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“Actorii români au fost întotdeauna ambasadorii acestei ţări. Sandu 
Arşinel nu are nevoie de decoruri. Nu este un actor, ci un fenomen natural, 
precum uraganul sau răsăritul. El este unul dintre cei mai buni ambasadori 
ai ţării noastre”.
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Actorul de comedie 
trebuie să-şi depăşească 
grijile lui pentru a transmite o 
stare de bine. Sunt un om 
optimist, de aceea am trecut 
peste multe greutăţi. Am 
pornit de la zero în viaţă, cu 
meseria, cu căsătoria. Nu 
aveam posibilităţi, la vremea 
aia nu existau. Nu visam decât 
la o cameră, eventual dacă 
aveam şi un televizor era un 
lucru minunat, ca să nu mai 
spun de un frigider. Noi am 
început greu, dar lucrul acesta 
ne-a şi mobilizat. Ea 
răspundea de ceea ce 
înseamna familie, avea un 
serviciu destul de greu, eu 
încercam să aduc liniştea 
materială acasă, eram la 
teatru, aveam şi colaborări, 
cântam în baruri. Lupta asta a 
durat mulţi ani până când am 
realizat ceva. Am avut parte 
de multe momente triste: 
pierderea părinţilor, dispariţia 
unor prieteni. Acestea au fost 
momentele care m-au marcat, 
dar sunt lucruri naturale, se 
găsesc în formula vieţii. 
Fiecare suntem datori cu o 
dispariţie, dar toate dispariţiile 
te dor cumplit.

Actorul de comedie 
trebuie să-şi depăşească 
grijile lui pentru a transmite o 
stare de bine. Sunt un om 
optimist, de aceea am trecut 
peste multe greutăţi. Am 
pornit de la zero în viaţă, cu 
meseria, cu căsătoria. Nu 
aveam posibilităţi, la vremea 
aia nu existau. Nu visam decât 
la o cameră, eventual dacă 
aveam şi un televizor era un 
lucru minunat, ca să nu mai 
spun de un frigider. Noi am 
început greu, dar lucrul acesta 
ne-a şi mobilizat. Ea 
răspundea de ceea ce 
înseamna familie, avea un 
serviciu destul de greu, eu 
încercam să aduc liniştea 
materială acasă, eram la 
teatru, aveam şi colaborări, 
cântam în baruri. Lupta asta a 
durat mulţi ani până când am 
realizat ceva. Am avut parte 
de multe momente triste: 
pierderea părinţilor, dispariţia 
unor prieteni. Acestea au fost 
momentele care m-au marcat, 
dar sunt lucruri naturale, se 
găsesc în formula vieţii. 
Fiecare suntem datori cu o 
dispariţie, dar toate dispariţiile 
te dor cumplit.

Astăzi nu se mai face umorul de altădată,
însă nu înseamnă că este cu ceva mai prejos,

doar că sunt mult mai mulţi cei care au această „misiune“, 
deloc uşoară de cele mai multe ori.

Românul gustă umorul pe care i-l dai.
De multe ori, e în stare să accepte orice. Aici intervine 

responsabilitatea actorului care apare în faţa lui: să nu 
coboare nivelul acceptabil.

Publicul trebuie ridicat la nivelul verificat în timp al unui artist. 
Acel artist devine un fel de model, de simbol, poate fi copiat, 

imitat şi atunci trebuie să-i facem pe oameni să gândească, să 
imite la modul pozitiv anumite lucruri. Să nu-l coborâm la un 

nivel de limbaj suburban. 
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Alexandru Arşinel este 
actorul de revistă prin definiţie, 
cu statură robustă - pe care şi-o 
autoironizează dezinvolt, din 
când în când - cu zâmbetul 
cuceritor şi râsul contaminant, 
cu aplombul ce nu-l părăseşte 
niciodată; ca toţi interpreţii de 
marcă ai domeniului, el a 
devenit propriul său personaj, 
dar, totodată, poate schiţa, în 
crochiuri sigure şi în translaţii 
rapide, o multitudine de portrete 
şi atitudini caracteristice  din 
v ia ţa  co t id iană ,  jucând ,  
cântând, mimând balerinii, 
înţepenind solemn în smoching 
sau ţopăind voios în pantaloni 
scurţi, parodiind solişti celebri, 
confraţi iluştri, colegi de breaslă 
- în chipul cel mai simpatic cu 
putinţă.

Valentin Silvestru

Gânduri
despre

artist

LA
MULŢI
ANI,
MAESTRE!

În ultimii ani ai celor 
cinci decenii de viaţă pe 
scenă, bonomul Alexandru 
Arşinel s-a postat pe 
podiumul cel mai înalt al 
p o p u l a r i t ă ţ i i .  E s t e  o  
performanţă pe care o 
visează orice persoană 
publică, mai ales artiştii, dar 
să te menţii pe primul loc 

timp de câteva decenii este, de acum, o adevărată 
artă. Se poate spune că Arşinel s-a situat pe o 
traiectorie artistică ascendentă încă din secolul 
trecut, pentru că, chiar dacă nu ne vine să credem, 
suntem în secolul XXI. Două decenii de succese în 
spectacole incendiare de la Grădina Boema, alături 
de superba Stela Popescu, l-au plasat mereu în 
avangarda celor mai preţuiţi artişti.

Cu textele scrise cu peniţa muiată în acid de 
către Mihai Maximilian, pe muzica compusă de 
Vasile Veselovschi, au câştigat multe bătălii în 
războiul tăcut pe care arta românească l-a purtat cu 
cenzura comunistă, în acei ani pe care aproape nici 
n-am mai dori să ni-i amintim.

Bucuria nestăvilită a mii şi mii de spectatori, 
care asaltau în valuri casele de bilete, ca să vadă 
ce-au mai născocit  Arşinel cu Steluţa lui ca să-i 
facă să uite nechezolul, salamul cu soia, adidaşii, 
frigul şi întunericul, le-a înmuiat deseori vigilenţa 
activiştilor care vegheau ca viaţa românilor să fie 
cât mai încrâncenată, mai “serioasă”.

Nu pot fi uitate revelioanele Televiziunii 
Române, din programul cărora nu lipseau niciodată 
momentele luminoase ale adevărului prin care 
Stela şi Arşinel dădeau de înţeles naţiei că speranţa 
ieşirii din întuneric nu este deşartă.

Generaţii întregi au râs şi râd cu lacrimi la 
cupletele, scenetele şi scheciurile lor. Poate că 
atunci nimeni nu-şi dădea seama, dar fiecare hohot 
de râs era o cărămidă smulsă din zidul ideologic.

Cu vocea lui unică, Arşinel ne-a readus în 
inimă vechi şlagăre pe care le uitasem în pod, pe 
plăcile prăfuite de patefon, şi odată cu ele, bucuria 
imensă de a constata că muzica este pentru români 
un balsam care vindecă necazurile.

