gabrea (1999); Hora iubirilor de Arthur Schnitzler, regia: Felix Alexa 
(2002); Romeo şi Jeannette de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga 
(2002); Variaţiuni enigmatice de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu Goga 
(2003); Jocul dragostei şi al morţii de Romain Rolland, regia: Lucian Giurchescu 
(2003); Leonce şi Lena de Georg Büchner, regia: Felix Alexa 
(2004); Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu Goga 
(2006); Antigona de Jean Anouilh, regia: Claudiu Goga (2008); Nu vorbiţi cu 
actorii de Tom Dudzick, regia: Diana Lupescu (2011); Roman teatral de Mihail 
Bulgakov, regia: Vlad Massaci (2012); Rapsodie-n roz, adaptare după romanul 
omonim al lui Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Alexandru Repan (2014). 

 
Cu Camelia Zorlescu in Aniversarea 

A fost solicitat să joace şi pe alte scene, în spectacole din repertoriul acelor 
teatre: Sfârşitul Troiei de Walter Jens, regia: Vlad Mugur, la Teatrul Mic (1994); 
a participat în distribuţia monumentalului spectacol semnat de Silviu Purcărete şi 
realizat la Teatrul Naţional din Craiova, Danaidele, dramatizare de Silviu 
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Purcărete (1995); Bine, mamă, da` ăştia povestesc în actu` doi ce se-ntâmplă în 
actu` întâi de MateiVişniec, regia: Nona Ciobanu, la Teatrul Mic (1998); Valsul 
câinilor de Leonid Andreev, regia: Nona Ciobanu, la Teatrul Mic (1999); Eleni de 
Kostas Asimakopoulos, regia: Ion Cojar, la Teatrul Naţional din Bucureşti 
(1999)… 

”Alexandru Repan este un actor deplin, cu putere de control asupra stării sufleteşti 
complicate. De câte ori e în scenă, ca regizor, îi stăpâneşte pe toţi cu privirea şi 
energia sa, adunându-i şi risipindu-i într-un firesc sub care se ghiceşte încărcătura 
de gândire. Are un joc sub zodia lucidităţii. Compoziţii robuste, cu pondere şi 
credibilitate. Astfel, actorul trăieşte neliniştea creatoare, nemulţumirea 
fundamentală, faţă de tot ceea ce ştie că-i este deja la îndemână, având forţa, 
tenacitatea, inteligenţa de a nu se transforma într-o imagine în sine, ci într-o 
imagine despre om. Pentru Alexandru Repan teatrul este locul din lume unde nu 
ai voie să disimulezi…”, scrie Dan-Marius Zarafescu. 

 
Petrecere intr-un pian cu coada 

”Norocul” său în cinematografie a fost întâlnirea cu Titus Popovici, singurul mare 
scenarist pe care l-a avut până acum filmul românesc, un om de o fineţe, de o 
spiritualitate şi de o cultură extraordinare. El i-a oferit rolul împăratului Austriei 
din filmul Horia (jucat de Ovidiu Iuliu Moldovan) şi cu complicitatea lui Titus şi 
a regizorului filmului, Mircea Mureşan, realizează personajul (un împărat 
francmason) din detalii subtile, pe înţelesul avizaţilor. 

Alexandru Repan a împrumutat vocea-i inconfundabilă unor personaje celebre din 
spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor filme de succes 
(Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). 

O viaţă plină şi un destin împlinit. Alexandru Repan a fost distins cu numeroase 
premii şi decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. 

Alexandru Repan are doi băieţi, Alexandru și Matei. 

În stagiunea 2018-2019, îl puteţi vedea pe Alexandru Repan pe scena 
Teatrului Nottara în spectacolele Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: 
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Claudiu Goga,  Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad 
Zamfirescu, Figaro, după Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, regia: Mihai 
Lungeanu, precum și la Cafeneaua lui Repi. 

 

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

 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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4. Click! 
din data de 19 Februarie 2019 

https://www.click.ro/vedete/romanesti/alexandru-repan-implineste-
varsta-de-78-de-ani-s-insurat-la-50-de-ani#disqus_thread 
 

 
 
 
Alexandru Repan împlinește vârsta de 78 de ani. S-a însurat la 50 

de ani 
 

 
Marele	actor	român	Alexandru	Repan	împlinește	vârsta	de	78	de	ani,	pe	26	februarie,	dar	Teatrul	

Nottara	îi	dăruiește	un	spectacol	aniversar	duminică,	24	februarie	
Foto:	Teatrul	Nottara	

 
 
Marele actor român Alexandru Repan împlinește vârsta de 78 de ani, pe 26 
februarie, dar Teatrul Nottara îi dăruiește un spectacol aniversar duminică, 24 
februarie, la care sunteți invitați în număr cât mai mare. La mulți ani, maestre! 
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Alexandru Repan va fi pe scenă, cu câteva zile înainte să împlinească vârsta de 
78 de ani. Teatrul Nottara vrea să sărbătorească această aniversare și 50 de ani de 
activitate a marelui actor pe această scenă. Așadar, Alexandru Repan va putea fi 
aplaudat la spectacolul ”Vizitatorul”, duminică 24 februarie, de la ora 19.30. 

Maestrul Alexandru Repan este foarte activ, chiar și acum, după aproape 60 de 
ani de la debutul pe scenă. Joacă în patru piese în această stagiune. A jucat în peste 
70 de piese de spectacole și peste 30 de filme. Mama sa l-a îndemnat să studieze 
la Facultatea de Istorie, iar tânărul Repan a ascultat-o. Însă, soarta îi rezerva o 
surpriză de proporții: o carieră de actor de succes. 

Alexandru Repan, biografia 

Chiar înainte să-l aducă pe lume pe micul Alexandru, Marghit Repan i-a spus 
doctorului că își dorește să aibă un băiat, să fie frumos și să se facă actor, 
povestește actorul într-un interviu mai vechi, la Formula As. Ursitoarele au 
ascultat-o. Actorul Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940, în 
București, pe bulevardul Pache Protopopescu. O capră, iedul acesteia și o trotinetă 
au fost singurele sale ”jucării”, după cum mărturisea. 

Părinții săi, Marghit și Alexandru, erau considerați mici burghezi: tatăl –profesor 
de lucru manual, iar mama – casnică. Iubeau teatrul și l-au dus pe unicul fiu 
la multe spectacole. Adolescentul Alexandru știa pe dinafară rolurile marilor 
actori ai timpului. Tot pe la 14 ani a descoperit filmul, în cinematograful din 
vecinătate, unde își petrecea chiar și o zi întreagă, văzând filme, unul după altul. 

Din dorința mamei, la 16 ani, se înscrie la Facultatea de Istorie, pe care a absolvit-
o în 1961. În același an, dă cu succes examen de admitere la Institutul de 
Teatru. Intră din prima încercare cu o schița de Caragiale, ”Amicul X”, și cu un 
sonet de Eminescu. Are colegi ce vor ajunge nume mari în teatrul românesc: Emil 
Hossu, Melania Cârje, Ștefan Sileanu, Olga Bucătaru, Peter Paulhoffer și 
Alexandru Bocăneț. 

În 1968, era actor la Teatrul ”B.St. Delavrancea”, când o poezie i-a schimbat viața. 
A recitat o poezie la televiziune, iar a doua zi directorul Teatrului Nottara, marele 
dramaturg Horia Lovinescu, îi propune să joace pe această scenă, alături de Ștefan 
Iordache, Ovidiu Iuliu Moldovan și Gilda Marinescu. În 1984, este remarcat și de 
marele scenarist Titus Popovici care îi oferă rolul împăratului Austriei în filmul 
”Horea”. 

Alexandru Repan s-a însurat la 50 de ani 
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Apropiații spun că Alexandru Repan este un timid și un visător. S-a căsătorit 
târziu, la 50 de ani cu Simona și a avut copii după 55 de ani, pe Alexandru și 
Mateiu. ”Eu, unul, cred că dacă o viață întreagă îl cauți pe Dumnezeu și nu reusești 
să-l găsești, te multumești și cu solii lui, cu îngerii. Copiii sunt îngerii noștri, 
trimiși de sus să ne mai aline ceva din nefericirea existențială”, mărturisea 
maestrul Alexandru Repan. La mulți ani, maestre! 

 
 

Sursa: click.ro 
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5. Bookhub.ro 
din data de 18 Februarie 2019 
https://bookhub.ro/alexandru-repan-o-viata-dedicata-scenei/ 
 

 
 

Alexandru Repan, o viaţă dedicată scenei 
 

 
 
 
Vă invităm - duminică, 24 februarie, ora 19,30 - la spectacolul Vizitatorul de Eric-
Emmanuel Schmitt, pentru a-l aniversa pe actorul Alexandru Repan, la 50 de ani 
de activitate în Teatrul Nottara. 
 
S-a născut pe 26 februarie 1940, la Bucureşti. Este un bărbat şarmant, cu privire 
pătrunzătoare şi cu zâmbet cuceritor. A fost fratele mijlociu din Fraţii Karamazov, 
fermecătorul Claudiu din Hamlet sau Lopahin din Livada de vişini. Alexandru 
Repan, căci despre el este vorba, aniversează 50 de ani de activitate în Teatrul 
Nottara. Actorul mărturiseşte că hobby-ul său e teatrul, iar meseria sa e viaţa. 
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A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. Caragiale. 
Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui Mihai 
Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe dinafară, 
o mulţime de roluri din piese celebre. 
 

•  

 
 
 
După absolvirea liceului, Alexandru Repan a urmat cursurile Facultăţii de Istorie, 
răstimp în care a jucat şi a montat spectacole la Casa de Cultură a Studenţilor. O 
perioadă unică, în care teatrul era făcut cu pasiune şi la intensitate maximă. 
 
În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi Zoe 
Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan 
Sileanu, Olga Bucătaru. 
 
Alexandru Repan îşi începe cariera la Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. În 
1969, este remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa Teatrului Nottara. 
Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, precum: Dan 
Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru Dabija, Felix 
Alexa. 
 

 
 
 
Alexandru Repan a împrumutat vocea-i inconfundabilă unor personaje celebre din 
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spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor filme de succes 
(Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). 
 
O viaţă plină şi un destin împlinit. Alexandru Repan a fost distins cu numeroase 
premii şi decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. 
 
Alexandru Repan are doi băieţi, Alexandru şi Matei. 
 

•  

În stagiunea 2018-2019, îl puteţi vedea pe Alexandru Repan pe scena Teatrului 
Nottara în spectacolele Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu 
Goga, Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu, Figaro, 
după Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, regia: Mihai Lungeanu 
(producţie în repetiţii), precum şi la Cafeneaua lui Repi. 

 
 
La cât mai mulţi ani pe scena Nottara, Alexandru Repan! 

 
 

Sursa: bookhub.ro 
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6. Yorick.ro 
din data de 19 Februarie 2019 
https://yorick.ro/aniversare-alexandru-repan-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

Aniversare Alexandru Repan, la Teatrul Nottara 

 

Actorul Alexandru Repan va fi aniversat la Teatrul Nottara, la împlinirea a 79 de 
de ani, printr-un eveniment special și prin spectacolulVizitatorul de Eric-
Emmanuel Schmitt, programate duminică, 24 februarie, ora 19.30. “M-am născut 
într-o bună dimineaţă, foarte devreme, în data de 26 februarie 1940. Într-un loc 
destul de ciudat”, povestește actorul într-un interviu acordat revistei Yorick. 
“Întotdeauna mi-am spus mai târziu cât de multe poate spune un om care s-a 
născut la ţară sau câte lucruri poate să spună un om care s-a născut la mahala sau 
cât de multe poate să spună cineva care s-a născut în centrul unui mare oraş. Eu 
nu m-am născut în nici unul din aceste locuri, ci la o intersecţie a acestor repere. 
M-am născut pe Pache Protopopescu, colţ cu Popa Nan, cu Traian şi cu Mihai 
Viteazul… La câţiva metri începea satul, la câţiva metri începea mahalaua şi la 
un kilometru începea oraşul. La o staţie de tramvai mai încolo începeau 
bordeiele… Era capătul tramvaiului nr. 14 bis şi acolo începea ţigănia.” 
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A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. Caragiale. 
Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui Mihai 
Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe dinafară, 
o mulţime de roluri din piese celebre. După absolvirea liceului, Alexandru Repan 
a urmat cursurile Facultăţii de Istorie, răstimp în care a jucat şi a montat spectacole 
la Casa de Cultură a Studenţilor. O perioadă unică, în care teatrul era făcut cu 
pasiune şi la intensitate maximă. 

