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''Profil teatral Irina
Petrescu'' - la Radio
Romania Cultural
Miercuri, 20 Martie 2013 , ora
19.52 
 
''Actorii sunt făcuţi din
plămada viselor'' – o spune
Shakespeare. Acum, Irina
Petrescu este un vis şi va
rămîne o prezenţă
constantă, aşa cum a şi
fost, a Teatrului Naţional
Radiofonic. Prezenţă şi
vis...

Programarea ediţiei ''Profil
teatral Irina Petrescu'' –
duminică, 24. 03. 2013,

ora 19:00 – este reverenţa pe care teatrul din sunete şi gânduri o face acestei actriţe de esenţă
nobilă a cărei discretă plecare nu o putem cuprinde, încă.

În teatru, ca şi în film, Irina Petrescu şi-a depăşit condiţia de vedetă iubită, răsfaţată de public
şi critică, dăruită cu premii, flori şi aplauze pe oricare dintre scenele pe care a apărut. Profilul
său se desenează din intuiţia şi arderea artistului, i se adaugă reflexivitatea intelectualului,
interesul cititorului, al melomanului şi spectatorului ce-i întregeau personalitatea, din bucuria şi
ştiinţa de a trăi a omului care a fost. Cu intensitate, cu emoţie estompată în discreţie şi
rezervă, cu o adâncă, vie curiozitate

Profil teatral IRINA PETRESCU. Selecţiuni din Fonoteca Teatrului Naţional Radiofonic cu:
Irina Petrescu, Toma Caragiu, Adrian Pintea, Ileana Predescu, Marcel Iureş, Ion Caramitru, Dan
Condurache, Dana Dogaru. Înregistrare din anul 1998.
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