Ştefan Gheorghiu, Director General CREDIDAM

UN PODIUM PENTRU ADEVĂR
Pentru că ne-ai îndulcit amarul,
pentru că ne-ai făcut să sperăm 

atunci când nu mai era nici o 
speranţă,

pentru că ne-ai alinat sufletele atunci 
când credeam că răul a pus definitiv 

stăpânire pe naţia română,
dar în egală măsură,

pentru că acum ai puterea să spui 
răspicat că mare parte din necazurile 

pe care le avem se datorează 
politicienilor,

pentru că ai vocaţia adevărului în 
sânge,

mulţumim,
dragă Arşinel!
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Serile trecute „Genialii” de 
la Antena 1 ne-au arătat un actor 
într-o formă de zile mari. „Nasc şi 
la Dolhasca vedete!” ar fi exclamat 
poate cronicarul dacă ar fi avut 
norocul  să- l  cunoască pe 
Alexandru Arşinel. Acest mare 
actor popular care joacă, zi şi 
noapte, pe scena propriei sale 
vieţi, aproape neobosit, deşi 
numai el ştie cât de obosit se simte 
uneori, îşi poartă cu nonşalanţă 
condiţia de vedetă a Europei 
Unite, într-o meserie în care nu se 
câştigă bine decât dacă se 
aleargă mult. Sigur că ne putem 
permite maşini bune. Sigur că     
n-avem probleme cu viteza legală. 
Sigur că mai avem şi-o căsuţă de 
odihnă în care nu apucăm 
niciodată să ne odihnim. Dar aş 
vrea să-l văd eu pe Arşinel din 
Franţa sau din Germania jucând 
uneori 4-5 spectacole într-o 
singură zi şi în trei localităţi 
diferite, cum i se cam întâmplă 
Arşinelului nostru. Să nu-mi 
spuneţi de filmul lui Chaplin! Să 
nu-mi amintiţi de „Goana după 
aur”! Pentru că postelnicii noştri 
nu-şi plătesc artiştii cu aur, ci cu 
hârtii! Şi, pe urmă, o vedetă cu 
sufletul lui Arşinel nu ştie să 
r e f u z e .  E l  n u  v r e a  s ă  
nedreptăţească pe nimeni, astfel 
încât îi împacă pe toţi. Şi 
impresarii trebuie să mănânce o 
pâine, şi publicul trebuie să-şi 
vadă artiştii în carne şi oase (chiar 
dacă, în cazul nostru, oasele se 
văd mai puţin…). Această vedetă 
care a depăşit de mult riscul 
meteoric şi s-a făcut o stea în toată 
legea, are bossă de vedetă. El 
pare o forţă a naturii, are o 
siguranţă şi un aplomb aproape 
fără măsură, el trage cu ghiulelele 
verbului său în sală, iar publicul 
explodează de râs. Cineva l-a 

comparat o dată cu un tunar, dar 
comparaţia nu mi se pare riguros 
exactă întrucât tunarii mai trag şi 
pe alături. Arşinel, nu. Şi – ceea ce 
pare un miracol – după explozie, 
actorul cântă sensibil, unduitor, 
inteligent. Arşinel mi se pare cel 
mai bun Nat King Cole care poate 
fi văzut pe scenele României, în 
toate punctele cardinale. „Nat 
King Cole, profesorul meu de 
muzică”, mărturiseşte Arşinel. Nu 
e vorba de imitaţie. Şi, dac-ar fi, nu 
ştiu exact cine pe cine imită. 
Pentru mine, Arşinel este the King. 
Îl privesc uneori cum acoperă 
terenul şi timpul şi spaţiul şi 
sufletul şi îi admir dorinţa sinceră, 
netrucată, de a fi peste tot. El 
crede în public şi în familia şi în 
meseria lui, iar în limita timpului 
disponibil, îşi aduce aminte şi de 
prieteni. Când să le facă pe toate, 
mai ales când, pe cele mai multe 
dintre ele, le face foarte bine… 

Sigur că la mijloc e un efort greu 
de povestit. Puţini rezistă în zilele 
noastre la oboseala de a fi vedetă. 
Arşinel rezistă. Actor naţional, de 
teatru şi de revistă, manager 
iscusit, spiritual ca un cuplet de 
Mihai Maximilian şi, uneori, trist ca 
o lacrimă, Al. Arşinel caută şi 
lansează tinere vedete, cu bucurie 
şi cu generozitate. Dacă mă 
gândesc bine el a lansat şi o 
„vedetă” chiar în geografia 
României. Această vedetă, care 
până la el, nu era decât un nod de 
cale ferată în nordul ţării şi care, 
datorită lui, a devenit astăzi atât de 
cunoscută ş i  de populară 
pretutindeni, nu este o persoană, 
ci o modestă localitate care se 
numeşte Dolhasca… Astfel încât 
Arşinel înregistrează performanţa 
extraordinară de a fi nu un actor 
care a făcut istorie, ci şi „oleacă” 
de geografie…

Aurel Storin

NAT KING  ARŞINEL

Gânduri despre artist

     Am montat în teatrul de 
revistă, nu o dată; am avut şansa 
să fiu şi-n juriul festivalului 
tea t re lo r  de  gen ,  de  la  
Constanţa, de două ori; şi mi-am 
dat seama că revista nu e mai 
uşoară decât teatrul dramatic. 
Dimpotrivă, uneori...
     Iar pe Arşinel îl ştiu de pe 
când juca la Boema şi îmi 
delecta serile aerate, cu multele 
lui cuplete şi cântece. Păcat, s-a 
dus Boema, s-a dus ceva din 
parfumul Revistei, dar faptul că 

el arată acum ca un ultim 
mohican, îl ridică, desigur, în 
ochii noştri.
     De altfel, Arşinel nu e doar un 
infatigabil revuist : el cântă ca 
orice mare cântăreţ, repertoriu 
greu - Nat King Cole - joacă roluri 
grele pe scena Naţionalului (vezi 
Ploşniţa, în regia lui Horea 
Popescu) şi conduce teatrul 
bucureş tean  "Cons tan t in  
Tănase".  A consolidat cel mai 
durabil cuplu revuistic (alături de 
Stela Popescu), punând în 
circulaţie textele inegalabilului 

Mihai Maximilian. A încântat 
nostalgicii din Diaspora, care 
lăcrimau auzind limba română şi 
râdeau, fiindcă puteau să se 
amuze în această limbă. A re-
d e m o n s t r a t  c ă   
renascentismul... nu ţine de 
epoca Renaşterii.
     Deci, ce-ar mai fi de zis? Vânt 
din pupa, la frumoasa vârstă pe 
care a împlinit-o zilele astea; şi 
putere de-a duce-n spate 
agreabila tradiţie a genului care 
refuză să moară : spectacolul de 
revistă.

UN ACTOR POPULAR
LA 70 DE ANI

Leagă râsul de plâns. Crede 
că întâmplarea joacă un rol 
esenţial în viaţă şi că de aceea 
a ajuns actor. Fie că ocupă 
scaunul de director la 
Teatrul Constantin Tănase, 
unde l-am găsit şi în plin 
sezon estival sau apare în 
lumina  re f l ec toare lor,  
Alexandru Arşinel a rămas 
acelaşi om modest care îşi 
iubeşte familia şi colegii. 
Succesul nu l-a schimbat. 
Crede că are o singură 
datorie, aceea faţă de public. 
Faţă de oamenii care îi 
strâng mâna pe stradă şi 
care, într-un sondaj, l-au 
desemnat cel mai iubit actor 
al anului 2005, dar şi faţă de 
acest aspect are o explicaţie. 

''Am ieşit eu pentru că nu a 
candidat Piersic''. Şi-a 
împărţit viaţa între două 
femei, colega de scenă, Stela 
Popescu, şi soţia sa, faţă de 
care, de 40 de ani nutreşte o 
dragoste imensă.

simona.tudorache@curierulnational.ro
august 2006
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Parcul Herăstrău, 8 mai 2009. Directorul Teatrului 
„Constantin Tănase” nu m-a putut primi la biroul lui din 
Lipscani.  M-a convocat pe şantierul  Grădinii de Vară 
Boema, care se redeschide, complet renovată, după 30 de 
ani în care a stat în paragină. În taxiul care mă duce pe 
bulevardul Kiseleff,  aud la radio : „Fără modestie, acum este 
cea mai frumoasă grădină de vară din ţară. Nu-mi vine să 
cred că am reuşit. Din '80,  n-a mai călcat picior de artist pe 
scena asta. Gradenele din lemn erau putrede,  iar scena a 
luat foc. Mai mult, nu erau bani de investiţii, iar teatrele şi 
grădina Boema abia supravieţuiau…” 

Şoferul, un bărbat brunet, la vreo patruzeci de ani, zice: 
„I-auziţi, mâine-i dă drumu', de Ziua Europei.  Ăsta-i 
Alexandru Arşinel, preferatul meu. Am toate discurile lui cu 
muzică dintr-aia de-ţi merge la suflet şi când ţi-e bine, şi când 
ţi-e rău. Cînd ne mai supărăm, eu cu nevasta, deh, ca-n 
familie, numa'  ce-i pun “Du-mă acasă măi tramvai”, şi-o văd 
cum se-nseninează…”

Din capul scărilor, zăresc silueta masivă a Directorului 
Arşinel în stânga arlechinului, înconjurat de muncitori. Cobor 
încet scările amfiteatrului de 2400 de locuri care duc la scenă 
şi aştept răbdător să termine de muştruluit meşterii. Motorul 
unui agregat vuieşte asurzitor şi mă gândesc că ideea unui 
interviu înregistrat pe reportofon nu e prea grozavă. În sfârşit, 
mă vede, îmi face un semn cu mâna şi se apropie. E cam 
încruntat Maestrul Arşinel, nu-i prea mulţumit de ce-au 
făcut constructorii. Are pretenţii, doar Maestrul este 
un fost viitor inginer. 