În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi Zoe 
Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan 
Sileanu, Olga Bucătaru. 

Alexandru Repan îşi începe cariera la Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. În 
1969, este remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa 
Teatrului Nottara. Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, 
precum: Dan Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru 
Dabija, Felix Alexa. Alexandru Repan a împrumutat vocea-i inconfundabilă unor 
personaje celebre din spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor 
filme de succes (Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). 

“Sufletul omului, nu numai al actorului, cu anii ce trec, are două şanse. Ori se 
îmbogăţeşte, ori sărăceşte”, spune Alexandru Repan după o viață pe scenă. “Sper 
ca eu să-mi fi îmbogăţit cât de cât sufletul. E greu să nu ţi-l îmbogăţeşti cu această 
meserie. Netrăind o singură viaţă, ci multe, nenumărate vieţi, pe care noi le numim 
roluri, e greu să nu lase o amprentă asupra sufletului tău. Se spune că omul cât 
trăieşte învaţă. Se spune că nu trebuie să ajungi niciodată la perfecţiune, ci trebuie 
să tinzi spre ea. E adevărat, numai că meseria asta la un moment dat trebuie 
învăţată, ca orice altă meserie. Că ea se mai poate perfecţiona din când în când e 
adevărat, dar în situaţia noastră trebuie să te perfecţionezi tu. Pentru că 
instrumentul tău eşti tu. Aşa că pe vremea când eram profesor la Institutul de 
Teatru aveam şi o glumă. Le spuneam studenţilor mei: „Băieţi, meseria asta e uşor 
de învăţat, se învaţă într-o marţi, dar dacă ai lipsit în marţea aia n-o mai înveţi 
niciodată.” 

În stagiunea 2018-2019, îl puteţi vedea pe Alexandru Repan pe scena 
Teatrului Nottara în spectacolele Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: 
Claudiu Goga,  Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad 
Zamfirescu, Figaro, după Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, regia: Mihai 
Lungeanu (producție în repetiții), precum și la Cafeneaua lui Repi. 

 
Sursa: yorick.ro 
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 7. Femeia.ro 
din data de 19 Februarie 2019 
https://www.femeia.ro/vedete/alexandru-repan-o-viata-dedicata-scenei 
 

 
 

Alexandru Repan, o viaţă dedicată scenei 
 

 
 
 
Vă invităm - duminică, 24 februarie, ora 19,30 - la spectacolul Vizitatorul de 
Eric-Emmanuel Schmitt, pentru a-l aniversa pe actorul Alexandru Repan, la 50 
de ani de activitate în Teatrul Nottara. 
 
S-a născut pe 26 februarie 1940, la Bucureşti. Este un bărbat şarmant, cu privire 
pătrunzătoare şi cu zâmbet cuceritor. A fost fratele mijlociu din Fraţii Karamazov, 
fermecătorul Claudiu din Hamlet sau Lopahin din Livada de vişini. Alexandru 
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Repan, căci despre el este vorba, aniversează 50 de ani de activitate în Teatrul 
Nottara. Actorul mărturiseşte că hobby-ul său e teatrul, iar meseria sa e viaţa. 
 
A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. Caragiale. 
Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui Mihai 
Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe dinafară, 
o mulţime de roluri din piese celebre. 
 

•  

 
 
 
După absolvirea liceului, Alexandru Repan a urmat cursurile Facultăţii de Istorie, 
răstimp în care a jucat şi a montat spectacole la Casa de Cultură a Studenţilor. O 
perioadă unică, în care teatrul era făcut cu pasiune şi la intensitate maximă. 
 
În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi Zoe 
Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan 
Sileanu, Olga Bucătaru. 
 
Alexandru Repan îşi începe cariera la Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. În 
1969, este remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa Teatrului Nottara. 
Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, precum: Dan 
Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru Dabija, Felix 
Alexa. 
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Alexandru Repan a împrumutat vocea-i inconfundabilă unor personaje celebre din 
spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor filme de succes 
(Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). 
 
O viaţă plină şi un destin împlinit. Alexandru Repan a fost distins cu numeroase 
premii şi decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. 
 
Alexandru Repan are doi băieţi, Alexandru şi Matei. 
 

•  

În stagiunea 2018-2019, îl puteţi vedea pe Alexandru Repan pe scena Teatrului 
Nottara în spectacolele Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: Claudiu 
Goga, Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad Zamfirescu, Figaro, 
după Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, regia: Mihai Lungeanu 
(producţie în repetiţii), precum şi la Cafeneaua lui Repi. 

 
 
La cât mai mulţi ani pe scena Nottara, Alexandru Repan! 

 
Sursa: femeia.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 23 

8. vdtonline.ro 
din data de 20 Februarie 2019 

https://www.vdtonline.com/alexandru-repan-implineste-varsta-de-
78-de-ani-s-a-insurat-la-50-de-ani/ 
 

 
 
 
 
Alexandru Repan împlinește vârsta de 78 de ani. S-a însurat la 50 

de ani 
 

 
Marele	actor	român	Alexandru	Repan	împlinește	vârsta	de	78	de	ani,	pe	26	februarie,	dar	Teatrul	

Nottara	îi	dăruiește	un	spectacol	aniversar	duminică,	24	februarie	
Foto:	Teatrul	Nottara	
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Marele actor român Alexandru Repan împlinește vârsta de 78 de ani, pe 26 
februarie, dar Teatrul Nottara îi dăruiește un spectacol aniversar duminică, 24 
februarie, la care sunteți invitați în număr cât mai mare. La mulți ani, maestre! 

Alexandru Repan va fi pe scenă, cu câteva zile înainte să împlinească vârsta de 
78 de ani. Teatrul Nottara vrea să sărbătorească această aniversare și 50 de ani de 
activitate a marelui actor pe această scenă. Așadar, Alexandru Repan va putea fi 
aplaudat la spectacolul ”Vizitatorul”, duminică 24 februarie, de la ora 19.30. 

Maestrul Alexandru Repan este foarte activ, chiar și acum, după aproape 60 de 
ani de la debutul pe scenă. Joacă în patru piese în această stagiune. A jucat în peste 
70 de piese de spectacole și peste 30 de filme. Mama sa l-a îndemnat să studieze 
la Facultatea de Istorie, iar tânărul Repan a ascultat-o. Însă, soarta îi rezerva o 
surpriză de proporții: o carieră de actor de succes. 

Alexandru Repan, biografia 

Chiar înainte să-l aducă pe lume pe micul Alexandru, Marghit Repan i-a spus 
doctorului că își dorește să aibă un băiat, să fie frumos și să se facă actor, 
povestește actorul într-un interviu mai vechi, la Formula As. Ursitoarele au 
ascultat-o. Actorul Alexandru Repan s-a născut pe 26 februarie 1940, în 
București, pe bulevardul Pache Protopopescu. O capră, iedul acesteia și o trotinetă 
au fost singurele sale ”jucării”, după cum mărturisea. 

Părinții săi, Marghit și Alexandru, erau considerați mici burghezi: tatăl –profesor 
de lucru manual, iar mama – casnică. Iubeau teatrul și l-au dus pe unicul fiu 
la multe spectacole. Adolescentul Alexandru știa pe dinafară rolurile marilor 
actori ai timpului. Tot pe la 14 ani a descoperit filmul, în cinematograful din 
vecinătate, unde își petrecea chiar și o zi întreagă, văzând filme, unul după altul. 

Din dorința mamei, la 16 ani, se înscrie la Facultatea de Istorie, pe care a absolvit-
o în 1961. În același an, dă cu succes examen de admitere la Institutul de 
Teatru. Intră din prima încercare cu o schița de Caragiale, ”Amicul X”, și cu un 
sonet de Eminescu. Are colegi ce vor ajunge nume mari în teatrul românesc: Emil 
Hossu, Melania Cârje, Ștefan Sileanu, Olga Bucătaru, Peter Paulhoffer și 
Alexandru Bocăneț. 

În 1968, era actor la Teatrul ”B.St. Delavrancea”, când o poezie i-a schimbat viața. 
A recitat o poezie la televiziune, iar a doua zi directorul Teatrului Nottara, marele 
dramaturg Horia Lovinescu, îi propune să joace pe această scenă, alături de Ștefan 
Iordache, Ovidiu Iuliu Moldovan și Gilda Marinescu. În 1984, este remarcat și de 
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marele scenarist Titus Popovici care îi oferă rolul împăratului Austriei în filmul 
”Horea”. 

Alexandru Repan s-a însurat la 50 de ani 

Apropiații spun că Alexandru Repan este un timid și un visător. S-a căsătorit 
târziu, la 50 de ani cu Simona și a avut copii după 55 de ani, pe Alexandru și 
Mateiu. ”Eu, unul, cred că dacă o viață întreagă îl cauți pe Dumnezeu și nu reusești 
să-l găsești, te multumești și cu solii lui, cu îngerii. Copiii sunt îngerii noștri, 
trimiși de sus să ne mai aline ceva din nefericirea existențială”, mărturisea 
maestrul Alexandru Repan. La mulți ani, maestre! 

de: Robert Cristian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

9. Revista Scena 
din data de 19 Februarie 2019 
http://revistascena.ro/stiri/alexandru-repan-o-viata-dedicata-scenei/ 
 

 
Alexandru Repan, o viață dedicată scenei 

 
    Teatrul Nottara vă invită – duminică, 24 februarie, ora 19.30 – la 
spectacolul Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, pentru a-l aniversa pe actorul 
Alexandru Repan, la 50 de ani de activitate în Teatrul Nottara. 
 
     S-a născut pe 26 februarie 1940, la Bucureşti. A fost fratele mijlociu din Fraţii 
Karamazov, fermecătorul Claudiu din Hamlet sau Lopahin din Livada de vişini. 
Alexandru Repan, căci despre el este vorba, aniversează 50 de ani de activitate în 
Teatrul Nottara. Actorul mărturiseşte că hobby-ul său e teatrul, iar meseria sa e 
viaţa. 
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     A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. Caragiale. 
Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui Mihai 
Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe dinafară, 
o mulţime de roluri din piese celebre. 
 
     După absolvirea liceului, Alexandru Repan a urmat cursurile Facultăţii de 
Istorie, răstimp în care a jucat şi a montat spectacole la Casa de Cultură a 
Studenţilor. O perioadă unică, în care teatrul era făcut cu pasiune şi la intensitate 
maximă. 
 
     În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi 
Zoe Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan 
Sileanu, Olga Bucătaru. 
 
     Alexandru Repan îşi începe cariera la Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. 
În 1969, este remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa 
Teatrului Nottara. Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, 
precum: Dan Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru 
Dabija, Felix Alexa. Alexandru Repan a împrumutat vocea-i inconfundabilă unor 
personaje celebre din spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor 
filme de succes (Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). 
 
     O viaţă plină şi un destin împlinit. Alexandru Repan a fost distins cu 
numeroase premii şi decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. 
Alexandru Repan are doi băieţi, Alexandru și Matei. 
 
     În stagiunea 2018-2019, îl puteţi vedea pe Alexandru Repan pe scena 
Teatrului Nottara în spectacolele Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: 
Claudiu Goga,  Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad 
Zamfirescu, Figaro, după Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, regia: Mihai 
Lungeanu (producție în repetiții), precum și la Cafeneaua lui Repi. 
 
La cât mai mulți ani pe scena Nottara, Alexandru Repan! 

 
 
 

Sursa:  revistascena.ro 
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10. Gardianul.net 
din data de 20 Februarie 2019 
http://gardianul.net/alexandru-repan-o-viata-dedicata-scenei/ 
 

 
 
 

Alexandru Repan, o viață dedicată scenei 
 
     S-a născut pe 26 februarie 1940, la Bucureşti. A fost fratele mijlociu din Fraţii 
Karamazov, fermecătorul Claudiu din Hamlet sau Lopahin din Livada de vişini. 
Alexandru Repan, căci despre el este vorba, aniversează 50 de ani de activitate în 
Teatrul Nottara. Actorul mărturiseşte că hobby-ul său e teatrul, iar meseria sa e 
viaţa. 

 

     A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. Caragiale. 
Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui Mihai 
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Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe dinafară, 
o mulţime de roluri din piese celebre. 
 
     După absolvirea liceului, Alexandru Repan a urmat cursurile Facultăţii de 
Istorie, răstimp în care a jucat şi a montat spectacole la Casa de Cultură a 
Studenţilor. O perioadă unică, în care teatrul era făcut cu pasiune şi la intensitate 
maximă. 
 
     În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi 
Zoe Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan 
Sileanu, Olga Bucătaru. 
 
