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Cu un titlu incitant - Sora mea din Australia - Magda Mihăilescu publică sub egida UCIN (Uniunea
Cineaştilor din România) o carte-album despre Irina Petrescu, aşteptată demult.

Începută încă din timpul vieţii acestei extraordinare actriţe de
film şi de teatru, continuată în etape şi desăvârşită la acest
sfârşit de an, cartea e un obiect special, de lux, ca şi
subiectul, fiindcă acum, post-mortem ca şi în timpul vieţii,
Irina Petrescu se plasează binemeritat sub acest atribut.

Dintr-un interviu substanţial cu care se deschide ceea ce am
putea numi o monografie, actriţa se dezvăluie cu dezinvoltură
controlată cu privire la anii copilăriei şi adolescenţei, care
vorbesc despre formarea ei într-o familie de intelectuali şi
întâmplarea care-a adus-o pe marele ecran şi mai apoi pe
scenă. În enunţuri elaborate, demne de o artă poetică, actriţa
vorbeşte despre dificultatea de a înfrunta o meserie de
vitrină, pentru un om iubitor de discreţie cum a fost ea.
Despre primele filme, Răutăciosul adolescent, Valurile
Dunării, Duminică la ora 6, despre Liviu Ciulei, Lucian Pintilie
şi Gheorghe Vitanidis, ca şi despre fotogenie, despre ce
înseamnă să te iubească camera de filmat, despre duble,
emoţia din film şi de pe scenă care oricum e superioară în
opinia actriţei, răspunsurile artistei sunt mereu originale şi
consistente ca gând. De altfel, este surprinzătoare pledoaria

pe care o face această poate cea mai importantă vedetă a filmului românesc pentru teatru, unde
succesele ei au fost semnificative, dar nu relevante întotdeauna (Leonce şi Lena, Dimineaţa pierdută,
Mizantropul...). Iată o definiţie paradoxală dată de Irina Petrescu teatrului într-un interviu din Formula As
şi reprodusă în cartea Magdei Mihăilescu: E un sconcs. Un animal păros, rău care pute. Şi atunci când
îşi lasă urma, ca să însemneze ceva rău. Dar care e viu, care chiţăie, care naşte pui. Care se iubeşte pe
sine. Din păcate filmul nu are asta. Are în schimb, am putea continua noi, citând-o tot pe Irina, alte
calităţi: Filmul m-a învăţat ceea ce mi se potrivea mie. Mi-a dat confortul de a mă exprima liber.
Cinematograful nu înghite sinceritatea trucată. M-a învăţat naturaleţea adresării, a existenţei
neexpuse...M-a învăţat măsura, discreţia prezenţei.

Invocându-l pe Francois Truffaut, autoarea cărţii îi cere Irinei Petrescu să se pronunţe în privinţa
afirmaţiei pe care regizorul o făcea cu privire la actriţele care acceptă să fie privite, dar nu ghicite. Iată
răspunsul actriţei: Limitele până la care îngădui privirea şi ghicitul nu sunt întotdeauna programatice. Ele
se declanşează atunci când pândeşte pericolul violului, al atacului asupra vulnerabilităţii. Ţine evident şi
de natura mea, căreia i s-a potrivit una dintre lecţiile maestrului meu de şcoală, Ion Şahighian, care nu
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Să ne gândim la lucruri
frumoase
(/news/societate/sa-gandim-
lucruri-frumoase-
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Scena lirică. O scrisoare
pierdută pe note
(/cultura/teatru/scena-lirica-
scrisoare-pierduta-note-
1_5dea52a25163ec4271bfac42/index.html)

30 nume noi afirmate în teatrul
din România în cei 30 de ani de
libert... (/cultura/teatru/30-
nume-afirmate-teatrul-romania-
cei-30-ani-libertate-
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DESPRE DOINA PAPP

Doina Papp este critic,istoric de teatru, publicist,
membru al UNITER şi al AICT.  În prezent susține
cronica dramatică la Bucurestiul cultural și Revista
22. Colaborează la publicații culturale de prestigiu
precum Luceafărul, Observatorul cultural, Revista
Teatrul azi.