Val Mănescu

V ă  a r d e  d e  r â s ,  
domnule Arşinel?

Nu prea. Sunt foarte 
multe de făcut, şi numai azi 
nu-i mâine! Multe probleme 
de rezolvat şi care nici nu cred 
că se vor rezolva…Gândeşte-
te că mâine seară toate 
scaunele astea vor fi ocupate 
şi oamenii vor călca prin 
b ă l t o a c e ,  f i i n d c ă  u n  
nepriceput n-a dat pantă la 
trepte să se scurgă apa! 

Mai au românii umor, 
maestre?
 Da, sigur că da! Se vede 
şi din preferinţele publicului 
atunci când se alcătuiesc 
anumite sondaje, topuri. Unul 
dintre cele mai elocvente e cel 
realizat pentru emisiunea 
“Zece pentru România”. Mai 
toţi cei nominalizaţi sunt 
artişti comici. Lumea îi 
iubeşte pe cei care-o fac să 

râdă. Dincolo de diversitatea 
mijloacelor pe care le deţine 
genul comediei,  umorul 
reprezintă un adevărat  
medicament, un balsam  
pentru suferinţele românilor. 
De altfel, şi zicala “Haz de 
necaz”  exemplifică foarte 
bine nevoia de umor a naţiei. 

La câte se-ntâmplă-n 
ţara asta, ar trebui să murim 
de râs la fiecare cinci minute! 
Oare râde românul mai mult, 
sau mai puţin în capitalism?

N-aş zice. Românul a 
r â s  d i n t o t d e a u n a .  C u  
zâmbetul pe buze a străbătut 
epocile, oricât de negre ar fi 
fost ele. Şi a rezistat. Nu e-
ntâmplător că teatrul de 
revistă a apărut o dată cu 
Teatrul Naţional, acum peste 
130 de ani. Comedia impune 
un anumit spirit, caracterizat 
prin două atitudini: critica şi 
au tocr i t i ca .  Crezu l  lu i  
Constantin Tănase a fost 
întotdeauna legat de a 
prezenta of-ul cetăţeanului de 
pe stradă. 

Aveţi o meserie de 
invidiat: în aparenţă, faceţi 
oamenii să râdă, dar de fapt îi 
provocaţi la meditaţie. 

Umorul are şi alte 
meniri, dincolo de aceea de a 
te relaxa şi de a te rupe de 
meditaţie. Umorul adevărat 
educă, te pune pe gânduri, te 
obligă să meditezi, să înveţi 
ceva din greşelile altora. 
Provoacă, la urma urmei, o 
atitudine de frondă împotriva 
supărărilor care ne bântuie. 

Vă iubeşte publicul, 
Domnule Arşinel...

N u - n c e t e z  s ă - i  
m u l ţ u m e s c  l u i  

Dumnezeu pentru că 
mi-a dăruit 

dragostea oamenilor. Sunt 
cincizeci de ani de teatru, în 
care m-am pus în slujba 
publicului. Am venit în 
î n t â m p i n a r e a   u n o r  
confirmări pe care şi le 
doreau spectatorii şi anume, 
că gândurile pe care ei nu 
îndrăzneau să le exprime, se 
pot rosti curajos de pe scenă. 
Indiferent de epocă, am avut 
o anumită atitudine verticală 
să spun, vizavi de ce se-
ntâmpla în jurul nostru. Chit 
că, dincolo de bucuria pe 
care-am dat-o publicului, am 
deranjat anumite zone. 

Fiecare om are o reţetă 
a succesului. Care este reţeta 
dumneavoastră?

Dacă-i vorba de reţetă, 
are mai multe componente. 
Pr imul  ar  f i  respectu l  
nemărginit faţă de public. 
Apoi, vine autocontrolul care 
trebuie să te stăpânească pe 
scenă şi în viaţa de toate 
zilele. Trebuie să fii conştient 
că eşti persoană publică, şi 
când spun asta mă refer la 
influenţa educativă pe care o 
personalitate cum e actorul o 
are  asupra  publ icu lu i ,  
oriunde s-ar afla. Reprezinţi 
un anumit model care, ca să-ţi 
împlineşti menirea, trebuie să 
fie neapărat pozitiv. 

Sunteţi un constructor 
de caractere pe scenă, dar 
acum v-am surprins în 

i p o s t a z a  d e  v e r i t a b i l  
constructor, aici, în noua 
Grădină de vară a Teatrului 
Constantin Tănase.

Din clipa în care am fost 
uns director, mi-am propus să 
las în urmă ceva pentru teatrul 
în care mi-am trăit cea mai 
mare parte a carierei mele. Am 
găsit uşi deschise la primarii 
care au condus Bucureştiul, 
şi nu mă feresc să spun că 
domnul Traian Băsescu, dar 
şi Consil iul General al  
Primăriei, dar şi domnul 
Adrian Videanu s-au implicat 
în destinul teatrului. Acum 
domnul doctor Oprescu are o 
c o n t r i b u ţ i e  m a j o r ă  î n  
continuarea şi finalizarea 
l u c r ă r i l o r  l a  G r ă d i n a  
Herăstrău. Aşteptăm cu 
emoţie să se materializeze 
promisiunea domniei sale 
privind definitivarea lucrărilor 
la Savoy.

Sunteţi actor, cântăreţ, 
director de teatru, tată de 
familie, om de cultură. Cum  
v-aţi  descrie în câteva 
cuvinte?

Pardon, sunt şi bunic! 
Nu pot să mă descriu. Le-am 
făcut pe toate din tot sufletul, 
cu dragoste şi pasiune. Am 
încercat să rezolv problemele 
mele cu atenţie, să nu supăr 
pe nimeni, şi problemele 

8 9
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altora cu generozitate şi cu 
dorinţa de a oferi bucurie. N-
am să spun eu dacă am reuşit 
sau nu în totalitate. Oricum, 
pe primul plan au stat mereu 
meseria, familia, copiii, 
nepoţii, Măria sa - Publicul…