     Alexandru Repan îşi începe cariera la Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. 
În 1969, este remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa 
Teatrului Nottara. Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, 
precum: Dan Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru 
Dabija, Felix Alexa. Alexandru Repan a împrumutat vocea-i inconfundabilă unor 
personaje celebre din spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor 
filme de succes (Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). 
 
     O viaţă plină şi un destin împlinit. Alexandru Repan a fost distins cu 
numeroase premii şi decorat cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. 
Alexandru Repan are doi băieţi, Alexandru și Matei. 
 
     În stagiunea 2018-2019, îl puteţi vedea pe Alexandru Repan pe scena 
Teatrului Nottara în spectacolele Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt, regia: 
Claudiu Goga,  Efecte colaterale de Alexandru Popa, regia: Vlad 
Zamfirescu, Figaro, după Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, regia: Mihai 
Lungeanu (producție în repetiții), precum și la Cafeneaua lui Repi. 
 
La cât mai mulți ani pe scena Nottara, Alexandru Repan! 

 
 

Sursa: gardianul.net 
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11. România Liberă 
din data de 24 Februarie 2019, ora 09:58 

https://romanialibera.ro/cultura/alexandru-repan-o-viata-dedicata-
scenei-774366 
 

 
 

Alexandru Repan, o viață dedicată scenei 

Azi, 24 februarie, ora 19.30 suntem invitați la spectacolul ”Vizitatorul”, de 
Eric-Emmanuel Schmitt, ocazie cu care actorul Alexandru Repan va fi 
aniversat la 50 de ani de activitate în Teatrul ”Nottara”. 
 

S-a născut pe 26 februarie 1940, la Bucureşti. Este un bărbat şarmant, cu privire 
pătrunzătoare şi cu zâmbet cuceritor. A fost fratele mijlociu din ”Fraţii 
Karamazov”, fermecătorul Claudiu din ”Hamlet” sau Lopahin din ”Livada de 
vişini”. Alexandru Repan, căci despre el este vorba, aniversează 50 de ani de 
activitate în Teatrul ”Nottara”. Actorul mărturiseşte că hobby-ul său e teatrul, iar 
meseria sa e viaţa. 

 
A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. Caragiale. 
Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui Mihai 
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Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe dinafară, 
o mulţime de roluri din piese celebre. După absolvirea liceului, Alexandru Repan 
a urmat cursurile Facultăţii de Istorie, răstimp în care a jucat şi a montat spectacole 
la Casa de Cultură a Studenţilor. O perioadă unică, în care teatrul era făcut cu 
pasiune şi la intensitate maximă. 

 
În 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony Ghelerter şi Zoe 
Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan 
Sileanu, Olga Bucătaru. 

 
Alexandru Repan îşi începe cariera la Teatrul ”Barbu Ştefănescu Delavrancea”. 
În 1969, este remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa Teatrului 
”Nottara”. Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, 
precum: Dan Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru 
Dabija, Felix Alexa. A împrumutat vocea-i inconfundabilă unor personaje celebre 
din spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor filme de succes 
(Rochia albă de dantelă, Hanul dintre dealuri, Lumini şi umbre). O viaţă plină şi 
un destin împlinit. Alexandru Repan a fost distins cu numeroase premii şi decorat 
cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Cavaler. 

 
Alexandru Repan are doi băieţi, Alexandru și Matei. 

 
În stagiunea 2018-2019, îl puteţi vedea pe Alexandru Repan pe scena Teatrului 
”Nottara” în spectacolele ”Vizitatorul” de Eric-Emmanuel Schmitt, regia Claudiu 
Goga, ”Efecte colaterale”, de Alexandru Popa, regia Vlad Zamfirescu, ”Figaro”, 
după Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, regia Mihai Lungeanu (producție 
în repetiții), precum și la Cafeneaua lui Repi. La cât mai mulți ani pe scena 
”Nottara”, Alexandru Repan! 

 
Sursa: romanialibera.ro 
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12. DC NEWS 
din data de 25 Februarie 2019, ora 09:29 
https://www.dcnews.ro/alexandru-repan-a-uimit-parisul-intr-un-film-
aproape-netrecut-prin-romania-culisele-unei-vieti-in-care-dumnezeu-
a-jucat-un-rol-important_639087.html 
 

 
 
 

Alexandru Repan a uimit Parisul într-un film aproape netrecut 
prin România. Culisele unei vieți în care Dumnezeu a jucat un rol 

important 
 

 
Descriere foto: Repan 

 

De 13 ani, Dumnezeu vine la Nottara să se întâlnească cu Sigmund Freud, 
inventatorul psihanalizei. S-a întâmplat și duminică seară, 24 februarie, când 
publicul l-a sărbătorit, așa cum știe mai bine, prin ropote de aplauze, pe 
maestrul Alexandru Repan. 
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Actorul Alexandru Repan a fost aniversat la Teatrul Nottara, la împlinirea a 79 de ani, 
printr-un eveniment special și prin spectacolul Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt. 
Despre măiestria cu care Alexandru Repan a jucat rolul lui Freud, lăsăm criticii să 
vorbească, dar despre emoția pe care a transmis-o, putem vorbi și noi, publicul. 
 
Sala Teatrului Nottara a fost plină. Lumea a vrut să-i fie alături maestrului Repan care 
împlinește 79 ani de viață și 80 de teatru. Spunem 80 de ani de teatru pentru că mama 
sa, când a rămas însărcinată, s-a dus la biserică şi s-a rugat la Dumnezeu "să fie băiat, să 
fie frumos şi să se facă actor". Toate acestea s-au împlinit. 

Duminică seară, după Vizitatorul, publicul a ciocnit un pahar în cinstea maestrului 
Alexandru Repan. Marinela Ţepuş, directoarea de la Nottara, a spus câteva cuvinte la 
ceas aniversar despre actorul care, de jumătate de secol, este pe scena acestui teatru. Au 
urmat și alte discursuri care au reușit să miște sufletul. 
 
Dar cel mai mult mi-a plăcut această declarație despre maestrul Repan spusă, 
duminică seară, pe scena Teatrului Nottara: 
 
”L-am văzut într-o premieră la Paris într-un film aproape netrecut prin România 
- Trahir (1993) - Inspectorul - în care Repan a făcut un rol excepțional. Și dacă ați fi 
văzut o sală de premieră la Paris cum îl aplauda pe Repan în absența lui din motive 
necunoscute nouă... De ce spun asta? Pentru că viața ne face să nu ajungem unde vrem 
când vrem... Așadar, dacă ați fi văzut sala cum aplauda, v-ați fi dat seama ca nu este 
vorba despre puterea lui de actor, ci de sufletul său. Dacă cineva nu și-a cunoscut un 
prieten timp de 50 de ani care să fie atât credincios așa cum este Alexandru Repan, vă 
rog ca de azi să-i numărați următorii 50 de ani și să vă bucurați de el”. 
 
Cât despre momentul în care a vorbit Alexandru Repan, mi-a rămas în minte doar un 
lucru: ”la baza carierei mele a stat dragostea”.  

...o dragoste care s-a văzut și duminică seară! Sărbătoriți-l și dumneavoastră, la Nottara, 
de fiecare dată când joacă. Veți pleca din sală mai fericiți, cu o lecție de viață învățată 
de la marele maestru Alexandru Repan, un om în care Dumnezeu a pus tot ce a avut mai 
bun - frumusețe, deșteptăciune, talent și iubire. 

de: Anca Murgoci 
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13. Radio România Reșița 
din data de 25 Februarie 2019 
http://www.radioresita.ro/232875/foto-la-multi-ani-maestre-
alexandru-repan 
 

 
 

[FOTO] La mulţi ani, Maestre Alexandru Repan! 

 
 
Aniversatul zilei, Alexandru Repan, a văzut lumina zilei pe 26 februarie 
1940, acum 79 de ani  în Bucureşti. 

Mărturisește  că mama știa încă de dinainte de a-l naște că va fi actor: „Când 
mama era însărcinată cu mine s-a dus la biserică și s-a rugat la Dumnezeu sa 
fiu băiat, să fiu frumos și să mă fac actor. Prima dorință i s-a împlinit, aș putea 
spune, fără falsă modestie, că nu am fost urâțel și, după 60 de ani de jucat în 
teatru și în film, aș putea spune că sunt și actor”. 
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A urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă de I.L. Caragiale. 
Anul următor, făcea prima regie şi aducea în scenă Scrisoarea III a lui Mihai 
Eminescu, unde interpreta şi rolul lui Baiazid. La 14-15 ani, ştia, deja, pe dinafară, 
o mulţime de roluri din piese celebre. 

Erudit și plin de farmec, după absolvirea liceului, Alexandru Repan a urmat 
cursurile Facultăţii de Istorie, răstimp în care a jucat şi a montat spectacole 
la Casa de Cultură a Studenţilor. O perioadă unică, în care teatrul era făcut cu 
pasiune şi la intensitate maximă. 

În anul 1961, intră la Institutul de teatru, la clasa profesorilor Mony 
Ghelerter şi Zoe Anghel. Îi are colegi, printre alţii, pe Emil Hossu, Ruxandra 
Sireteanu, Ştefan Sileanu, Olga Bucătaru. 

Și-a  început cariera la Teatrul Barbu Ştefănescu Delavrancea. În 1969, este 
remarcat de Horia Lovinescu, care îl aduce în trupa Teatrului Nottara, unde a 
rămas până astăzi. 

Au urmat roluri memorabile şi colaborări cu regizori de marcă, precum: Dan 
Micu, Dan Nasta, Dinu Cernescu, Dominic Dembinski, Alexandru Dabija, Felix 
Alexa, Sorana Coroamă-Stanca, George Rafael, Alexa Visarion, Vlad Mugur, 
Sanda Manu, Ion Cojar, Claudiu Goga. 

Actorul şi regizor, Alexandru Repan  a fost întotdeauna  un bărbat şarmant, 
inteligent  cu zâmbet cuceritor, împlinind roluri de mare valoare, cum ar fi  fratele 
mijlociu din “Fraţii Karamazov”, fermecătorul Claudiu din “Hamlet” sau Lopahin 
din “Livada de vişini”, în teatru, dar şi multe roluri importante pe marile ecrane, 
cel mai deosebit rămânând Cantemir. 

A avut deasemenea colaborări şi cu teatrul reşiţean, unde a devenit şi un model 
pentru tânăra trupă de atunci a instituţiei, dar a fost, pentru o scurtă perioadă, și 
dascăl la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. 
Caragiale din capitală. 
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Alexandru Repan s-a remarcat prin graţia şi aristocraţia sa atât pe ecrane, dar şi 
pe scenă sau în anturajul prietenilor. Este actorul care ştie să-şi poarte cu distincţie 
harul, lăsând întotdeauna în urma sa un suspans ca o provocare, căreia dacă i-ai 
înţeles mesajul ai şansa să te bucuri de onestitatea  unui intelectual 
rafinat,  întotdeauna pregătit să îţi susţină cu prietenie momentele bune sau grele 
de viaţă. Alexandru Repan, teoretic a împlinit astăzi 79 de ani, practic, este unul 
din ultimii seniori ai teatrului şi filmului, care nu va îmbătrâni niciodată, pentru 
că visătorii nu au vârstă! 

Fiindcă fiecare om are o întâlnire cu destinul, Repan povestește întâlnirea care i-
a marcat viața: 

„Un bărbat cu o chelie pronunțată, cu un fizic rasat, sportiv, și parcă dintr-o 
lume aristocratică s-a oprit în dreptul meu și, trăgând adânc din țigară, după 
ce a aruncat în sus, spre tavan, fumul parfumat, m-a întrebat: „N-ai spus 
dumneata, cumva, ieri după-masă, o poezie la televizor? Mi-a plăcut cum ai 
recitat. N-ai vrea să-mi faci onoarea să devii actor al Teatrului Nottara? Eu 
sunt director acolo.Numele meu este Horia Lovinescu… Era în 1968. 
Întâlnirea cu Lovinescu și, mai ales, cu literatura lui, a însemnat o cotitură în 
viața mea. Am început să fac ceea ce se cheamă „compoziție”, adică să joc 
altceva decât eternul june-prim pe care îl sugerau fizicul și vârsta mea. Am 
intrat în zona metafizică a literaturii. Punctul culminant al acestei „cotituri” l-
a reprezentat piesa lui Lovinescu. Întâlnirea asta m-a așezat pe o cu totul alta 
orbită”. 