Realizator de emisiuni culturale la Radiodifuziunea
română a creeat numeroase scenarii pentru Teatrul
radiofonic, dramatizări , traduceri și adaptări, difuzate
curent în reluare. A fost secretar literar și consilier
artistic la Teatrul Nottara scriind monografia acestuia,
Viața pe o scândură .

Este autoarea a numeroase cărți de teatru printre care
Treptele iubirii, Un destin spulberat , De la cortina
de fier la teatrul fără perdea, O poveste cu Horatiu,
aceasta cea mai recentă fiind în topul vânzărilor la
editura All.

Fondatoare de proiecte culturale de importanță  precum
Festivalul de teatru european (balcanic) de la Brăila,
membru în jurii nationale și internationale, prezentă în
publicații străine cu articole despre teatrul românesc,
fiind o voce distinctă a criticii contemporane, a obținut
numeroase premii și distincții printre care Premiul Uniter
pentru critică, Premiul Ministerului Culturii, Premiul
criticii, Premiul Uniter pentru critică la Gala Uniter 2017,
Premiul pentru întreaga activitate la Gala Uniter 2019.

DESPRE BLOGURILE ADEVARUL.RO

Blogurile adevarul.ro reprezintă o platformă online
care conține text bloguri profesionale, analize și
comentarii argumentate semnate de autori care
provin din diverse domenii: de la scriitori și artiști la
specialiști în politică externă sau drepturile omului.
Prin textele publicate pe Blogurile adevarul.ro, ne
propunem să aducem un plus de valoare
dezbaterilor din mediul online românesc.

Nu de puţine ori, vocile curajoase stârnesc controverse,
sunt blamate sau elogiate. Platforma de bloguri
adevarul.ro şi-a asumat misiunea riscantă de a
încuraja dialogul deschis între comunităţi, indiferent de
divergenţele dintre acestea. Diversitatea este unul
dintre principiile fondatoare ale platformei, de aceea
promovăm oameni cu opinii diametral opuse în aceeași
măsură, astfel încât voi, cititorii, să aveți conturată, cât
mai exact, tema respectivă. Abordările, ideile și
principiile cu care vă identificați depind exclusiv de voi.

Dincolo de personalităţile din viaţa publică din România,
noi credem că cei mai interesanţi bloggeri sunt cei pe
care încă nu-i cunoşti. Credem în puterea pe care o au
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întâmplător a fost şi un pionier al filmului. El ne spune: Mie să nu-mi stai cu buricul la public... dacă
spectatorul simte că dincolo se află ceva , că ascunzi ceva, îl stimulezi să-şi pună şi alte întrebări. A
ascunde cu bună ştiinţă face parte dintr-un program de creaţie.

În interviuri realizate în etape diferite ale vieţii şi creaţiei Irinei Petrescu, Magda Mihăilescu reuşeşte să
obţină de la actriţă multe asemenea cugetări despre arta pe care a îmbrăţişat-o cum se vede, cu o mare
conştiinţă de sine. Comparând momentele de la sfârşitul carierei cu cele de la 18 sau 25 de ani, când a
început-o, Irina Petrescu inventează în fine, această metaforă a sorei din Australia citată în titlu, care
sună aşa: S-a scurs întra-adevăr, multă vreme de atunci, am trecut prin multe încercări, am învăţat să
mă raportez altfel de la viaţă, de aceea astăzi admit că ar fi o ingratitudine trufaşă să nu fiu
recunoscătoare unui anumit destin. De mine cea de atunci nu mi s-a făcut însă, dor, pentru că eu mă uit
la imaginea acea ca la fotografia unei surori mult mai tinere, care locuieşte undeva departe de tot, în
Australia, şi pe care nu am văzut-o de mult. Nu mai sunt eu. Sau, poate, sunt eu cât cuprinde, poate că
tânăra aceea stă cuibărită în mine şi nu vreau să recunosc.

