
/

 

Revistă săptămânală de teatru Nr. 39 / 27 mai 2020


„Rolul artistului este să pună întrebări,
nu să dea răspunsuri” - (A.P. Cehov)
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Niciun comentariu

Volumul „Sora mea din Australia.Trecute întâlniri cu Irina Petrescu“ se
lansează la ICR

Volumul „Sora mea din Australia.Trecute întâlniri cu Irina Petrescu“ de Magda Mihăilescu va � lansat joi, 23 ianuarie
2020, ora 18.00, în Sala mare a Institutului Cultural Român.

Evenimentul va � prezentat de Mirel Taloş, preşedintele interimar al ICR, care îi va avea  alături pe jurnalistul Cristian
Tudor Popescu, pe actorul Dan Nuţu, pe criticul de �lm Angelo Mitchievici şi pe regizorul Laurenţiu
Damian, preşedintele Uniunii Cineaştilor din România (UCIN). Lansarea de la ICR este organizată de ICR şi UCIN.

„Sora mea din Australia“ este o carte-album, monogra�e, care cuprinde diverse convorbiri, scrisori şi Ccnfesiuni ale
actriţei. Albumul adună mărturii semnate de personalităţi care au marcat cariera cunoscutei artiste Irina Petrescu:
Liviu Ciulei, Mihai Măniuţiu, Dan Nuţu, Virgil Ogăşanu. De asemenea, el cuprinde portrete ale actriţei scrise de
regizorul Laurenţiu Damian şi de criticii Cristina Corciovescu, Eva Sîrbu, Doina Papp, Marina Spalas.

Volumul de 223 de pagini, care include numeroase fotogra�i inedite din viaţa şi cariera Irinei Petrescu, a apărut în
Editura Uniunii Cineaştilor din România, în condiţii gra�ce excepţionale.

„Ne-o reamintim din �lme, din rolurile de pe scenă, dar şi în ipostaze insolite precum aceea a unui comentator
avizat al propriilor �lme, 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 �lm 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  autoarea a selectat numeroase alte consemnări ra�nate
despre oameni şi evenimente, ba chiar şi întâmplări hazlii de viaţă care îi întregesc portretul şi contextualizează
oportun faptele de creaţie“, apreciază criticul de teatru Doina Papp.

Irina Petrescu s-a născut la Bucureşti, la 19 iunie 1941. Talentată, elegantă şi misterioasă, Irina Petrescu a marcat
cinematogra�a românească şi a atras atenţia regizorilor din străinătate.  A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematogra�că „I.L. Caragiale” (1963). A debutat la Bulandra cu piesa “Noaptea e un sfetnic bun” (1964) de
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Alexandru Mirodan, în regia lui Radu Penciulescu, unde a jucat alături Octavian Cotescu, Ştefan Ciubotăraşu, Victor
Rebengiuc. A desfăşurat o prestigioasă activitate artistică în cadrul Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra” din Bucureşti.

Activitatea teatrală a fost dublată de o bogată �lmogra�e, din care amintim: „Valurile Dunării” (1959), „Nu vreau să
mă însor” (1960), „Poveste sentimentală” (1961), „Paşi spre lună” (1963), „Străinul” (1964), „Concert din muzică de
Bach” (1975), „Trei zile şi trei nopţi” (1976), „Acţiunea autobuzul” (1977), „Castelul din Carpaţi” (1981), „Imposibila
iubire”, „Singur de cart” (1983),„Încrederea”, „Cei care plătesc cu viaţa” (1991), „Hotel de lux” (1992), „Domnişoara
Cristina” (1996). A făcut parte din distribuţia �lmului documentar Despre Iulian Mihu aşa cum a fost; Despre Noi, aşa
cum suntem”, în regia lui Laurenţiu Damian (2009). În februarie 2011, a avut loc premiera în România a coproducţiei
româno-israeliene Misiunea Directorului de Resurse Umane”, regia Eran Riklis, �lm în care Irina Petrescu face un rol
memorabil.

S-a remarcat în numeroase roluri în piese, precum: „Leonce şi Lena” de Georg Buchner (1970), „Anunţul la mica
publicitate” de N. Gingsburg, „A douăsprezecea noapte” de William Shakespeare (1973), „Mizantropul” de Moliere
(1989), „Teatrul comic” de Carlo Goldoni (1992), „Caligula” de Albert Camus (1996), „Thomas a Becket” de Jean
Anouilh (1999), „Hamlet” de William Shakespeare (2000), „Unchiul Vanea” de A.P. Cehov (2001), „Oblomov” după I.A.
Goncearov (2003), „Căsătoria” de Gogol (2003), „Elizaveta Bam” de Daniil Harms (2006), „Sfârşit de partidă” de
Samuel Beckett (2009). În anul 2000, actriţa Irina Petrescu a fost decorată cu Ordinul Naţional „Steaua României” în
grad de O�ţer de către Preşedinţia României. A murit pe 19 martie 2013.