Îşi mărturiseşte cu eleganţă iubirea pentru teatru: „Teatrul e artă şi totodată 
meserie. Ştiinţă. Miracol continuu. Visătorii au schimbat omenirea! Din 
fericire, în acest timp al vieții mele, marii mei prieteni sunt fiii mei, Alexandru 
și Matei”. 

Duminică, 24 februarie, Teatrul Nottara l-a sărbătorit, aducându-i un 
Laudatio pentru cei 50 de ani de carieră. 

 Actorul Alexandru Repan a fost decorat la 13 decembrie 2002  cu Ordinul 
Naţional Serviciul Credincios  în grad de Cavaler, alături de alți 
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actori, pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului romanesc, 
cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din 
București. 

La mulţi ani, Maestre Alexandru Repan! 

de: Anca Bica Bălălău 
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14. Mișcarea de rezistență 
din data de 25 Februarie 2019 

http://miscareaderezistenta.ro/calendar/astazi-este-ziua-ta-
alexandru-repan-49003.html 
 

 
 

Astăzi este ziua ta - Alexandru Repan 
 

 

 
Actor de mare forță, cu o ținută și o prestanță care impun respect și admirație la 
prima vedere, chiar și dincolo de porțile teatrului, de peste jumătate de secol 
bucură cu rolurile atât pe spectatorul îndrăgostit de teatru, cât și pe spectatorul 
îndrăgostit de film. 
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Oricum, cine n-a avut prilejul să-l descopere vreodată pe scena Teatrului Nottara, 
cu siguranță l-a văzut cel puțin o dată într-unul dintre rolurile jucate în cele peste 
50 de filme, câte are la activ. 

S-a născut la 26 februarie 1940, în București, trăind o copilărie destul de agitată 
și sărăcăcioasă în timpul războiului. 

Mama sa a fost cea care și-a dorit foarte mult ca tânărul Alexandru să devină actor. 
Când visul s-a împlinit, a devenit marele său sfăruitor și, totodată, cel mai nemilos 
critic. 

La 14-15 ani știa roluri pe dinafară interpretate de marii actori ai vremii: Mihai 
Popescu, Emil Botta, Fory Etterle și Ionescu-Gion. 

Pasiunea pentru film a fost ușor de dobândit. Cum avea un prieten, a cărui mamă 
era patroana unui cinematograf aflat la doi pași de casă, toată ziua erau la film. 

Joaca de-a teatrul s-a produs tot la o vârstă fragedă: „Prima mea încercare de regie 
am comis-o prin clasa a V-a sau a VI-a, cu Scrisoarea III. Eu eram Baiazid, un 
coleg de-al meu, pe care îl chema Mircea, a jucat chiar Mircea cel Bătrân. 

Mama a „semnat” costumele. Mie mi-a încropit niște șalvari, iar lui Mircea i-a 
făcut rost de un costum popular. Așadar, prima regie am semnat-o pe când aveam 
vreo 10 ani”, își amintește Alexandru Repan. 

A trecut vremea și, la 16 ani, s-a înscris la Facultatea de Istorie, pe care a absolvit-
o în 1961. 

„Mi-a folosit enorm prima facultate pe care am absolvit-o, Istoria. Voiam de fapt 
să dau examen la teatru, dar, pentru că aveam 16 ani la absolvire, mi s-a spus să 
mai aștept. Și eu, ca să nu pierd anul, am intrat la Istorie. Am avut răgaz să citesc 
mult, să studiez, să analizez și să compar. Așa am putut afla mai bine ce vreau și 
ce nu vreau să fac în artă”. 

După terminarea acesteia s-a înscris la examenul de admitere la Facultatea de 
Teatru, unde a fost admis după prima încercare, cu o schiță de Caragiale și un 
sonet de Eminescu. 
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Mai târziu, o întâmplare i-a schimbat radical viața. În 1968, recita un poem la 
televiziune, când a fost remarcat de Horia Lovinescu, pe atunci directorul 
Teatrului Nottara, care i-a propus angajarea acolo. 

Ei bine, aici a făcut roluri mari în piese ca: „Crimă și pedeapsă” de Dostoievski, 
„Bună seara, domnule Wilde” de Oscar Wilde, „Craii de curte veche” de Mateiu 
Caragiale, „Cui i-e frică de Virginia Woolf” de Edward Aldee, „Richard al III-lea 
nu se mai face” de Matei Vișniec, etc. 

Și în numeroasele filme, în care a fost distribuit, a făcut roluri memorabile: „Mihai 
Viteazul”, „Ciprian Porumbescu”, „Dimitrie Cantemir”, „Războiul 
independenței”, „Horea”, „Masca de argint”, „Hanul dintre dealuri”, „Rochia albă 
de dantelă”, etc. 

Pentru toate lucrurile minunate oferite de-a lungul carierei, în anul 2002, a fost 
distins cu Ordinul Cultural în grad de Cavaler, iar, în 2010, a fost sărbătorit la 
Teatrul Metropolis, la premiera spectacolului „Pagini din Craii de Curtea Veche”, 
cu ocazia împlinirii a 45 de ani de carieră și 70 de ani de viață. 

De atunci au mai trecut nouă ani. Nouă ani pe care îndrăgitul actor i-a trăit cu 
bucuria dintotdeauna alături de soție și de cei doi băieți ai săi și, evident, alături 
de prima mare dragoste: teatrul. 

Mâine, Alexandru Repan împlinește 79 de ani. Să-i urăm cu toată dragostea și cu 
tot respectul cuvenit, din suflet, multe zile fericite și multă sănătate. La mulți ani, 
maestre! 

 
de: Dănuț Deleanu 
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15. DC NEWS 
din data de 25 Februarie 2019, ora 21:41 

https://www.dcnews.ro/alexandru-repan-actorul-care-a-uimit-
parisul-interviu-de-poveste-la-dcnews_639266.html 
 

 
 
Alexandru Repan, actorul care a uimit Parisul, interviu aniversar 

la DCNews 
 

 
Descriere foto: Alexandru Repan 

 

Alexandru Repan, sărbătorit pe 24 februarie, la Teatrul Nottara, cu ocazia 
împlinirii vârstei de 79 de ani, vine la interviurile DCNews. 
 
Emisiunea în care îl veți vedea pe maestrul Alexandru Repan într-un interviu de 
poveste, va fi difuzată marți, 26 februarie, de la ora 14:00, atât pe Facebook DC News, 
cât și pe Youtube DC News. 
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Actorul Alexandru Repan a fost aniversat la Teatrul Nottara, la împlinirea a 79 de ani, 
printr-un eveniment special și prin spectacolul Vizitatorul de Eric-Emmanuel Schmitt. 
Biografie Alexandru Repan 
  

Alexandru Repan este unul dintre cei mai mari actori ai scenei românești. A jucat în zeci 
de filme și sute de piese de teatru, majoritatea dintre ele pe scena teatrului Nottara. 

La 14 ani a descoperit filmul, în cinematograful din vecinătate, unde își petrecea chiar 
și o zi întreagă, văzând filme, unul după altul. 

Din dorința mamei, la 16 ani, se înscrie la Facultatea de Istorie, pe care a absolvit-o în 
1961. În același an, dă cu succes examen de admitere la Institutul de 
Teatru. Intră din prima încercare cu o schița de Caragiale, ”Amicul X”, și cu un sonet 
de Eminescu. Are colegi ce vor ajunge nume mari în teatrul românesc: Emil Hossu, 
Melania Cârje, Ștefan Sileanu, Olga Bucătaru, Peter Paulhoffer și Alexandru Bocăneț. 

În 1968, era actor la Teatrul ”B.St. Delavrancea”, când o poezie i-a schimbat viața. A 
recitat o poezie la televiziune, iar a doua zi directorul Teatrului Nottara, marele 
dramaturg Horia Lovinescu, îi propune să joace pe această scenă, alături de Ștefan 
Iordache, Ovidiu Iuliu Moldovan și Gilda Marinescu. În 1984, este remarcat și de 
marele scenarist Titus Popovici care îi oferă rolul împăratului Austriei în filmul ”Horea”. 

Actorul a fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios în 
grad de Cavaler, alături de alți actori, pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba 
teatrului romanesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului 
Național din București. 

  

 
  de: Bianca Ștefan 
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16. evz.ro 
din data de 28 Februarie 2019 

https://evz.ro/amintiri-alexandru-repan-actor-roman.html 
 

 
 

Amintiri de pe scena vieţii. Dezvăluiri dureroase din viaţa unui 
mare actor român 

 
Reputatul actor Alexandru Repan a afirmat recent că atunci când mama sa 
îl certa nu era niciodată nervoasă. Acest lucru ar chiar şi un spat pentru toţi 
părinţii pentru că este o latură importantă în educaţia copiilor.  
 
 
„Cea mai mare lecţie pe care am învăţat-o de la mama mea a fost că niciodată 
atunci când mă certa nu era nervoasă. Se făcea că este nervoasă şi asta este una 
din laturile principale educării copilului. Nu trebuie să-l cerţi atunci când tu ești 
nervos. (...) Atunci el simte mai bine educaţia. Când eşti nervos faci greşeli. Mama 
mea era o marte actriţă care se prefăcea de fiecare dată că e supărată pe mine, deşi 
nu era niciodată", a spus marele actor Alexandru Repan, potrivit dcnews.ro 

 
Alexandru Repan lucrează de 50 de ani la Teatrul Nottara. 

 
de: Lucian Ionescu 
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17. DC NEWS 
din data de 28 Februarie 2019, ora 11:28 
https://www.dcnews.ro/alexandru-repan-era-o-marte-actrita-se-
prefacea-de-fiecare-data-ca-e-suparata-pe-mine_639772.html 
 

 
 
 
Alexandru Repan: Era o mare actriţă. Se prefăcea de fiecare dată 

că e supărată pe mine 
 

 
Descriere foto: Alexandru Repan 

 

Alexandru Repan a povestit la DCNews despre cea mai importantă lecţie pe 
care a învătat-o de la mama sa, dar şi despre anii petrecuţi la Teatrul Nottara. 
 
”Cea mai mare lecţie pe care am învăţat-o de la mama mea a fost că niciodată atunci 
când mă certa nu era nervoasă. Se făcea că este nervoasă şi asta este una din laturile 
principale educării copilului. Nu trebuie să-l cerţi atunci când tu ești nervos. (...) Atunci 
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el simte mai bine educaţia. Când eşti nervos faci greşeli. Mama mea era o mare actriţă 
care se prefăcea de fiecare dată că e supărată pe mine, deşi nu era niciodată”, a spus 
marele actor Alexandru Repan la interviurile DCNews. 

Alexandru Repan lucrează de 50 de ani la Teatrul Nottara. 

„O perioadă de mari bucurii, de mari succese, de câteva insuccese pe care încerc să nu 
mi le amintesc. De fapt nu-mi amintesc nici de marile succese sau de micile succese 
pentru că timp de 50 de ani am muncit zilnic în acest teatru. Am făcut o dată o mică 
socoteală cât timp am petrecut în aceste doua săli şi au foarte mulţi ani petrecuţi alături 
de public sau alături de regizori la repetiţii. Au fost 50 de ani frumoși în acest teatru şi 
sper să mai fie în continuare câţiva”, a mai spus actorul.  

 
de: Loredana Brumă 
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18. Yorick.ro 
din data de 27 Februarie 2019 

https://yorick.ro/alexandru-repan-meseria-asta-nu-are-un-sfarsit-
un-acasa/ 
 

 
 

Alexandru Repan: „Meseria asta nu are un sfârșit, un acasă…” 

 

„Într-o bună dimineață, foarte devreme”, într-o casă cu curte, din apropiere de 
Popa Nan, a venit pe lume un copil dorit. Era ziua de 26 februarie, în anul 
cutremurului din 1940. Așa începe povestea vieții lui Alexandru Repan, spusă de 
el însuși și consemnată într-un interviu publicat în urmă cu zece ani în revista 
noastră. În curtea aceea aflată într-un București ce se străduia să devină modern, 
aproape de mahalaua care era mahala și nimic altceva, s-a făcut, probabil, prima 
legătură cu natura. Și dincolo de gardul ei, dincolo de iarba și de copacii ei, s-a 
văzut la început lumea largă. Ei bine, copilăria seamănă cu copilăria copilului 
universal, cum ar fi spus G. Călinescu. Repovestită de el însuși, seamănă mult cu 
vârsta de aur, deși pentru București nu era deloc o vârstă de aur. Desigur, căci 
destinul îi pregătise copilului o gamă variată de experimente, de la război și 
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foamete la luminile sclipitoare ale gloriei, între care există o mulțime de 
descoperiri. 