Cuibărite acum în cartea elegantă pe care o avem la îndemână, imaginile din viaţă, din film sau de pe
scenă pe care ni le-a lăsat moştenire cunoscuta actriţă reconstituie profesionist, dar şi emoţionant
profilul special al Irinei Petrescu. Ne-o reamintim din filme, din rolurile de pe scenă, dar şi în ipostaze
insolite precum aceea a unui comentator avizat al propriilor filme, într-o călătorie iniţiată de Cristina
Corciovescu pentru revista Pro Cinema, în 1996, sau în aceea de corespondent de presă pentru
Cinema, în anii 1967-70, când călătorea la festivaluri de film din întreaga lume, de unde trimitea articole
pline de culoare şi informaţie despre oameni şi locuri, de la San Sebastian, Moscova, Paris, Hollywood,
Londra. Tot din colecţia acestor reviste a selectat autoarea sub titlul Confesiuni numeroase alte
consemnări rafinate despre oameni şi evenimente, ba chiar şi întâmplări hazlii de viaţă care îi întregesc
portretul şi contextualizează oportun faptele de creaţie. Sunt şi mărturiile altora despre actriţă, creatori şi
critici care acum, ca şi altădată, aduc omagiul meritat celei care a fost şi va rămâne IRINA PETRESCU.

Cartea-album alcătuită de reputatul critic Magda Mihăilescu şi tipărită în condiţii grafice de excepţie va fi
fost, credem, şi pe placul atât de exigentei actriţe a cărei moştenire artistică rămâne aici consemnată o
dată în plus aşa cum o merită.
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Crima mafiotă de la Bacău: luptător K1, membru al Legiunii Străine, ridicat la
Paris în cazul hackerului împuşcat în cap (/locale/bacau/crima-mafiota-
bacau-luptator-k1-membru-legiunii-franceze-ridicat-paris-cazul-hackerului-
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Tragedia fără margini care a îndurerat un oraş întreg. Cazul morţii unor fete într-un accident rutier
va fi cercetat din nou (/locale/alexandria/tragedia-margini-indurerat-oras-intreg-cazul-mortii-fete-
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mesajele de pe bloguri şi ştim că lumea ar fi mai
frumoasă dacă oamenii s-ar confrunta cu condeiul în
mână. Vă încurajăm să citiți textele bloggerilor
adevarul.ro, să le urmăriți prestațiile în emisiunile
Adevărul Live și să folosiți argumentul ca unică „armă“
de dezbatere cu aceștia.

Comentariile sunt moderate de departamentul
Community Desk al redacției „Adevărul“, iar
bloggerii nu au posibilitatea de a șterge comentarii.

În schimb, bloggerii adevarul.ro au libertatea de a-şi
publica singuri textele pe adevarul.ro, astfel că
intervenţia editorilor asupra acestor articole este una
care să se încadreze în termenii şi condiţiile stabilite de
comun acord prin Ghidul de bune practici
(https://www.scribd.com/doc/299328010/Blogurile-
adevarul-ro-Ghid-de-Bune-Practici). Cu toate că
„Adevărul” încurajează dialogul, opiniile exprimate în
rubrica de bloguri sunt asumate în totalitate de bloggeri
şi nu reprezintă neapărat poziţia ziarului. 

Conținutul articolelor de pe platforma de Bloguri
adevarul.ro este protejat de către dispoziţiile legale
incidente. Bloggerii adevarul.ro, dar și „Adevărul“ dețin
drepturile de autor pentru articolele scrise pe această
platformă.