În ce măsură puteţi trece 
p e s t e  o r g o l i u l  
dumneavoastră ca să faceţi 
plăcerea publicului, ca să-i 
împliniţi aşteptările?
Nu sunt stăpânit de orgolii 

prea mari. Poate am fost 
stăpânit de orgoliu din 
dorinţa de a realiza ceva, de a 
lăsa ceva în urmă. Şi uite că 
se materializează şi ceva real, 
nu doar succesul  la public 
într-un spectacol care, până 
la urmă, e ceva trecător. Da, n-
am nici măcar orgoliul de şef, 
pe  anga ja ţ i i  t ea t ru lu i ,  
indiferent de poziţia pe statul 
de plată îi consider colegi. E 
drept, mă mai enervez uneori, 
sunt o fire colerică, dar îmi 

trece repede.
Dar cum e, domnule Arşinel, 
să primeşti felicitări pe 4 mai, 
când aniversarea zilei de 
naştere e pe 4 iunie?!
Ha ha ha! Nu mă deranjează. 
Mi se întâmplă de câţiva ani, 
de când cineva mi-a trecut 
ziua de naştere eronat într-un 
material care a apărut în 
presă. Am rugat să se 
corecteze greşeala, dar mi-au 
spus că nu se mai poate face 
nimic, păsărica a zburat pe 
internet. Aşa se face că, în 
f i e c a r e  a n  u n i i  m ă  
sărbătoresc cu o lună înainte. 
Dacă e să primesc felicitări în 
p l u s ,  n u - m i  p a r e  r ă u .  
Important e că oamenii se 
gândesc la mine şi în gestul 
lor simt un respect care mă 
onorează.
Ce aţi fi vrut să faceţi în viaţă 
şi n-aţi făcut, şi ce aţi făcut şi 
n-aţi fi vrut să faceţi?
Am reuşit să fac fără să vreau 
meseria de actor. Cum ştiţi, 
iniţial m-am pregătit să fiu 
constructor. Că a greşit, că   
n-a greşit Irina Răchiţeanu 
când m-a luat la clasa ei, vă 
las pe dumneavoastră să 
decideţi. Dar mi-a fost drag că 
am făcut această meserie, că 
mi-am legat destinul de 
scenă, pentru că mi-a adus 
foarte multe, enorm de multe 
bucurii. Nu cred că există 
bucurie mai mare ca atunci 
când  eşti recunoscut şi 
salutat pe stradă de oameni 
pe care nu-i cunoşti şi care-ţi 
zâmbesc.

În viaţa dumneavoastră şi în 
ca r ie ră ,  v -a ţ i  i zb i t  de  
numeroase obstacole, aşa 
cum se întâmplă oricui. Care 
este cel mai dur impediment 
care-i întârzie pe români să 
meargă înainte,  să-i apropie 

de bunăstarea multvisată ?
La ceea ce să întâmplă vizavi 
de naţia noastră, cred că, 
dintotdeauna, destinul pe 
care-l trăim, noi ni l-am ales. 
N u  p o a t e  n i m e n i  s ă  
c o n d a m n e  p e  c i n e v a  
răspunzător de viaţa noastră 
atâta timp cât noi cu mâna 
noastră ne-o facem zi de zi. 
Despre destinul meu, vreau 
să spun că fiecare premieră, 
fiecare întâlnire cu publicul, 
reprezintă o mare încercare. 
Mă înfioară gândul că poate n-
am să reuşesc în seara aceea 
să dau tot ce pot. Că s-ar 
putea să fie un fiasco. Lupta 
cu îndoielile, dorinţa de a mă 
depăşi, îmi dau pînă la urmă 
acea siguranţă care mă 
împinge în scenă şi care-mi 
dă puterea să-i fac pe oameni 
să zâmbească cu toată 
puterea. Vorbeaţi despre 
obstacole şi vă spun că 
întâlnirea cu publicul e pentru 
mine un obstacol. Peste care 
îmi face plăcere să trec seară 
de seară.

Ce preferaţi: umor pozitiv sau 
umor negativ?
Prefer acel umor care 

reuşeşte să schimbe ceva în 
mentalitate şi, de ce nu, şi în 
societate. Un umor care 
rezolvă ceva, chiar dacă nu 
imediat. Sunt total împotriva 
vulgarităţii, a picanteriilor 
ieftine, a bancurilor ieftine. 
Din nefericire, şi aici mai 
avem multe lupte de purtat  
cu umorul de ultimă speţă, cu 
poante de canal, suburbane, 
pe care le difuzează din ce în 
ce mai multe televiziuni. Noi 
am încercat să fim cât mai 
verticali, în tradiţia spiritului 
lui Tănase şi al lui Caragiale. 
Am avut norocul c-am avut în 
spate scriitori foarte buni, şi-l 
menţionez cu toată dragostea 
şi respectul pe cel care a fost 
Mihai Maximilian care ani de 
zile a ştiut să tină sus 
ştacheta revistei româneşti, 
şi din textele căruia ne mai 
inspirăm şi acum, spre 
bucuria vechilor şi noilor 
generaţii de spectatori.  

Îmi puteţi spune care este cea 
mai frumoasă experienţă 
culturală pe care aţi trăit-o?
Nu mă pot raporta la o singură 
întâmplare. Le-aş nedreptăţi 

pe celelal te ,  la  fe l  de 
interesante. Într-o viaţă de 
juma de secol,  am trăit 
nenumărate momente care-ar 
putea fi povestite. M-au 
marcat cele care au haz, au 
valoare sentimentală şi 
valoare educativă. Întâmplare 
a fost şi primul meu spectacol  
cu Stela Popescu la Boema. 
Prima mea apariţie într-un 
m u s i c - h a l l  r o m â n e s c ,  
Groapa, după Eugen Barbu, a 
fost tot o întâmplare. Apoi, mi-
a marcat viaţa întâlnirea cu 
colectivul Teatrului Naţional 
din Bucureşti când am jucat 
rolul principal din Ploşniţa lui 
Maiakovski. Tot  întâmplări au 
fost momentele extraordinare 
în care am jucat pentru 
românii din diasporă, imediat 
după revoluţie. Fără îndoială 
că n-am să uit niciodată seara 
de mâine, 9 Mai, ziua în care 
mă voi reîntâlni după treizeci 
de ani cu publicul aici, la noua 
Grădină Herăstrău, la care am 
şi eu o mică contribuţie.

Ce contribuţie?
Nu m-am lăsat! Am vrut-o. Şi-
o avem! 
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De la “Cărăbuş” la “Savoy”

Al. Arşinel a fost confirmat - în 
unanimitate! - de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, ca director al 
Teatrului de Revistă „C. Tănase", în 
ianuarie 1999, în urma concursului 
desfăşurat cu câteva luni înainte. 
Este primul actor în fotoliul directorial 
al Teatrului, după Tănase însuşi. 
Vedetă de largă notorietate a 
genului, el s-a arătat întotdeauna un 
excelent „deschizător de uşi", cu 
puternice şi stabile relaţii la toate 
nivelele societăţii.
Conştient că nimeni nu-i poate 
contesta calitatea de actor, partea 
cea mai durabilă a formaţiei sale, Al. 
Arşinel s-a arătat încă de la început 
un manager curajos şi plin de intenţii 
remarcabile pentru Teatrul de 
Revistă „C. Tănase". A asigurat, prin 
unele contracte temeinic întocmite, 
finanţele teatrului. Depune eforturi 
speciale pentru asigurarea unui 
patrimoniu material de care teatrul 
are astăzi atâta nevoie. A adus în 
teatru actori tineri şi i-a reangajat pe 
unii dintre cei pe care tocmai îi 

Când avem actori - n-avem cuie. 
Când avem succes -n-avem linişte. 
Când avem idei - n-avem bani. Când 
avem bani -n-avem glorie.
Când noi ne punem problemele 
existenţei teatrului de revistă (cum? 
şi încotro?), hahalerele genului ne 
bârfesc pe la colţuri - şi să te 
ferească Dumnezeu de gura unei 
hahalere de revistă...
Şi, cu toate astea, the show must go 
on!
Sigur că un gen de teatru care a trăit 
peste 120 de ani nu poate muri într-o 
clipă, decât dacă e bine ajutat să 
moară...
Apăraţi Revista, doamnelor şi 
domnilor, pentru că ea este, în primul 
rând, a Dumneavoastră.
Aşa cum suntem noi, buni şi răi, 
entuziaşti şi apatici, artişti şi 
meseriaşi, între trufie şi umilinţă, 
între speranţă şi disperare, lacrima 
râsului şi râsul plânsului, the show 
must go on! - Revista trebuie să 
continue. Revista trebuie să existe. 
Revista trebuie să trăiască.