Revăzută peste ani, figura paternă arată astfel descrisă de Alexandru Repan: „Tata 
era foarte șmecher. Până în 1939, tata era cetățean austriac. În 1939 după 
Anschluss (alipirea Austriei la Marele Reich), ar fi devenit dezertor ca austriac. A 
renunțat la cetățenia austriacă și a devenit cetățean român în 1939, iar chestia cu 
armata aici era foarte neclară pentru el. Trecuse puțin și vârsta și a stat puțin ca 
marinar la Turnu Severin și a scăpat de urgiile războiului.” Cât despre cea 
maternă, este și ea o figură desprinsă dintr-un basm de demult, când oamenii 
aveau și timp. 

Odată ieșit din curtea părinților, începe drumul prin lume. Mai întâi îi iese în cale, 
aproape, Cinematograful „Pache”, unde merge cu un prieten. „Stăteam şi pe 
bulevardul Pache Protopopescu, care a rămas şi este unul dintre cele mai frumoase 
bulevarde ale Bucureştiului”, își amintește. „Pe bulevardul acela treceau căruţele 
cu ţărani care se duceau spre Obor, încărcate cu mere, pere, pepeni, roşii şi ardei. 
Deci iar aveam un iz de sat. Trecea şi tramvaiul, deci eram la Bucureşti, mai trecea 
şi câte o trăsură, deci eram în Bucureştiul antebelic… Acest cocktail geografico-
socio-politic l-am avut încă din naştere şi asta probabil că a determinat şi un fel 
de neînţelegere sufletească. Nu ştiam dacă sunt ţăran, mahalagiu sau orăşean, până 
la urmă am devenit ce-am devenit…” 

Împreună cu părinții, se duce și la spectacole de teatru. Ani întregi, eroii de pe 
marele ecran din cartier și cei de pe scenă îi spun povești. Jocul îl atrage, desigur, 
la școală el e încă joacă. Dar sunt vremuri nesigure și e nevoie de o meserie 
adevărată, susține mama. 

De la istorie la actorie 

La șaisprezece ani, adolescentul blond Alexandru Repan este admis la Facultatea 
de Istorie din orașul natal. Abia după ani de studiu de care își amintește cu plăcere, 
după ani de război în care România se reconfigurează, intrând sub zodia roșie a 
noii orânduiri, urmează în sfârșit teatrul. În 1961, este student la Institutul de 
Teatru, la clasa profesorilor Moni Ghelerter și Zoe Anghel, unde îi are colegi pe 
Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu sau Ștefan Sileanu. 

După absolvire, joacă la Brașov doi ani, apoi se întoarce la Teatrul „Barbu 
Ștefănescu Delavrancea” din București, unde îl vede jucând dramaturgul Horia 
Lovinescu și îi propune să se alăture Teatrului Nottara, pe care la momentul 
respectiv îl conducea și unde Alexandru Repan avea să construiască roluri 
remarcabile. „Karamazovii”, în regia lui Dan Micu, este una dintre creațiile acelea 
care au însemnat mult. A lucrat la producții semnficative și cu regizorul Dan 
Nasta. În „Și eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu întruchipa un profesor 
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de matematică mizantrop, pentru care existanța nu mai aduce nici bucurii, nici 
surprize, un rol din care spune că a învățat mult. Cât despre partiturile din 
dramaturgia clasică, a fost, de-a lungul timpului, Claudius din „Hamlet”, în regia 
lui Dinu Cernescu, Lopahin din „Livada de vișini”, Regele din „Regele moare” 
de Eugène Ionesco și multe alte personaje. 

Care sunt oamenii, artiști sau altceva, care au declarat faptele ce au dus la această 
acumulare? Actorul povestea în interviul amintit: „Sunt roluri, oameni cu care te 
întâlneşti, oameni importanţi sau nu, dar care pentru tine devin importanţi prin 
faptul că-ţi oferă sau îţi dezvăluie ceva. Eu am avut noroc întotdeauna de 
seducători, cum ar spune domnul Liiceanu. În sensul în care omul care te seduce 
este un mentor, un profesor. Sigur că şi la mine, ca la orice om, primii seducători 
sunt părinţii. Şi am avut-o pe mama care era de o seducţie ireproşabilă şi care m-
a condus până spre maturitate pe un drum sigur şi, mai ales, moral. La Facultatea 
de Istorie am avut norocul să am tot nişte profesori minunaţi şi, chiar dacă n-am 
reuşit să devin istoric, mi-am petrecut cinci ani din viaţă ascultându-i. Dar şi acolo 
m-am ocupat mai mult de teatru decât de istorie, se făcea teatru de amatori şi pe 
vremea aceea… nu atât de organizat cum s-a făcut după aceea în Cântarea 
României, dar la Casa de Cultură a Studenţilor se făcea teatru. În Facultatea de 
Istorie, am avut norocul să cunosc câţiva oameni – pe vremea aceea actorii erau 
obligaţi să facă şi muncă voluntară prin facultăţi – şi de aceea am avut noroc ca 
primii mei regizori să fie Carmen Stănescu şi Damian Crâşmaru despre care am 
nişte amintiri superbe din vremea aceea. Şi iată că, la un moment dat, după ce am 
terminat Facultatea de Istorie am dat examen la Institutul de Teatru, unde am intrat 
şi de atunci au început să se rostogolească la vale bolovanul vieţii mele artistice.” 

 

Sufletul, acest „imens osuar”  

Și cum te schimbă teatrul? Ce urme rămân, după fiecare spectacol și, apoi, după 
ani de actorie? Răspunsul este următorul: „Este greu de crezut că după două-trei 
ore în care te-ai străduit să fii altcineva, chiar dacă nu eşti altcineva, acel altcineva 
care se înfiripă în tine vrând-nevrând dispare odată cu cortina finală. El începe să 
intre în putrefacţie o vreme şi, ca la orice organism care trece în nefiinţă, scheletul 
rămâne. Şi s-ar putea ca sufletul nostru, la un moment dat, spre bătrâneţe, să fie 
un imens osuar în care oasele acestor înfiripaţi la viaţă care se cheamă rolurile 
noastre să bântuie printre noi… Uneori ne sufocă, ne amărăsc, ne bucură, ne 
încântă şi până la urmă ne omoară. E greu să credem că tot ce facem seară de 
seară, dimineaţă de dimineaţă la repetiţii nu lasă undeva în adânc, într-un spaţiu 
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necunoscut, urme adânci. Care de cele mai multe ori sunt dureroase, sunt ca nişte 
cicatrice.” 

Urmele adânci ca niște cicatrice sunt, deci, tot timpul acolo. Perfecțiunea însă, 
această abstracțiune care seduce fără întrerupere, nu este tot timpul acolo. Ideal 
îndepărtat, actorul privește spre el, știe că drumul e lung: „Se spune că nu trebuie 
să ajungi niciodată la perfecţiune, ci trebuie să tinzi spre ea. E adevărat, numai că 
meseria asta la un moment dat trebuie învăţată, ca orice altă meserie. Că ea se mai 
poate perfecţiona din când în când e adevărat, dar în situaţia noastră trebuie să te 
perfecţionezi tu. Pentru că instrumentul tău eşti tu. Aşa că pe vremea când eram 
profesor la Institutul de Teatru aveam şi o glumă. Le spuneam studenţilor mei: 
<Băieţi, meseria asta e uşor de învăţat, se învaţă într-o marţi, dar dacă ai lipsit în 
marţea aia n-o mai înveţi niciodată.>” 

„Suntem vagabonzi…” 

Talent? Tehnică? Și mai ce? Intuiție sau inteligență înainte de toate? Abandon sau 
stăpânire de sine? Actorul e rolul sau actorul e și rolul?  „Nu-mi pierd niciodată 
uzul raţiunii când sunt pe scenă. Trebuie să fii doi pe scenă, şi tu, şi rolul de alături 
de tine”, răspunde Alexandru Repan. Și explică: „Dar clipele de revelaţie artistică 
se întâmplă de obicei în repetiţii. Fiorul acela pe şira spinării în care-ţi spui în 
sinea ta <Asta e!> se întâmplă mai adesea în procesul de creaţie decât pe scenă. 
Talentul e să poţi reface ceea ce ai găsit atunci când ţi-ai spus <Asta e clipa pe 
care trebuie s-o opresc.> A fost găsită, cu sau fără voia ta, într-un moment de 
graţie. Pe care de fiecare dată actorul îl simte, dar meseria înseamnă să-l poţi fixa. 
Undeva în fiinţa ta. Şi să poţi reface, ca şi când s-ar întâmpla mereu, ceea ce nu 
se poate să se întâmple mereu.” 

Nu, teatrul în sine nu s-a schimbat și nu se schimbă, spune Alexandru Repan, ci 
doar modele și modelele. Sensurile lui rămân aceleași, iar drumul e nesfârșit: „Pe 
vremuri, când eram eu mic, se juca la Teatrul Naţional o piesă care se 
chema Căruţa cu paiaţe. Nu cred că s-a întâmplat nimic. Nu se mai merge cu 
căruţa, se merge cu autobuzul, dar tot paiaţe am rămas şi tot ne deplasăm de acolo, 
colo, dintr-un spaţiu într-altul, dintr-un rol într-altul, dintr-o viaţă într-alta, dintr-
un suflet într-altul, dintr-un gând într-altul. Suntem rătăcitori în lume şi limanul 
nu e altul decât sfârşitul vieţii. Meseria asta nu are un sfârşit, un acasă… Trebuie 
să rătăceşti în fiecare seară, în altă parte, în alt loc, în alt rol, în altă viaţă. Suntem 
vagabonzi…” 

Vagabonzi de atâtea și atâtea feluri. „Vagabonzi” precum craii de Curtea Veche, 
de exemplu, protagoniștii unei lumi decadente, apuse, așa cum a reprezentat-o 
Mateiu I. Caragiale în celebrul său roman, pe care Alexandru Repan l-a dramatizat 
și care ocupă un loc de frunte în ierarhia personală de valori. „Vagabonzi” precum 
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spiritele tulburate, aspirând la un ideal, pe care le-a jucat în anii lungi ai carierei 
sale. „Vagabonzi” care le spun povești oamenilor care vin la teatru și la film… 

 
de: Dana Ionescu 
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19. Adevărul – Blog Doina Papp 
din data de 28 Februarie 2019, ora 14:42 

https://adevarul.ro/cultura/teatru/alexandru-repan-cincizeci-ani-
scena-1_5c77d596445219c57eb49a4f/index.html 
 

 
 

 
Alexandru Repan, de peste cincizeci de ani pe scenă 

 

 
 
Nici că se putea alege o piesă mai bună pentru sărbătorirea celor 50 de ani de 
carieră ai cunoscutului actor decât „Vizitatorul“ de la Teatrul Nottara. Un 
spectacol atât de elocvent pentru potenţialul de talent si măiestrie al actorului care 
la o vârstă venerabilă duce pe umerii săi carismatici un rol de mare întindere şi 
anvergură.  
 