Sunt interzise copierea integrală, reproducerea,
recompilarea, modificarea, precum şi orice
modalitate de exploatare a conţinutului text
blogurilor de pe adevarul.ro pe alte site-uri.
Preluarea de informaţii de către publicaţii sau, după
caz, site-uri web poate fi făcută numai în acord cu
termenii agreaţi de către Clubul Român de Presă:
„Preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate
realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăşi
jumătate din articolul sau ştirea în cauză (...)“.

Citarea unor scurte extrase din articolele postate pe
Blogurile adevarul.ro se face astfel:

- în primul paragraf al articolului se va preciza atât
numele bloggerului, cât și faptul că textul provine de pe
platforma de bloguri adevarul.ro; ex: scrie Ion Popescu
pe blogurile adevarul.ro;

- la sfârșitul articolului, se va preciza într-un mod vizibil
sursa: blogurile adevarul.ro și persoana care semnează
articolul, cu link catre articolul integral de pe
adevarul.ro; ex: Textul integral, semnat de Ion Popescu,
pe blogurile adevarul.ro.

Citește-l pe Blogurile adevarul.ro pe cel pe care îl
respecți, pe cel care te intrigă, pe cei cu care ești în
dezacord sau în asentiment, pe autorii și autoarele
care îți deschid o nouă perspectivă.

(https://dilemaveche.ro/sectiune/pe-ce-lume-
traim/articol/ce-ti-doresc-eu-tie-generatie-covid-
19)

Ce-ţi doresc eu ţie, Generaţie
COVID-19…

„Am avut covidu’!”, iar „de murit,
murea oricum...”

(https://dilemaveche.ro/sectiune/pe-ce-lume-
traim/articol/am-avut-covidu-iar-de-murit-
murea-oricum)

Nu purta niciodată ciorapi-plasă
într-o fotografie

(https://dilemaveche.ro/sectiune/regimul-
artelor-si-munitiilor/articol/nu-purta-
niciodata-ciorapi-plasa-intr-o-fotografie)
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intr-un-accident-rutier-cercetat-nou-1_5ecfb8045163ec42713f3ddb/index.html)

Lacrimile de neputinţă ale unui poliţist, martor la cumplitul accident din
Galaţi. „Copilul era mort. Acolo a murit o bucată din mine“
(/locale/constanta/lacrimile-neputinta-unui-politist-martor-cumplitul-
accident-galati-copilul-era-mort-murit-bucata-mine-

1_5ed0e2a55163ec42714675f9/index.html)

Ce pensie primeşte Mirabela Dauer după 57 de ani de carieră: „Nu e normal, dar nu am
ce face” (/entertainment/celebritati/ce-pensie-primeste-mirabela-dauer-57-ani-cariera-
nu-e-normal-nu-face-1_5ecf97575163ec42713e2bc9/index.html)

Asasinul hackerului din Bacău a fost şi în „solda“ lui Marian Ivan, fostul lider al lumii
interlope din Galaţi (/locale/galati/asasinul-hackerului-bacau-fost-solda-marian-ivan-
fostul-lider-lumii-interlope-galati-1_5ed0a7905163ec427144bc39/index.html)

Viitorul sună bine: „Virusul şi-a pierdut mult din putere!“. Un medic italian oferă
explicaţia (/news/sport/viitorul-suna-bine-virusul-si-a-pierdut-putere-medic-italian-
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Cultură (/cultura/) 

INTERVIU Artişti români în
izolare. Florin Petrachi, pictor:...

(/cultura/arte/interviu-artisti-
romani-izolare-florin-petrachi-
pictor-arta-foame-artase-
consuma-zilnic-nu-portia-
indiferent-vremurile-traite-
1_5ed0d0cb5163ec42714600e6/index.html)

 Italia: Mozaicuri romane bine
conservate au fost descoperite...

(/cultura/istorie/italia-
mozaicuri-romane-conservate-
fost-descoperite-vite-vie-video-
1_5ecfff6a5163ec4271413b20/index.html)

 

Festivalul Internaţional de Teatru
de la Sibiu aduce 138 de ...