(Fragment din Monografia Teatrului 
de Revista “Constantin Tănase”)

pensionase (cu acordul lor...). A 
patronat şi a iniţiat unele spectacole 
de mare succes.
Întâlnirea directoratului Al. Arşinel cu 
exigenţele artistice şi financiare ale 
mileniului al treilea se desfăşoară 
s u b  s e m n u l  u n o r  e f o r t u r i  
considerabile pentru păstrarea şi 
creşterea prestigiului Revistei 
româneşti. Ce va urma rămâne de 
văzut. Dar se pare că directoratul 
Alexandru Arşinel începe bine şi că 
el va constitui un reper important în 
istoria Teatrului de Revistă „C. 
Tănase".
La sfârşit de mileniu, Al. Arşinel este 
un director de revistă al mileniului 
următor...
Revista în frac, premiera - octombrie 
1999, 36 de tablouri de Dan 
Mihăescu şi Nae Lăzărescu. Muzica: 
Viorel Gavrilă. Coregrafia: Cornel 
Popov ic i .  Scenograf ia :  Arh .  
Theodora Dinulescu. Asistent regie: 
Răzvan Constantin. Regia artistică: 
Biţu Fălticineanu. În distribuţie: Nae 
Lăzărescu, Vasile Muraru, Cristina 
Stamate, Radu Stoenescu, Liliana 
Mocanu, Diana Radu, Raluca 

Guslicov, Miruna Birău, Marcel 
Horobăţ, Angela Stoica, Monica 
Anghel (alternativ cu Al. Arşinel).
Ah, femeile!, premiera - martie 2000, 
divertisment umoristic-muzical, pe 
texte de Mihai Maximilian. Muzica: 
Dan Dimitriu. Coregrafia: Cornel 
Popov ic i .  Scenograf ia :  Arh .  
Theodora Dinulescu. Regia artistică: 
Biţu Fălticineanu. În distribuţie: Stela 
Popescu, Draga Olteanu-Matei, 
Rodica Popescu-Bitănescu, Cristina 
Stamate, Valentina Fătu, Liliana 
Mocanu, Miruna Birău, Diana Radu, 
Angela Stoica, Oana Sârbu şi Al. 
Arşinel.
Nota zero la purtare, premiera - mai 
2000, musical de Octavian Sava şi 
Marius Ţeicu, după piesa cu acelaşi 
titlu de Virgil Stoenescu şi Octavian 
Sava. Coregrafia: Cornel Popovici. 
Scenografia: Victor Creţulescu. 
Asistent regie: Răzvan Constantin. 
Regia artistică: Ion Lucian. În 
distribuţie: Cosmin Şofron, Adrian 
Enache, Aurelian Temişan, Mălina 
Olinescu, Valentina Fătu, Emi 
Ionescu, Ciprian Coşenel, Bogdan 
Niţă, Marian Rădulescu, Liliana 

Mocanu, Raluca Guslicov, Ştefan 
Aruxandrei, Diana Radu (Elevii), 
Florin Tănase, Ştefan Velniciuc, 
Bogdan Caragea (Profesorii), 
Romulus Sârbu (Moş Griguţă - 
intendentul).

Sunt obligat să mă opresc aici, 

pentru că nu ştiu ce se va întâmpla 
mai departe. Revista românească se 
află în prag de nou mileniu... Ce va 
fi? Cum va fi ea?
Îmi aduc aminte că , într-un 
noiembrie trecut, primul cântec care 
s-a auzit, ca o emblemă sonoră, pe 
scena Festivalului Naţional al 
Teat re lor  de Revis tă  de la  
Constanţa, a fost, la sugestia admi-
rab i lă  a  reg izoru lu i  Andre i  
Mihalache, o melodie emoţionantă 
care a cucerit lumea: The show must 
go on - spectacolul trebuie să 
continue...
Poate că o parte a publicului nu a 
remarcat-o. Unii şi-au închipuit că e 
vorba de o formaţie românească, 
întrucât cântau în limba engleză. Dar 
nu. Era formaţia Queen. Era Freddie 
Mercury.
Şi, cu toate insistenţele noastre 
imaginare de a-i ruga să cânte 
româneşte, ei au preferat limba 
maternă.
The show must go on! - aş zice. 
Revista trebuie să continue!
Sigur că este greu, sigur că nu avem 
întotdeauna ce ne este necesar. 
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UN CUPLU STRĂBATE LUMEA
Când spui Stela te gândeşti 
imediat şi la Arşinel, şi invers.
Cele două vedete ale teatrului 
de revistă românesc, s-au 
întâlnit prima oară pe scenă 
în anul 1978.

De atunci, Stela şi Arşinel au 
primit fără încetare aplauzele 
şi  dragostea publ icului  
românesc, care îi apreciază 
pentru talentul şi seriozitatea 
cu care reuşesc să-l facă să 
râdă.

Pentru activitatea lor, cei doi 
mari actori au fost răsplătiţi, în 
anul 2002, cu Premiul special 
al UNITER pentru teatrul de 
revistă. Fără  umor  trăiesc  numai  proştii

George Bernard Shaw

De peste 30 de ani, Stela Popescu şi Alexandru Arşinel 
formează cuplul magic al comediei româneşti.

Au început să joace 
împreună la teatrul de vară 
Boema. Între ei şi public a 

fost dragoste la prima 
vedere, un succes 

instantaneu, care a trecut 
din generaţie în generaţie 

şi a rămas la fel de 
proaspăt.

Stela şi Arşinel sunt un 
adevărat brand, deşi 
fiecare a reuşit 
performanţa actoricească 
de a-şi păstra 
individualitatea şi de a fi la 
fel de convingători şi atunci 
când joacă separat.

Celebrul cuplu Stela Popescu - Alexandru 
Arşinel care a împlinit 30 de ani de carieră este 
nominalizat din nou de către Trustul 
REALITATEA la Premiile `ZECE pentru 
ROMÂNIA` - ̀ Cei mai iubiţi actori`, după ce anul 
trecut Alexandru Arşinel a câştigat locul întâi.

Una dintre cele mai aşteptate premiere ale 
stagiunii 2009 va fi spectacolul `Aplauze, 
Aplauze` dedicat celor 30 de ani carieră a 
cuplului Stela Popescu - Alexandru Arşinel, 
spectacol la care au început deja repetiţiile sub 
bagheta regizorului Biţu Fălticineanu. `Va fi un 
spectacol - remember, cu texte pe care noi      
le-am spus şi jucat de-a lungul anilor` - a 
declarat Alexandru Arşinel. `Vom readuce ceva 
din parfumul de altă dată al Grădinii Boema şi 
vom încerca să ne prezentăm la nivelul şi 
pretenţiile unui public care ne-a iubit, ne iubeşte 
şi care ne doreşte aproape şi de-acum încolo`.

Oana GEORGESCU,
PR Teatrul de Revistă `Constantin Tănase`

Îmi amintesc că eu jucam cu Ştefan Bănică, dar la 
teatre diferite. “Boema”se juca la teatrul Tănase şi ar fi fost 
foarte greu ca doi actori din două teatre diferite să joace la 
un al treilea. Aşa că teatrul mi l-a oferit pe Arşinel, şi aşa a 
început colaborarea. De cunoscut ne cunoscuserăm în ’58 
la Institutul de Teatru, apoi, în ’78, am format un cuplu în 
spectacolul lui Mihai Maximilian, de la care se împlinesc 
anul viitor 30 de ani.

Am fost teribil de preocupaţi de meserie. Dorinţa 
de a da publicului mai mult ne-a învăţat să nu “sărim calul”, 
nici pe scenă, nici în viaţa particulară. Comedia ne-a ajutat 
să evităm puerilul şi să jucăm inteligent, primind răspuns 
de la public. “Totul este să provoci râsul” este o expresie 
eronată şi mult prea utilizată azi.

Suntem foarte legaţi de spectatori. Ei sunt 
complicii noştri. Publicul aşteaptă ceva care să-l facă să 
râdă, să-l răcorească. Avalanşa de prostituţie artistică este 
de blamat. 