În plus, rolul unui savant celebru, descoperitorul psihanalizei şi al terapiilor care 
l-au consacrat pe doctorul Freud, evreul austriac care a supravieţuit anschluss-ului 
şi Holocaustului.  
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În piesa scrisă de Eric Emmanuel Schmitt în stilu-i caracteristic, care îmbină 
exigenţele piesei de idei cu reţeta de succes a bulevardierei, un actor ca Repan, 
obişnuit să strălucească pe scenă şi să fie adulat de public, are ocazia să repete 
succese anterioare care i-au marcat frumoasa istorie scenică. Poartă cu demnitate 
vârsta personajului ajuns la apogeul gloriei şi evident costumul croit după moda 
anilor 30, când domnii purtau sacouri elegante, cămăşi albe cu lavaliere, baston 
cu cap de argint gravat cu monogramă şi-şi acopereau grimasele cu batiste fine de 
poplin. Toată costumaţia aceasta îi vine de minune actorului care a arborat pe 
scenă nu doar costume de epocă - al regelui din Hamlet, al aceluia din Regele 
moare, al tuturor prinţilor cu şi fără blazon din Turgheniev şi Oscar Wilde de la 
Mateiu Caragiale şi Dostoievski, ci şi ţinute demne de intelectuali frământaţi de 
problemele conştiinţei şi ale existenţei precum personajele din piesele lui Horia 
Lovinescu. A împrumutat din şarmul lui personajelor jucate, făcându-le apropiate, 
motiv pentru care publicul s-a simţit mai mereu flatat să participe la aventura 
spirituală la care era invitat. Ca şi acum când doctorul Freud în interpretarea lui 
Alexandru Repan e obligat să se umilească dincolo de demnitatea sa funciară 
pentru a-şi salva fiica (Crenguţa Hariton) din mâinile naziştilor. Dar mai ales e 
obligat să-şi pună în discuţie principiile ştiinţifice, ateismul în confruntarea finală 
cu divinitatea şi credinţa. Disputa sclipitoare pe care o are cu Necunoscutul 
(Marius Stănescu) care-i vizitează incognito casa e o nouă ocazie pentru 
venerabilul actor, având la bază şi solide studii de istorie, să-şi demonstreze 
acribia intelectuală izvorâtă dintr-o cultură asumată care a stat în permanenţă la 
temelia carierei sale. Ludicul care caracterizează la urma urmelor orice actor, căci 
este chintesenţa teatralităţii a avut şi are la Alexandru Repan alte forme de 
manifestare decât cele clasice: versatilitate, mobilitate a măştilor, volatilitate a 
substanţei dramatice. Ludicul lui Repan are conotaţii raţionale de unde decurg 
subtilitatea unui zâmbet, ambiguitatea pauzelor, modulaţiile superbului său glas 
şi ale frazării. Dar cel mai bine îl defineşte, cred, o anume siguranţă a prezenţei 
scenice pe care o domină potrivit înţelegerii rolului de epicentru care i-a fost 
destinat. Când e înconjurat de foşti studenţi, ca în cazul de faţă, noţiunea de 
maestru se impune de la sine.  
 
Încă viguros şi convingător pe scenă, Alexandru Repan se reinventează cu fiecare 
nou proiect. Aşa a fost cu Oscar şi tanti Roz, când a surprins jucând drama unui 
băieţel bolnav de cancer la vârsta pe care o avea actorul, şi tot aşa cu Cafeneaua 
lui Repi (numele de alint al actorului), care adună fanii săi şi ai poeziei în serile 
în care printre acorduri muzicale şi versuri memorabile se strecoară şi câte o 
lacrimă în amintirea colegilor dispăruţi pe care îi evocă în frumoase portrete.  
 
La câţiva paşi mai jos e însă scena unde Repi redevine Alexandru Repan, cel care 
în rolul lui Ivan Karamazov cutremura o sală rostind monologul Marelui 
inchizitor. Cum se vede până-n cele din urmă, un actor cu A e suma rolurilor 
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jucate, iar ale lui Repan sunt unul şi unul. Printre ele şi cel din Vizitatorul în regia 
lui Claudiu Goga, care ţine afişul de aproape 15 ani, ales acum să-l reprezinte la 
aniversare. O aniversare cu multe flori şi discursuri frumoase în faţa unui public 
cu mulţi tineri care nu vor uita momentul mai ales că în faţa lor, într-un gest 
grandilocvent, dar semnificativ, Actorul a băut până la fund paharul... vieţii pe 
care mai apoi, într-un gest teatral, l-a spart. 
 
 

de: Doina Papp 
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20. DC NEWS 
din data de 02 Martie 2019, ora 08:08 

https://www.dcnews.ro/actorul-repan-intrebat-despre-schimbarile-
guvernamentale-si-care-e-treaba-noastra-daca-ne-uitam-acolo-
aflam-ce-se-intampla-cu-nazbatiile_640139.html 
 

 
 

Actorul Repan, întrebat despre schimbările guvernamentale: Și 
care e treaba noastră? Dacă ne uităm acolo, aflăm ce se întâmplă 

cu năzbâtiile 
 

 
Descriere foto: Repan  

 

Actorul Alexandru Repan a fost aniversat la Teatrul Nottara, la împlinirea a 
79 de ani, printr-un eveniment special și prin spectacolul Vizitatorul de Eric-
Emmanuel Schmitt.  
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Actorul Alexandru Repan a acordat, cu această ocazie, un interviu pentru DC News în 
care a fost întrebat și cât de greu este să faci teatru în România.  

"Nu este greu niciodată când faci ceva care-ți place. Și mineritul este o meserie frumoasă 
atunci când ești mândru de ea și o faci cu plăcere. Munca nu este un chin atunci când îți 
place ceea ce faci. Teatrul este o plăcere, nu un chin!”, a spus Alexandru Repan. 

Cât despre faptul că guvernele se tot schimbă, implicit și miniștrii Culturii, maestrul a 
zis că aceste mișcări nu influențează teatrul: ”Și care este treaba noastră? Noi învățăm 
textul, facem repetiții, publicul intră, ne aplaudă, plecăm acasă. Dacă ne uităm la 
televizor, ceea ce nu este cazul meu, aflăm ce se întâmplă cu năzbâtiile guvernamentale, 
dar acest lucru nu are legătură cu teatrul. Ce poate are legătură cu teatrul sunt bugetele. 
Actorii de teatru nu au fost niciodată bogați și s-au plâns arareori, aproape deloc”. 

 
 
 

de: Scutaru Cristina 
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21. Click! 
din data de 02 Martie 2019, ora 19:07 

https://www.click.ro/vedete/romanesti/alexandru-repan-nu-
renunta-la-scena-la-79-de-ani-joaca-baston 
 

 
 

Alexandru Repan nu renunţă la scenă. La 79 de ani, joacă în 
baston 

 
Joacă	magistral	în	piesa	”Vizitatorul”,	pe	scena	“Teatrului	Nottara”	unde	este	angajat	din	1968 

 
Actor al ”Teatrului Nottara” , Alexandru Repan a împlinit 79 de ani, pe 26 
februarie, şi a avut parte de o mare surpriză, din partea admiratorilor săi, care l-au 
aplaudat minute în şir, după spectacolul ”Vizitatorul”. Cei prezenţi i-au savurat 
fiecare replică, fiind, pe bună dreptate, un actor care ar fi putut face lesne şi o 
carieră la Hollywood.  
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Îndrăgitul actor, care a interpretat o seamă de personaje istorice atât în teatru, cât 
şi în film, de la Dimitrie Cantemir la Mahomed al II-lea, a fost sărbătorit 
weekendul trecut pe scena ”Teatrului Nottara”. 

 
 

A fost sărbătorit pe scenă, în aplauzele spectatorilor 
 
Alexandru Repan  a jucat impecabil în piesa „Vizitatorul”, însă pe scenă s-a 
sprijinit în baston, semn că se confruntă cu probleme de sănătate.Printre multele 
declaraţii făcute la ceas aniversar, Alexandru Repan a mărturisit că la baza carierei 
sale a stat dragostea pentru teatru. 

”Actoria este o meserie frumoasă, iar când îţi place ceva munca nu este un chin. 
Teatrul este o plăcere, nu mă interesează schimbările politice. Învăţăm textul, 
mergem pe scenă, lumea ne aplaudă, totul este frumos”, a menţionat el într-un 
interviu de suflet pentru dcnews.ro. 

 
 

Îi este tare dor de fiii lui, care vin acasă doar în vacanţă 
 
S-a căsătorit la 50 de ani, când a reîntâlnit-o pe Simona, o mai veche admiratoare, 
nelipsită de la premierele lui. Femeia nu doar că i-a dăruit dragostea ei, ci şi doi 
fii minunaţi, Alex şi Mateiu, acum studenţi la Viena: ”Mi-e foarte dor de ei, deşi 
vorbim zilnic la telefon, le simt absenţa. Noroc că vacanţele sunt lungi şi 
frumoase, mai merg şi eu la ei”, a mai menţionat artistul. 

 
A jucat în Vlad Ţepeş (1979) 
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Alexandru Repan a urcat pentru prima dată pe scenă în clasa a V-a, într-o piesă 
semnată de I.L. Caragiale. Anul următor, făcea regie şi aducea în scenă 
„Scrisoarea III” de Mihai Eminescu, unde îl juca pe Baiazid. 

La 14-15 ani, ştia deja pe dinafară o mulţime de roluri din piese celebre. După 
absolvirea liceului, tânărul Alexandru Repan a urmat cursurile Facultăţii de 
Istorie, dar în acelaşi timp a jucat şi a pus în scenă spectacole la Casa de Cultură 
a Studenţilor. 

 
A fost distribuit şi în ”Mihai Viteazul” ( 1970) 

 
În 1961 a intrat la Institutul de Teatru, unde i-a avut profesori pe Mony Ghelerter 
şi Zoe Anghel. Foştii lui colegi au devenit, de asemenea, mari nume în teatru şi i-
au devenit chiar colegi: Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu, Ştefan Sileanu şi Olga 
Bucătaru. În 1968, Horia Lovinescu îl remarcă şi îl aduce în trupa “Teatrului 
Nottara”, unde joacă şi azi alături de mari actori. 

 
Alexandru, în ”Aurel Vlaicu” (1977) 
 
De-a lungul anilor, maestrul şi-a împrumutat vocea unor personaje celebre din 
spectacole radiofonice şi a făcut parte din distribuţiile unor filme de succes 
precum „Colierul de turcoaze”, „Mihai Viteazul” şi „Rochia albă de dantelă”. A 
jucat în seriale precum „Lumini şi umbre” şi „Cu un pas înainte” (PRO TV). Anul 
trecut a apărut în filmul „Apostol Bologa”. 

de: Gheorghe Cheiu 
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Aniversare Anda Caropol 
 
22. AGERPRES 

din data de 09 Aprilie 2019, ora 11:00 
https://www.agerpres.ro/documentare/2019/04/09/o-personalitate-pe-
zi-actrita-anda-caropol--288874 
 

 
 
 

O PERSONALITATE PE ZI: Actriţa Anda Caropol 
 
Actriţa Anda Caropol s-a născut la 9 aprilie 1939. În 1960, a absolvit Institutul de 
Artă Teatrală şi Cinematografică, specializarea arta actorului, la clasa 
profesorului A. Pop Marţian, potrivit site-ului Teatrului Nottara. 
 
În anii studenţiei a jucat la Studioul Casandra în: "Orologiul Kremlinului" (1958); 
"Oameni de azi" (1959); "Nu-i totdeauna praznic" (1960); "Mica studentă" 
(1960). 
 
Repartizată la Teatrul Naţional din Cluj, a primit roluri în spectacolele: "Poveste 
din Irkutsk" (1960); "Neamurile" (1961); " Întoarcerea" (1961), conform sursei 
citate. 
 
Din 1964, devine actriţă a Teatrului Nottara din Bucureşti. "Sonet pentru o 
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păpuşă" de Sergiu Fărcăşan, regia: Lucian Giurchescu (1964), "Au fost odată două 
orfeline" de Adolphe Philippe d'Ennery, regia: Sanda Manu (1966), "Henric al 
IV-lea" de Luigi Pirandello, regia: Lucian Giurchescu (1966), "Patimi" de Paul 
Everac, regia: Sorana Coroamă-Stanca (1967), "Petru Rareş" de Horia Lovinescu, 
regia: Sorana Coroamă-Stanca (1967) sunt spectacole ce au marcat debutul unei 
cariere de peste 50 de ani pe scena Teatrului Nottara. 
 
 
Au urmat colaborări cu importanţi regizori în spectacole remarcabile din istoria 
teatrului românesc: "O casă onorabilă" de Horia Lovinescu, regia: Lucian 
Giurchescu (1968); "O lună la ţară" de Ivan Sergheevici Turgheniev, regia: 
George Rafael (1970); "Bărbaţi fără neveste" de Neil Simon, regia: George Rafael 
(1970); "Şi eu am fost în Arcadia" de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta (1971); 
"Bună seara, Domnule Wilde!", după Oscar Wilde, regia: Alexandru Bocăneţ 
(1971); "Hamlet" de William Shakespeare, regia: Dinu Cernescu (1974); "Ultima 
oră" de Mihail Sebastian, regia: Valeriu Moisescu (1975); "Noi, subsemnaţii" de 
Alexandr Ghelman, regia: Dan Micu (1980); "Henric al IV-lea" de Luigi 
Pirandello, regia: Dominic Dembinski (1990); "Revizorul" de N.V. Gogol, regia: 
Mircea Cornişteanu (1995); "Căsătoria" de N.V. Gogol, regia: Gavriil Pinte 
(1998); "Orfanul Zhao" de Ji Jun Xiang, regia: Alexandru Dabija (1998); "Titanic 
vals" de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu (2002); "Sărbători fericite" de 
Jean Poiret, regia: Dinu Cernescu (2002); "Travestiuri" de Tom Stoppard, regia: 
Dan Vasile (2003); "Pădurea" de Aleksandr Nikolaevici Ostrovski, regia: Tudor 
Mărăscu (2005); "Billy Şchiopul" de Martin McDonagh, regia: Vlad Massaci 
(2005); "Hangiţa" de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005). 
 