(/cultura/teatru/festivalul-
international-teatru-sibiu-editia-
online-aduce-138-evenimente-
30-tari-
1_5ecf9d4f5163ec42713e5f36/index.html)

 

AVANPREMIERĂ „Cişmigienii“, de
Eugen Cadaru, în curând, în l...

(/cultura/carti/avanpremierA-
cismigienii-eugen-cadadru-
curand-librarii-
1_5ece48185163ec427134f193/index.html)

 „reStart”, primul film de animaţie
românesc, conceput şi rea...

(/cultura/arte/restart-film-
animatie-romanesc-conceput-
realizat-integral-perioada-
pandemie-
1_5ecd3eab5163ec42712c0bb8/index.html)

 

Beethoven, sărbătorit în stagiunea
online a Filarmonicii „Ge...

(/cultura/arte/beethoven-
sarbatoritin-stagiunea-online-
filarmonicii-george-enescu-
1_5ecd3d8e5163ec42712c02c0/index.html)
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(/international/statele-unite/haos-
minneapolis-moartea-unui-barbat-
culoare-
7_5ecfdc675163ec4271406dbc/index.html)
Haos în Minneapolis după moartea
unui bărbat de culoare
(/international/statele-unite/haos-
minneapolis-moartea-unui-barbat-
culoare-
7_5ecfdc675163ec4271406dbc/index.html)
ieri

vezi mai multe materiale din dilemaveche.ro
(https://dilemaveche.ro)

ieri

acum 10 ore

acum 8 ore

Nimeni nu va asedia China
(/international/asia/nimeni-nu-
asedia-china-

1_5ecf8b3d5163ec42713dc5fe/index.html)

Ordinul Executiv al lui Trump
privind reţelele sociale, exemplu
care ... (/international/statele-
unite/ordinul-executiv-trump-

privind-retelele-sociale-exemplu-care-urmat-
viitor-atat-aliatii-dusmanii-suai-
1_5ed0aebf5163ec427144ea4c/index.html)

Neomenia Chinei şi lecţia lui
Vasili Grossman
(/international/in-
lume/neomenia-chinei-lectia-

vasili-grossman-
1_5ed0c3405163ec427145922f/index.html)

Spectaculosul marginal şi agenda
falsă în politica externă

acum 3 ore

ieri

acum 20 ore

Imagini rare cu plaje britanice
acum 130 de ani (/life-
style/travel/imagini-rare-plaje-
britanice-130-ani-

7_5ed10d275163ec427147af14/index.html)

Operaţiuni de amploare pentru
destructurarea unui grup
infracţional, c... (/locale/ramnicu-
valcea/operatiuni-amploare-

destructurarea-unui-grup-infractional-
tentacule-valcea-bucuresti-ilfov-giurgiu-
-7_5ecfb7765163ec42713f3956/index.html)

Adolescenta care îmbină pictura
cu informatica
(/locale/galati/adolescenta-
imbina-pictura-informatica-

7_5ed0280f5163ec42714218a5/index.html)

Două bombardiere strategice
americane, antrenamente comune
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Click.ro (https://www.click.ro/)
 (https://www.click.ro/content/breaking-un-tren-de-calatori-lovit-o-
autoutilitara-16-persoane-se-aflau-tren)

BREAKING - Un tren de calatori a lovit o
autoutilitara: 16 persoane se aflau in tren
(https://www.click.ro/content/breaking-un-
tren-de-calatori-lovit-o-autoutilitara-16-
persoane-se-aflau-tren)

Contre in Guvern dupa amenintarea PSD! Citu da asigurari ...
(https://www.click.ro/content/contre-guvern-dupa-amenintarea-psd-
citu-da-asigurari-ca-pensiile-vor-fi-marite-orban-spune)