Secretul longevităţii noastre în cuplu pe scenă se 
explică prin faptul că două forţe artistice oferă un spectacol 
variat, susţinut de două puteri care lucrează împreună şi se 
completează reciproc. În aceeaşi măsură, amândoi trebuie 
să fie talentaţi şi relaţia dintre ei să aibă echilibru. Nu se 
poate ca unul să fie 
serios şi celălalt să 
se scălâmbăie. În 
viaţa de zi cu zi, un 
cuplu trebuie din start 
să aibă aceeaşi  
părere.

Un succes 
garantat la public nu 
poate exista fără 
dragostea faţă de 
p u b l i c ,  
c o n ş t i e n t i z a r e a  
momentului artistic şi 
f ă r ă  u n  s c r i i t o r  
talentat în spate. Noi 
suntem la zi cu toate 
evenimentele, mai 
informaţi decât o 
gazetă. Succesul ne 
ţine aproape unul de 
celălalt.

Stela Popescu

TREI DECENII DE SHOW
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sArtistul a realizat mai multe CD-uri cu melodii retro: Ce faci 

astă seară tu, O strângere de mână, pe care se regăsesc 
peste 40 de melodii cu muzică uşoară, a lansat şi un album 
cu muzică sud-americană din repertoriul lui Nat King Cole 
care se numeşte Ole. În prezent pregăteşte un CD cu 
Electrecord, Parfum de romanţă. A colaborat la câteva piese 
cu Gabriel Dorobanţu, Ştefan Bănica Jr., Cătălin Crişan.

Romanţa este un cântec care aparţine 
românilor. Când sunt între prieteni, la o 
petrecere, nu se poate ca la sfârşit să nu 
mă pună să cânt romanţe. Mesajele sunt 
simple, adevărate, iar melodia are o tentă 
melodramatica. Romanţa presupune şi o 
experienţă de viaţă, ca să poţi să filtrezi 
prin sufletul tău şi prin mintea ta, 
povestea. 

Alexandru Arşinel
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actorul şi muzicaactorul şi muzica
Înainte de a cocheta cu actoria, de a intra la Institutul de Teatru, prima apariţie la televiziune în 1960 a fost 
ca interpret de muzică uşoară. În anul lV de facultate a realizat un spectacol de divertisment împreună cu 
o formaţie de la Conservator condusă de unul dintre fraţii Ciceu, care s-a bucurat de un foarte mare 
succes. Spectacolul a fost reprezentat la Teatrul Cassandra unde Arşinel era şi cântăreţ şi actor, şi i-a 
marcat debutul în lumea divertismentului. 
În primăvara acestui an, revista Actualitatea Muzicală, editată de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor 
din România, i-a acordat lui Alexandru Arşinel „Premiul pentru Music-Hall”.
Joi, 12 martie 2009,  în Aula Palatului Cantacuzino (Muzeul “George Enescu” - Casa cu Lei, Calea Victoriei 
nr.141) a avut loc ceremonia de decernare a Premiilor Muzicale pe anul 2008 acordate de revista 
Actualitatea Muzicală editată de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Printre 
personalităţile din lumea muzicii autohtone (interpreţi, compozitori, actori), ale culturii, artei sau show-
biz-ului, prezenţi la acest eveniment, se numără laureaţii, dintre care îi enumerăm doar pe Marina VOICA 
(Premiul „O viaţă dedicată cântului”), Alexandru ARŞINEL (Premiul pentru Spectacolele de Musical), 
Mihai ALEXANDRU (Premiul „Compozitorul anului”), Mircea VINTILĂ (Premiul „Legende folk”) sau 
RAOUL (Rareş Borlea) - Diploma de Excelenţă „Revelaţia Anului”.

Înainte de a cocheta cu actoria, de a intra la Institutul de Teatru, prima apariţie la televiziune în 1960 a fost 
ca interpret de muzică uşoară. În anul lV de facultate a realizat un spectacol de divertisment împreună cu 
o formaţie de la Conservator condusă de unul dintre fraţii Ciceu, care s-a bucurat de un foarte mare 
succes. Spectacolul a fost reprezentat la Teatrul Cassandra unde Arşinel era şi cântăreţ şi actor, şi i-a 
marcat debutul în lumea divertismentului. 
În primăvara acestui an, revista Actualitatea Muzicală, editată de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor 
din România, i-a acordat lui Alexandru Arşinel „Premiul pentru Music-Hall”.
Joi, 12 martie 2009,  în Aula Palatului Cantacuzino (Muzeul “George Enescu” - Casa cu Lei, Calea Victoriei 
nr.141) a avut loc ceremonia de decernare a Premiilor Muzicale pe anul 2008 acordate de revista 
Actualitatea Muzicală editată de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Printre 
personalităţile din lumea muzicii autohtone (interpreţi, compozitori, actori), ale culturii, artei sau show-
biz-ului, prezenţi la acest eveniment, se numără laureaţii, dintre care îi enumerăm doar pe Marina VOICA 
(Premiul „O viaţă dedicată cântului”), Alexandru ARŞINEL (Premiul pentru Spectacolele de Musical), 
Mihai ALEXANDRU (Premiul „Compozitorul anului”), Mircea VINTILĂ (Premiul „Legende folk”) sau 
RAOUL (Rareş Borlea) - Diploma de Excelenţă „Revelaţia Anului”.
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MEMORIA PELICULEIMEMORIA PELICULEI
FILMOGRAFIE 

-1981 - Ana şi hoţul
de Virgil Calotescu 
-1983 - Ca-n filme
regia Manole Marcus 
-1985 - Anotimpul iubirii
 regia Iulian Mihu 
-1987 - În fiecare zi mi-e dor de tine
regia Ghe.Vitanidis 
-1990 - Flăcăul cu o singură bretea
 regia Iulian Mihu 
-1990 - Miss Litoral
 regia Mircea Mureşan 
-1993  -  A doua  căde re  a  
Constantinopolului
regia Mircea Mureşan
-1994 - Paradisul în direct
regia Cornel Diaconu
-2001 - ‘Sexi Harem Ada-Kaleh’

SERIALE DE TELEVIZIUNE
- Cuscrele
- Războiul sexelor
- Regina

Nu m-am îndepărtat eu de cinematografie, ea s-a îndepărtat de 
mine. Mă tentează oricând un rol de comedie. După Revoluţie am 

jucat în mai multe filme, ultimul a apărut prin 2001. Am fost 
solicitat de Saizescu să joc în Păcală, însă din nefericire perioada 

în care trebuia să filmez s-a suprapus cu o plecare a mea în 
Australia. Am acceptat un rol într-o telenovelă, "Cuscrele", care 

avea o distribuţie excepţională, dar ceva nu a mers şi filmările    
s-au întrerupt.

Din fericire, serialele de televiziune sunt încă foarte bine primite 
de public, de aceea am jucat cu mare plăcere în telenovelele 

româneşti.

Alexandru Arşinel

sursa foto: www.razboiulsexelor.ro

În travesti, în filmul “ ”
cu Stela Popescu şi Loredana Groza

A doua cadere a Constantinopolului

Arşinel, cel care îl interpretează pe bunicul 
protagonistei din telenovela “Regina”, a filmat la Paris 
momentele emoţionante în care personajul lui îşi întâlneşte 
pentru prima oară nepoata.

Regina (Diana Dumitrescu) şi Cosmin (Bogdan 
Albulescu) se bucură de cele mai frumoase momente 
împreună în luna de miere pe care o petrec în oraşul 
îndrăgostiţilor- Paris.

Însă excursia reprezintă un moment important şi pentru 
personajul interpretat de Alexandru Arşinel, care îşi vede 
pentru prima oară nepoata, întâlnire aranjată de detectivul 
Milan (Mircea Gheorghiu): “Interpretez un rol cheie în 
construcţia telenovelei. Sunt bunicul care îşi caută nepoata de 
foarte mulţi ani şi acum o va întâlni pentru prima dată.

Va fi un moment important pentru el şi unul de cotitură 
în desfăşurarea acţiunii”, mărturiseşte Alexandru Arşinel.