În stagiunea 2018-2019, Anda Caropol joacă rolul Ninei Mihail în "Repetiţia 
vieţii mele", în regia lui Alexandru Jitea, spectacol ce a avut premiera pe 23 
decembrie 2018. 
 
Cariera cinematografică o urmează cronologic pe cea în teatru, cu roluri în 
peliculele: "Băieţii noştri" (1960, r. Anastasia Anghel, Gheorghe Vitanidis), 
"Celebrul 702" (1962, r. Mihai Iacob), "Cerul n-are gratii" (1962, r. Francisc 
Munteanu), "La vârsta dragostei" (1963, r. Francisc Munteanu), "Am o idee" 
(1981, r. Alecu Croitoru), "Miezul fierbinte al pâinii" (1983, r. Alecu Croitoru), 
"Secretul armei secrete" (1988, r. Alexandru Tatos), "Senatorul melcilor" (1995, 
r. Mircea Daneliuc), "Despre morţi numai de bine" (2005, r. Claudiu Romila), 
"Viaţa e un dar" (2007, r. Bogdan Danelopol), "MMS" (2008, r. Alexandru 
Vrabiescu), "Breaking News" (2017, r. Iulia Rugină), conform Cinemagia.  
 
 
Sursa: AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu, editor: Doina Lecea, 
editor online: Anda Badea) 
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23. AGERPRES 
din data de 13 Mai 2019, ora 11:10 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/05/13/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara--306153 
 

 
 

 
Vedeta de lângă tine - ANDA CAROPOL 
 
 
Întotdeauna îţi adresează un zâmbet, apoi îţi vorbeşte cu tandreţe şi alint, iar dacă 
ai o clipă de răgaz, te cucereşte cu poveşti. Scurte, pentru că e discretă şi nu vrea 
să fure timpul nimănui. Pozitive, pentru că nu vrea să supere pe nimeni! Dacă ai 
norocul ca numele tău să se afle în agenda ei, te sună, cel puţin de Crăciun, de 
Paşti şi de ziua ta, făcându-ţi cele mai frumoase şi senine urări. 
 
Fiinţă armonioasă, Anda Caropol risipeşte în juru-i doar tihnă şi speranţă! Este 
una dintre puţinele actriţe care nu-şi vorbesc vreodată colegii de rău. Dar ea îi 
vorbeşte, de nenumărate ori, de bine! Pentru că poveştile ei sunt, cum se poate 
presupune, cu artişti, despre artişti. Anda Caropol este singura actriţă despre care 
nu ştiu să fi cerut vreodată un rol! Poate pentru că nici nu a fost nevoie, 
întotdeauna primindu-le, oferindu-i-se! Anda Caropol este printre puţinii actori 
despre care nu ştiu să fi cerut o favoare, dar care ştie să ofere tuturor bucurie. Pe 
scenă şi în viaţă. 
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Pentru toate acestea am socotit că merită, la ceas aniversar, să aibă un spectacol 
numai al său, în care să povestească despre ea, adică despre artişti şi despre arta 
teatrului. Pentru că, nu-i aşa, nu vom şti niciodată cât din istorisirea unui actor 
este despre sine şi cât despre ceilalţi... 
 
Şi pentru că un tânăr autor (Claudiu Sfirschi-Lăudat) a scris despre o actriţă şi 
despre arta teatrului, şi pentru că s-a găsit un actor (Alexandru Jitea) căruia să-i 
placă să se joace de-a regia cu colegii săi, şi pentru că nişte actori (Ion Haiduc, 
Mircea Teodorescu, Alexandra Aga) au acceptat să facă figuraţie, iar nişte 
tehnicieni (Dana Popescu, Simona Buşoiu, Ioana Dănilă, Paula Ticovschi, 
Gheorghe Săbărel, Marius Negoiţă, Paul Doanţă, Robert Ţâcu, Ramona Ursan) s-
au prins să joace propriile lor roluri - aşa s-a născut această minune de poveste-
spectacol numită simbolic Repetiţia vieţii mele. 
 
Joi, 23 mai, ora 19.30, în Sala George Constantin a Teatrului Nottara, o vom 
aniversa cum se cuvine pe actriţa ANDA CAROPOL pentru cei 80 de ani petrecuţi 
cu demnitate pe scena vieţii şi pentru cei 55 de ani petrecuţi cu har pe scena 
Teatrului Nottara. 
 
Vă aşteptăm să-i urmărim povestea (în spectacolul Repetiţia vieţii mele), să-i 
urăm mulţi şi frumoşi ani şi să ciocnim un pahar cu vin!!! 
 
Marinela Ţepuş (manager) şi Echipa Teatrului Nottara 
 
* 
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, asistent Cornel Todea. A fost colegă de an cu Stela 
Popescu, Sebastian Papaiani, Rodica Popescu Bitănescu, Brânduşa-Zaiţa 
Silvestru, Sorin Gheorghiu, Oana Diamandi, Agatha Nicolau etc. Din 1964, s-a 
alăturat trupei Teatrului Nottara, condus, pe atunci, 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, Ileana Stana Ionescu, Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu etc. 
 
A fost repartizată la Naţionalul clujean, unde a fost distribuită în: Poveste din 
Irkutsk de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, regia: Cornel Todea (1960); Neamurile 
de Teofil Busecan, regia: George Gherasim (1961); Întoarcerea de Mihai Beniuc, 
regia: Călin P. Florian (1961). 
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De-a lungul celor peste 50 de ani de teatru petrecuţi pe scena Teatrului Nottara, 
Anda Caropol a lucrat cu regizori importanţi la spectacole memorabile pentru 
istoria artei teatrale de la noi. Amintim câteva dintre aceste roluri: Sonet pentru o 
păpuşă de Sergiu Fărcăşan, regia: Lucian Giurchescu (1964); Au fost odată două 
orfeline de Adolphe Philippe d'Ennery, regia: Sanda Manu (1966); Henric al IV-
lea de Luigi Pirandello, regia: Lucian Giurchescu (1966); Patimi de Paul Everac, 
regia: Sorana Coroamă-Stanca (1967); Petru Rareş de Horia Lovinescu, regia: 
Sorana Coroamă-Stanca (1967); O casă onorabilă de Horia Lovinescu, regia: 
Lucian Giurchescu (1968); O lună la ţară de Ivan Sergheevici Turgheniev, regia: 
George Rafael (1970); Bărbaţi fără neveste de Neil Simon, regia: George Rafael 
(1970); Şi eu am fost în Arcadia de Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta (1971); 
Bună seara, Domnule Wilde!, după Oscar Wilde, adaptare de Eugen Mirea, regia: 
Alexandru Bocăneţ (1971); Hamlet de William Shakespeare, regia: Dinu 
Cernescu (1974); Ultima oră de Mihail Sebastian, regia: Valeriu Moisescu (1975); 
Noi, subsemnaţii de Aleksandr Ghelman, regia: Dan Micu (1980); Henric al IV-
lea de Luigi Pirandello, regia: Dominic Dembinski (1990); Revizorul de N.V. 
Gogol, regia: Mircea Cornişteanu (1995); Căsătoria de N.V. Gogol, regia: Gavriil 
Pinte (1998); Orfanul Zhao de Ji Jun Xiang, regia: Alexandru Dabija (1998); 
Titanic vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu (2002); Sărbători fericite 
de Jean Poiret, regia: Dinu Cernescu (2002); Travestiuri de Tom Stoppard, regia: 
Dan Vasile (2003); Pădurea de Aleksandr Nikolaevici Ostrovski, regia: Tudor 
Mărăscu (2005); Billy Şchiopul de Martin McDonagh, regia: Vlad Massaci 
(2005); Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun (2005), Călătoria, scenariul: 
Gavriil Pinte, după Constantin Abăluţă, regia: Gavriil Pinte (2015), Iubirea la 
oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia Berovici (2018). 
 
Filme: Băieţii noştri, regia: Gheorghe Vitanidis şi Anastasia Anghel (1959), 
Celebrul 702, regia: Mihai Iacob (1961); Lada cu zestre, regia: Francisc Muntean 
(1961); Cerul n-are gratii, regia: Francisc Munteanu (1962); La vârsta dragostei, 
regia: Francisc Munteanu (1963); Am o idee, regia: Alecu Croitoru (1981); 
Miezul fierbinte al pâinii, regia: Alecu Croitoru (1983); Secretul armei secrete, 
regia: Alexandru Tatos (1988); Senatorul melcilor, regia: Mircea Daneliuc 
(1995). 
 
"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 şi care îşi aduc prinosul 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) 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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24. România Liberă 
din data de 20 Mai 2019, ora 18:21 
https://romanialibera.ro/cultura/50-de-ani-pe-scena-teatrului-nottara-
784419?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_ult
imaora 
 

 
 
 

50 de ani pe scena Teatrului Nottara 

Întotdeauna îți adresează un zâmbet, apoi îți vorbește cu tandrețe și alint, iar 
dacă ai o clipă de răgaz, te cucerește cu povești. Scurte, pentru că e discretă 
și nu vrea să fure timpul nimănui. Pozitive, pentru că nu vrea să supere pe 
nimeni! 
 

Dacă ai norocul ca numele tău să se afle în agenda ei, Anda Caropol, căci despre 
ea este vorba, te sună, cel puțin de Crăciun, de Paști și de ziua ta, făcându-ți cele 
mai frumoase și senine urări. 

 
”Ființă armonioasă, Anda Caropol risipește în juru-i doar tihnă și speranță! Este 
una dintre puținele actrițe care nu-și vorbesc vreodată colegii de rău. Dar ea îi 
vorbește, de nenumărate ori, de bine! Pentru că poveștile ei sunt, cum se poate 
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presupune, cu artiști, despre artiști. Anda Caropol este singura actriță despre care 
nu știu să fi cerut vreodată un rol! Poate pentru că nici nu a fost nevoie, 
întotdeauna primindu-le, oferindu-i-se! Anda Caropol este printre puținii actori 
despre care nu știu să fi cerut o favoare, dar care știe să ofere tuturor bucurie. Pe 
scenă și în viață. Pentru toate acestea am socotit că merită, la ceas aniversar, să 
aibă un spectacol numai al său, în care să povestească despre ea, adică despre 
artiști și despre arta teatrului. Pentru că, nu-i așa, nu vom ști niciodată cât din 
istorisirea unui actor este despre sine și cât despre ceilalți... Și pentru că un tânăr 
autor (Claudiu Sfirschi-Lăudat) a scris despre o actriță și despre arta teatrului, și 
pentru că s-a găsit un actor (Alexandru Jitea) căruia să-i placă să se joace de-a 
regia cu colegii săi, și pentru că niște actori (Ion Haiduc, Mircea Teodorescu, 
Alexandra Aga) au acceptat să facă figurație, iar niște tehnicieni (Dana Popescu, 
Simona Bușoiu, Ioana Dănilă, Paula Ticovschi, Gheorghe Săbărel, Marius 
Negoiță, Paul Doanță, Robert Țâcu, Ramona Ursan) s-au prins să joace propriile 
lor roluri - așa s-a născut această minune de poveste-spectacol numită simbolic 
”Repetiția vieții mele”. 

Joi, 23 mai, ora 19.30, în Sala George Constantin a Teatrului Nottara, o vom 
aniversa cum se cuvine pe actrița Anda Caropol pentru cei 80 de ani petrecuți cu 
demnitate pe scena vieții și pentru cei 55 de ani petrecuți cu har pe scena Teatrului 
Nottara. Vă așteptăm să-i urmărim povestea (în spectacolul ”Repetiția vieții 
mele”), să-i urăm mulți și frumoși ani și să ciocnim un pahar cu vin!!!”, ne invită 
Marinela Țepuș (manager) și Echipa Teatrului Nottara. 

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, asistent Cornel Todea. A fost colegă de an cu Stela 
Popescu, Sebastian Papaiani, Rodica Popescu Bitănescu, Brândușa-Zaița 
Silvestru, Sorin Gheorghiu, Oana Diamandi, Agatha Nicolau etc. Din 1964, s-a 
alăturat trupei Teatrului Nottara, condus, pe atunci, 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, Ileana Stana Ionescu, Alexandru Repan, Ion Dichiseanu, Emil 
Hossu, Ruxandra Sireteanu etc. A fost repartizată la Naţionalul clujean, unde a 
fost distribuită în: ”Poveste din Irkutsk”, de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, regia 
Cornel Todea (1960); ”Neamurile”, de Teofil Busecan, regia George Gherasim 
(1961); ”Întoarcerea” de Mihai Beniuc, regia Călin P. Florian (1961). 