Toate masurile adoptate de Guvern, in cadrul unei sedinte...
(https://www.click.ro/content/toate-masurile-adoptate-de-guvern-
cadrul-unei-sedinte-care-s-intins-pana-tarziu-noapte)

OK Magazine.ro
(https://okmagazine.ro)

Ce adorabila e fetita Elenei
Gheorghe! Amelie a facut o t...
(https://okmagazine.ro/ce-
adorabila-e-fetita-elenei-
gheorghe-amelie-a-facut-o-
traznaie-iar-mama-ei-s-a-
amuzat-teribil/a19376175)

Recunosti personajull E o
cunoscuta prezentatoare &qu...
(https://okmagazine.ro/recunosti-
personajul-e-o-cunoscuta-
prezentatoare-despre-
dragostea-totala-am-invatat-
de-la-ea-avea-o-pensie-de-
numai-cativa-lei/a19375954)

Cum arata tatal Simonei
Gherghe. Parintii vedetei sunt
ca...
(https://okmagazine.ro/cum-
arata-tatal-simonei-gherghe-
parintii-vedetei-sunt-casatoriti-
de-44-de-ani/a19375551)

Clickpentrufemei.ro
(https://clickpentrufemei.ro)

Povestea oualor umplute: de
ce se numesc si oua
diavolest...
(https://clickpentrufemei.ro/povestea-
oualor-umplute-de-ce-se-
numesc-si-oua-diavolesti-plus-
3-retete-fabuloase/a19376252)

Ce inseamna uter retrovers si
ce implicatii are in sarcin
(https://clickpentrufemei.ro/ce-
inseamna-uter-retrovers-si-ce-
implicatii-are-in-
sarcina/a19376267)

Dovlecel sau zucchini? Pe care
il faci pane si pe care il...
(https://clickpentrufemei.ro/dovlecel-
sau-zucchini-pe-care-il-faci-
pane-si-pe-care-il-pui-in-
tocanita/a19376235)

Historia.ro
(https://historia.ro)

Calendar 30 mai: 1431 - Ioana
d'Arc a fost arsa pe rug la...
(https://www.historia.ro/sectiune/calendar/articol/calendar-
30-mai)

Fusul, simbol al femeii
virtuoase in Grecia antica
(https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/fusul-
simbol-al-femeii-virtuoase-in-
grecia-antica)

Dezbatere Historia: A inceput
noul Razboi Recec VIDEO
(https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/dezbatere-
historia-a-inceput-noul-razboi-
rece)

Clicksanatate.ro
(https://www.clicksanatate.ro)

Vitaminele si mineralele de
care ai nevoie in functie de ...
(https://clicksanatate.ro/vitaminele-
si-mineralele-de-care-ai-
nevoie-in-functie-de-
anotimp/a19375799)

Peste 90.000 de teste
disponibile pentru depistarea
antic...
(https://clicksanatate.ro/peste-
90-000-de-teste-disponibile-
pentru-depistarea-anticorpilor-
covid-19/a19375174)

Nu ignora durerea umarului!
Un diagnostic intarziat poate...
(https://clicksanatate.ro/nu-
ignora-durerea-umarului-un-
diagnostic-intarziat-poate-
insemna-o-interventie-cu-
rezultate-
nesatisfacatoare/a19374004)

Clickpoftabuna.ro
(https://clickpoftabuna.ro)

Smoothie la mic-dejun? De ce
nu! 6 retete delicioase (P)
(https://clickpoftabuna.ro/smoothie-
la-mic-dejun-de-ce-nu-6-retete-
delicioase-p/a19371502)

Frigarui cu cartofi noi si salam
(https://clickpoftabuna.ro/frigarui-
cu-cartofi-noi-si-
salam/a19368344)

Tartine cu salata de oua si
ceapa verde
(https://clickpoftabuna.ro/tartine-
cu-salata-de-oua-si-ceapa-
verde/a19368336)
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TV
(http://adevarul.ro/entertainment/tv/)
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