 
De-a lungul celor peste 50 de ani de teatru petrecuţi pe scena Teatrului Nottara, 
Anda Caropol a lucrat cu regizori importanţi la spectacole memorabile pentru 
istoria artei teatrale de la noi. Amintim câteva dintre aceste roluri: ”Sonet pentru 
o păpuşă” de Sergiu Fărcăşan, regia Lucian Giurchescu (1964); ”Au fost odată 
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două orfeline” de Adolphe Philippe d`Ennery, regia Sanda Manu (1966); ”Henric 
al IV-lea” de Luigi Pirandello, regia Lucian Giurchescu (1966); ”Patimi” de Paul 
Everac, regia Sorana Coroamă-Stanca (1967); ”Petru Rareş” de Horia Lovinescu, 
regia Sorana Coroamă-Stanca (1967); ”O casă onorabilă” de Horia Lovinescu, 
regia Lucian Giurchescu (1968); ”O lună la ţară” de Ivan Sergheevici Turgheniev, 
regia George Rafael (1970); ”Bărbaţi fără neveste” de Neil Simon, regia George 
Rafael (1970); ”Şi eu am fost în Arcadia” de Horia Lovinescu, regia Dan Nasta 
(1971); ”Bună seara, Domnule Wilde!”, după Oscar Wilde, adaptare de Eugen 
Mirea, regia Alexandru Bocăneţ (1971); ”Hamlet” de William Shakespeare, regia 
Dinu Cernescu (1974); ”Ultima oră” de Mihail Sebastian, regia Valeriu Moisescu 
(1975); ”Noi, subsemnaţii” de Aleksandr Ghelman, regia Dan Micu (1980); 
”Henric al IV-lea” de Luigi Pirandello, regia Dominic Dembinski (1990); 
”Revizorul” de N.V. Gogol, regia Mircea Cornişteanu (1995); ”Căsătoria” de 
N.V. Gogol, regia Gavriil Pinte (1998); ”Orfanul Zhao” de Ji Jun Xiang, regia 
Alexandru Dabija (1998); ”Titanic vals” de Tudor Muşatescu, regia Dinu 
Cernescu (2002); ”Sărbători fericite” de Jean Poiret, regia Dinu Cernescu (2002); 
”Travestiuri” de Tom Stoppard, regia Dan Vasile (2003); ”Pădurea” de Aleksandr 
Nikolaevici Ostrovski, regia Tudor Mărăscu (2005); ”Billy Şchiopul” de Martin 
McDonagh, regia Vlad Massaci (2005); ”Hangiţa” de Carlo Goldoni, regia Tino 
Geirun (2005), ”Călătoria”, scenariul: Gavriil Pinte, după Constantin Abăluță, 
regia Gavriil Pinte (2015), ”Iubirea la oameni” de Dmitri Bogoslavski, regia 
Evghenia Berovici (2018) . 

 
A jucat în filme precum ”Băieţii noştri”, regia: Gheorghe Vitanidis şi Anastasia 
Anghel (1959), ”Celebrul 702”, regia Mihai Iacob (1961); ”Lada cu zestre”, regia 
Francisc Muntean (1961); ”Cerul n-are gratii”, regia Francisc Munteanu (1962); 
”La vârsta dragostei”, regia Francisc Munteanu (1963); ”Am o idee”, regia Alecu 
Croitoru (1981); ”Miezul fierbinte al pâinii”, regia Alecu Croitoru (1983); 
”Secretul armei secrete”, regia Alexandru Tatos (1988); ”Senatorul melcilor”, 
regia Mircea Daneliuc (1995). 

 
„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 și care își aduc prinosul 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.”, spune Anda Caropol. 

 
de: Maria Capelos 
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25. TVR Youtube 
din data de 21 Mai 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=UaEk7B4IVJM 
 

 
 

Portret ANDA CAROPOL Identități 
 
O doamnă a teatrului românesc, un om sensibil și delicat, îndrăgita Anda Caropol 
este astăzi la Identităţi. 
 

 
 

de: Ilinca Ciobanu 
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26. Jurnalul.ro 
din data de 22 Mai 2019, ora 16:43 

https://jurnalul.antena3.ro/cultura/teatru/vedeta-de-langa-tine-
anda-caropol-810422.html 
 

 
 

Vedeta de lângă tine - ANDA CAROPOL 

Joi, 23 mai, ora 19.30, în Sala George Constantin aTeatrului Nottara,  o vom 
aniversa cum se cuvine pe actrițaANDA CAROPOL pentru cei 80 de ani 
petrecuți cu demnitate pe scena vieții și pentru cei 55 de ani petrecuți cu har 
pe scena Teatrului Nottara.  
 
Vă așteptăm să-i urmărim povestea (în spectacolul„Repetiția vieții mele”), să-i 
urăm mulți și frumoși ani și să ciocnim un pahar cu vin! 

 

 
de: Magdalena Popa Buluc 
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27. Cotidianul.ro 
din data de 23 Mai 2019, ora 15:54 

https://www.cotidianul.ro/vedeta-de-langa-tine-anda-
caropol/#comments 
 

 
 

Vedeta de lângă tine – ANDA CAROPOL 
 

 

 Joi, 23 mai, ora 19.30, în Sala George Constantin a Teatrului Nottara,  o vom 
aniversa cum se cuvine pe actrița ANDA CAROPOL pentru cei 80 de ani 
petrecuți cu demnitate pe scena vieții și pentru cei 55 de ani petrecuți cu har 
pe scena Teatrului Nottara.  

Vă așteptăm să-i urmărim povestea (în spectacolul „Repetiția vieții mele”), să-i 
urăm mulți și frumoși ani și să ciocnim un pahar cu vin! 

Întotdeauna îți adresează un zâmbet, apoi îți vorbește cu tandrețe și alint, iar dacă 
ai o clipă de răgaz, te cucerește cu povești. Scurte, pentru că e discretă și nu vrea 
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să fure timpul nimănui. Pozitive, pentru că nu vrea să supere pe nimeni! Dacă ai 
norocul ca numele tău să se afle în agenda ei, te sună, cel puțin de Crăciun, de 
Paști și de ziua ta, făcându-ți cele mai frumoase și senine urări. Ființă 
armonioasă, Anda Caropol risipește în juru-i doar tihnă și speranță! Este una 
dintre puținele actrițe care nu-și vorbesc vreodată colegii de rău. Dar ea îi 
vorbește, de nenumărate ori, de bine! Pentru că poveștile ei sunt, cum se poate 
presupune, cu artiști, despre artiști. Anda Caropol este singura actriță despre care 
nu știu să fi cerut vreodată un rol! Poate pentru că nici nu a fost nevoie, 
întotdeauna primindu-le, oferindu-i-se! Anda Caropol este printre puținii actori 
despre care nu știu să fi cerut o favoare, dar care știe să ofere tuturor bucurie. Pe 
scenă și în viață. 

Pentru toate acestea am socotit că merită, la ceas aniversar, să aibă un spectacol 
numai al său, în care să povestească despre ea, adică despre artiști și despre arta 
teatrului. Pentru că, nu-i așa, nu vom ști niciodată cât din istorisirea unui actor 
este despre sine și cât despre ceilalți… 

Și pentru că un tânăr autor (Claudiu Sfirschi-Lăudat) a scris despre o actriță și 
despre arta teatrului, și pentru că s-a găsit un actor (Alexandru Jitea) căruia să-i 
placă să se joace de-a regia cu colegii săi, și pentru că niște actori (Ion Haiduc, 
Mircea Teodorescu, Alexandra Aga) au acceptat să facă figurație, iar niște 
tehnicieni (Dana Popescu, Simona Bușoiu, Ioana Dănilă, Paula Ticovschi, 
Gheorghe Săbărel, Marius Negoiță, Paul Doanță, Robert Țâcu, Ramona 
Ursan) s-au prins să joace propriile lor roluri – așa s-a născut această minune de 
poveste-spectacol numită simbolic Repetiția vieții mele. 

 

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, asistent Cornel Todea. A fost colegă de an cu Stela 
Popescu, Sebastian Papaiani, Rodica Popescu Bitănescu, Brândușa-Zaița 
Silvestru, Sorin Gheorghiu, Oana Diamandi, Agatha Nicolau etc. Din 1964, s-a 
alăturat trupei Teatrului Nottara, condus, pe atunci, de Horia Lovinescu. A jucat 
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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, Ileana Stana Ionescu, Alexandru Repan, 
Ion Dichiseanu, Emil Hossu, Ruxandra Sireteanu etc. 

A fost repartizată la Naţionalul clujean, unde a fost distribuită în: Poveste din 
Irkutsk de Aleksei Nicolaevici Arbuzov, regia: Cornel Todea 
(1960); Neamurile de   Teofil Busecan, regia: George Gherasim 
(1961); Întoarcerea de Mihai Beniuc, regia: Călin P. Florian (1961). 
 
De-a lungul celor peste 50 de ani de teatru petrecuţi pe scena 
Teatrului Nottara, Anda Caropol a lucrat cu regizori importanţi la spectacole 
memorabile pentru istoria artei teatrale de la noi. Amintim câteva dintre aceste 
roluri: Sonet pentru o păpuşă de Sergiu Fărcăşan, regia: Lucian Giurchescu 
(1964); Au fost odată două orfeline de Adolphe Philippe d`Ennery, regia: Sanda 
Manu (1966); Henric al IV-lea de Luigi Pirandello, regia: Lucian Giurchescu 
(1966); Patimi de Paul Everac, regia: Sorana Coroamă-Stanca (1967); Petru 
Rareş de Horia Lovinescu, regia: Sorana Coroamă-Stanca (1967); O casă 
onorabilă de Horia Lovinescu, regia: Lucian Giurchescu (1968); O lună la 
ţară de Ivan Sergheevici Turgheniev, regia: George Rafael (1970); Bărbaţi fără 
neveste de Neil Simon, regia: George Rafael (1970); Şi eu am fost în Arcadia de 
Horia Lovinescu, regia: Dan Nasta (1971); Bună seara, Domnule Wilde!, după 
Oscar Wilde, adaptare de Eugen Mirea, regia Alexandru Bocăneţ 
(1971); Hamlet de William Shakespeare, regia: Dinu Cernescu (1974); Ultima 
oră de Mihail Sebastian, regia: Valeriu Moisescu (1975); Noi, subsemnaţii de 
Aleksandr Ghelman, regia: Dan Micu (1980); Henric al IV-lea de Luigi 
Pirandello, regia: Dominic Dembinski (1990); Revizorul de N.V. Gogol, regia: 
Mircea Cornişteanu (1995); Căsătoria de N.V. Gogol, regia: Gavriil Pinte 
(1998);    Orfanul Zhao de Ji Jun Xiang, regia: Alexandru Dabija (1998); Titanic 
vals de Tudor Muşatescu, regia: Dinu Cernescu (2002); Sărbători fericite de Jean 
Poiret, regia: Dinu Cernescu (2002); Travestiuri de Tom Stoppard, regia: Dan 
Vasile (2003); Pădurea de Aleksandr Nikolaevici Ostrovski, regia: Tudor 
Mărăscu (2005); Billy Şchiopul de Martin McDonagh, regia: Vlad Massaci 
(2005); Hangiţa de Carlo Goldoni, regia: Tino Geirun 
(2005), Călătoria, scenariul: Gavriil Pinte, după Constantin Abăluță, regia: 
Gavriil Pinte (2015), Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski, regia: Evghenia 
Berovici (2018) . 

Filme: Băieţii noştri, regia: Gheorghe Vitanidis şi Anastasia Anghel 
(1959), Celebrul 702, regia: Mihai Iacob (1961); Lada cu zestre, regia: Francisc 
Muntean (1961); Cerul n-are gratii, regia: Francisc Munteanu (1962); La vârsta 
dragostei, regia: Francisc Munteanu (1963); Am o idee, regia: Alecu Croitoru 
(1981); Miezul fierbinte al pâinii, regia: Alecu Croitoru (1983); Secretul armei 
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secrete, regia: Alexandru Tatos (1988); Senatorul melcilor, regia: Mircea 
Daneliuc (1995). 

„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 și care își aduc prinosul 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) 

	

 
de: Magdalena Popa Buluc 