Deşi nu se află pentru prima oară în Paris, filmările de 
acolo au fost o premieră în cariera marelui actor, dar şi un prilej 
de a rememora momente frumoase: “Mă bucur că apariţia 
mea în această telenovelă continuă la Paris, după ce 
începutul a fost la Praga. Nu am mai filmat la Paris, dar am 
jucat de multe ori acolo, chiar în teatrul din incinta Ambasadei.

Plimbarea cu metroul mi-a amintit de o întâmplare 
haioasă din '60. Teatrul Tănase a avut stagiune la Olimpia şi 
era şi regretatul Fărâmiţă Lambru, căruia i se imputa în fiecare 
zi de ce nu merge să vadă Parisul. Şi în ultima zi îi spune lui 
Lulescu: << Am văzut Parisul!>> <<Cum?>>. <<M-am urcat în 
metrou şi am făcut un tur de jur împrejur>>. Parisul, ori de câte 
ori ai veni, îl redescoperi.

Tocmai pentru a-ţi crea acea saţietate de lucruri 
frumoase”, adaugă actorul. 

Gardianul, aprilie 16.05.2009

Filmări la Paris
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Repere biografice
Actorul Alexandru Arşinel s-a născut la 4 iunie 1939, în localitatea Dolhasca, judeţul Suceava. În 

anul 1962 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", din Bucureşti. Şi dacă de 
mic visa să ajungă actor, ruga îi este ascultată în 1958, când este admis la Institutul de Artă Teatrală şi 
Cinematografică din Bucureşti. Prima reprezentaţie pe scena de teatru şi totodată debutul ca actor -
student are loc la Teatrul Casandra.

 A absolvit IATC în anul 1962 şi a fost repartizat la Tg.Mureş împreună cu majoritatea membrilor 
promoţiei 1962 (Constantin Diplan, Camelia Zorlescu, Ion Andrei, Harry Baranga şi Harry Zomenov) unde 
a înfiinţat secţia română a Teatrului de Stat din Tg.Mureş.

Roluri jucate la Teatrul din 
Tg.Mureş: 
- Kuklin - `Oceanu` de Al. Steiu - 
regia Cristian Munteanu 
- Maiorul - `Jocul de-a vacanţa` de 
Mihail Sebastian - regia Mihai 
Paxino 
- Fabian - `A 12-a noapte` de W. 
Shakespeare - regia Eugen Mercus 
- Titta Nane - `Gâlcevile din 
Chioggia` de Carlo Goldoni - regia 
Mihai Reicu 

La Teatrul Naţional 
`I.L.Caragiale` - Bucureşti
- Prisâpkim - `Ploşnita` de V. 
Maiacovski

Începând cu anul 1967 la Teatrul 
de Revista `Constantin Tănase` 
Bucureşti şi la Grădina Boema a 
interpretat următoarele roluri:
- Paraschiv - `Groapa` - muzical de 
Eugen Barbu şi Radu Şerban
- Cetăţeanul -`Doctore sunt al 
Dvs`, musical de Aurel Storin şi 
Vasile Vasilache jr.

A mai fost distribuit în:
- `Revista cu paiaţe` de Mihai 
Maximilian, muzica V.Veselovski 
- `Deschis pentru renovare` de Al. 
Mirodan, muzica Elly Roman 
- `Se caută o vedetă` - estrada - 
concurs de Aurel Felea şi Sadi 
Rudeanu, muzica Temistocle Popa 
- `Vino să ne vezi diseară` de Petre 
Bărbulescu, muzica Gelu 
Solomonescu 
- `Nicuţa . . . la Tănase` de Nicuţă 
Tănase şi Marin Traian, muzica 
Gelu Solomonescu 
- `Aventurile unei umbrele` de Nell 
Cobar, muzica Edmond Deda 
- `Uite că nu tac` de Petre 
Bărbulescu, muzica Petre 
Munteanu 
- `Microfonul de la miezul nopţii` 

- `Savoy, Savoy` - super-spectacol 
de Eugen Rotaru şi Marius Ţeicu 
- `Sonatul lunii` de Saşa Georgescu 
şi Puiu Călinescu 
- `Bimbirica` - comedie muzicală 
de Aurel Storin, muzica Elly 
Roman 
- `Nevestele vesele din Boema` de 
Mihai Maximilian şi V. Veselovski 
- `Boema, slăbiciunea mea` de 
M.Maximilian şi V. Veselovski 
- `Boema, bucuria mea` de M. 
Maximilian şi V. Veselovski 
- `Artiştii şi Boema` de M. 
Maximilian şi V. Veselovski 
- `Stela, stelele şi Boema` de Mihai 
Maximilian şi V. Veselovski 
- `Bună seara, Boema` de M. 
Maximilian, V. Veselovski 
- `Carré de aşi` de M. Maximilian 
şi V. Veselovski 
- `Hohote în Paradis` de M. 
Maximilian şi V. Veselovski 
- `Ah, femeile` de M.Maximilian 

În stagiunea 2009 a Teatrului de 
Revistă `Constantin Tănase` 
actorul Alexandru Arşinel joacă 
în: 

`SCANDAL IN PARADIS`, 
Regia: Biţu Fălticineanu, 
Scenografia: arh. Theodora 
Dinulescu, Orchestra Teatrului 
de Revistă `Constantin Tănase` 
(dirijor Dan Ardelean, Dan 
Dimitriu)
Distribuţie: Stela Popescu şi 
Alexandru Arşinel, Nae Lăzărescu 
şi Vasile Muraru, Cristina Stamate, 
Adriana Trandafir, Adrian Enache, 
Alexandru Lulescu, Paula 
Rădulescu, Romica Sârbu, 
Valentina Fătu, Ortansa Stănescu, 
Paul Talasman, Nae Alexandru, 
Marcel Horobeţ, Mirela Boureanu, 
Alin Gheorghişan, Radu Ghencea 
şi Ansamblul de Balet al Teatrului 
de Revistă `Constantin Tănase` 
(coregrafia Cornel Popovici). 

`DAI UN BAN, DAR FACE`, 
Regia: Biţu Fălticineanu, 
Scenografia: arh. Theodora 
Dinulescu
Distribuţie: Stela Popescu şi 
Alexandru Arşinel, Nae Lăzărescu 
şi Vasile Muraru, Cristina Stamate, 
Adrian Enache, Alexandru 
Lulescu, Liliana Mocanu, 
Valentina Fătu, Cristian Simion, 
Bianca Anghel, Ortansa Stanescu, 
Marcel Horobet DUO Acrobatic 
LASCU, Alin Gheorghisan şi 
Ansamblul de Balet al Teatrului de 
Revistă `Constantin Tănase` 
(coregrafia Cornel Popovici). 

`OK, MELODY`, Regia: Cezar 
Ghioca, Scenografia: arh. 
Theodora Dinulescu
Orchestra Teatrului de Revistă 
`Constantin Tănase` (dirijori Dan 
Ardelean şi Dan Dimitriu)
Distribuţie: Stela Popescu şi 
Alexandru Arşinel, Dumitru 
Rucăreanu, Adrian Enache, Mirela 
Boureanu, Alin Gheorghisan, Radu 
Ghencea.
Ansamblul de Balet al Teatrului de 
Revistă `Constantin Tănase` 
(coregrafia Cornel Popovici). 

`NEVESTELE VESELE`, Regia: 
Alexandru Arşinel, Scenariul: 
Octavian Sava, Nae Lăzărescu, 
Aurel Storin, Geo Tipsie, Mihai 
Maximilian, Aranjament 
Orchestral: Dan Dimitriu
Distribuţie: Stela Popescu şi 
Alexandru Arşinel, Adrian 
Enache, Valentina Fătu, Mirela 
Boureanu, Diana Radu, Ana Maria 
Donosă, Diana Toma. 

`OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA`, Regia: Constantin 
Dicu, Scenografia: arh. 
Theodora Dinulescu şi Ana Iulia 
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Popov , Musical după un libret 
de Marius Ţeicu şi Octavian 
Sava. 
Distribuţie: Stela Popescu şi 
Alexandru Arşinel, Vasile Muraru, 
Nae Lăzărescu, Valentina Fătu, 
Cristian Simion, Paula Rădulescu, 
Ortansa Stănescu, Marcel Horobeţ, 
George Enache, Romică Sârbu, 
Eugen Voicu, George Hodor. 
Ansamblul de Balet al Teatrului de 
Revistă `Constantin Tănase` 
(coregrafia Cornel Popovici). 

PREMII
- Cel mai bun actor de revistă 
- Cel mai bun cuplu - Stela 
Popescu şi Alexandru Arsinel 
- Cel mai bun actor de comedie - 
(Asociaţia Umoriştilor din 
România)
- Cel mai bun cuplu - Stela 
Popescu şi Alexandru Arşinel 
(Asociatia Umoriştilor din 
România)
- Premiul Special pentru Teatrul de 
Revistă - UNITER 2002
- Premiul Special pentru cuplul 
Stela Popescu şi Alexandru 
Arşinel-UNITER 2002
- Locul I şi CEL MAI IUBIT 
ROMÂN la Gala 2007 `Zece 
pentru România`
- Gala CONFIDENŢIAL 2008 
(Studiourile CASTEL Film), 
secţiunea SHOWBIZ - Premiul 
Special acordat lui ALEXANDRU 
ARŞINEL şi Teatrului de Revistă 
`Constantin Tănase` 
- Stela Popescu şi Alexandru 
Arşinel, cel mai iubit şi admirat 
cuplu de actori a fost premiat la 
Gala 2008 `Zece pentru România` 
(Locul II - ALEXANDRU 
ARŞINEL şi Locul III - STELA 
POPESCU) , sărbătorind în 2008, 
30 DE ANI de CARIERĂ! 
- Premiul Special CEL MAI DE 
ÎNCREDERE ROMÂN 2008 - 
Stela Popescu şi Alexandru 
Arşinel

Buciuceanu-Botez şi Eugen 
Cristea colindând întreaga lume cu 
acest spectacol (turnee la New 
York, Washington, Tel Aviv, 
Copenhaga, Stokholm, Paris, 
Londra).

Fundaţia STELAR a Stelei 
Popescu şi a lui Alexnadru 
Arşinel organizează în fiecare an 
Gala Premiilor `MIHAI 
MAXIMILIAN` dedicate 
memoriei unuia dintre cei mai 
prolifici autori de texte de Revistă. 
În 2008 s-au împlint 10 ani de la 
moartea acestuia. 

În această perioadă, Alexandru 
Arşinel repetă alături de Stela 
Popescu şi colectivul Teatrului de 
Revistă `Constantin Tănase`, sub 
bagheta regizorului Biţu 
Fălticineanu pentru spectacolul 
`APLAUZE, APLAUZE`, 
dedicate celor 30 de ANI de 
CARIERĂ a celebrului cuplu. 
Premiera este programată în 
această primăvară.

Telespectatorii îi pot vedea în 
telenovela “Regina”, difuzată la 
ACASA TV, de luni până joi, de 
la ora 20.30

- Premiul Revistei 
CONFIDENŢIAL 2009 (luna 
ianuarie) pentru SHOWBIZ 
cuplului Stela Popescu şi 
Alexandru Arşinel

TEATRU RADIFONIC 
- `Sărmanul Dionis` de M. 
Eminescu, regia Paul Stratilat 
- Actul al IV-lea din `Romeo şi 
Julieta nu mor niciodată` de 
D.D.Pătrăşcanu 
- `Pe urmele dosarului albastru` de 
R. Negoiţă, regia Titel 
Constantinescu 
- `Drumul Victoriei` de G. Sacadat, 
N. Smirnov, regia Dan Puican 
- `Gâlcevile din Chioggia` de 
Carlo Goldoni, regia Mihai Raicu

UNDA VESELĂ şi ORA 
VESELĂ la RADIO ROMÂNIA 1 

TURNEE în străinătate: 
Germania, Franţa, Anglia, Italia, 
Israel, Grecia, Turcia, Polonia, 
Suedia, Italia, Spania, Rep. 
Moldova, Australia, SUA, Canada, 
Rusia, Africa de Sud, Brazilia şi 
Argentina.

Teatrul Naţional de 
Radiodifuziune 
Piesa: `Caviar, votca şi bay, bay` 
de George Astalos se joacă de mai 
bine de zece ani, actorii Alexandru 
Arşinel, Stela Popescu, Tamara 

O CARIERĂ CONTINUĂO CARIERĂ CONTINUĂ
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FAMILIA ŞI PRIETENII
Cu ce actori sunteţi cel mai bun prieten?
- Cu Vasile Muraru, cu Nae Lăzărescu, cu Stela Popescu - bineînţeles - şi cu mulţi actori din exteriorul 
teatrului sunt în relaţii foarte bune.

- Cu ce actori din exteriorul Teatrului Constantin Tănase sunteţi bun prieten?
- Cu Gigi Dinică, Marinuş Moraru, Marian Râlea, Alexandru Papadopol, prietenul meu cel tânăr. 

Totul depinde de acea 
întâlnire esenţială pe care o ai, 
daca îţi găseşti jumătatea. Ideea 
de contabilizare mi se pare o idee 
ruşinoasă. Chiar dacă ai avut mai 
multe întâlniri în viaţă, captuşite şi 
cu puţină dragoste, nu te lăuda, nu 
în asta constă esenţa vieţii tale ca 
actor şi ca om. Eu am avut noroc, 
după ce am trecut prin câteva 
decepţii sau rateuri, să dau peste 
un om cu care m-am înţeles şi pe 
care l-am iubit şi, dacă e să fac un 
inventar al ultimilor ani, să reuşim 
d a t o r i t ă  u n o r  s e n t i m e n t e  
puternice, reciproce, să realizăm o 
familie frumoasă cu doi copii care 
au reuşit în viaţă.

Când am cunoscut-o pe 
Marilena, soţia mea, era destul de 
neabordabilă. Eu eram la 

Nu neapărat să vă iubiţi, dar să ţineţi unii la alţii.
Să fiţi cât mai uniţi. Împliniţi-vă realizând ceea
ce mi se pare lucrul cel mai important în viaţă - o familie.
O ţară fără familii puternice e o ţară săracă. 

O SINGURĂ IUBIRE
începutul carierei, 
eram mai plinuţ, 
aveam un început 
d e  c h e l i e ,  d a r  
aveam şi un anumit 
farmec. Felul cum   
i-am vorbit, cum      
i - a m  c â n t a t  a  
încântat-o până la 
urmă. Am încercat 
să ne cunoaştem. 
Relaţia nu s-a sudat 
din prima clipă, ci 

destul de greu, ne-au trebuit 2 ani, 
chiar anul acesta pe 22 august 
facem 40 de ani de când ne 
cunoaştem.

Acum, după atâta timp, 
avem doi copii realizaţi, o casă în 
Bucureşti, pe malul lacului Buftea, 
făcută prin 1984, unde mă duc să 
dau cu undiţa la peşte - dacă nu mă 
prind paznicii. Mai avem o casă şi 
la Sinaia, unde petrecem week-
end-urile, Revelioanele, Crăciunul 
şi Paştele. Mi-e drag să mă 
reîntorc la Dolhasca, unde avem 
casa părintească şi o livadă 
superbă. 

Îmi place o carte bună. 
Soţia mea e cu cititul în casă şi-mi 
mai dă câte o carte să citesc.

Şi, de curând, suntem 
proaspăt bunici!

Cu fiii Bogdan şi Cristi

Clipe de destindere cu Stela şi Marilena

Cu nepoţica 
Cu Mircea Crişan, în Germania Cu Sergiu Nicolaescu, la Gala Confidenţial Cu Sofia Vicoveanca Cu Alessandra Stoicescu şi Stela Popescu
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� Am fost interesat întotdeauna de ce se 
întâmplă în jurul meu, şi din punct de 
vedere social şi din punct de vedere 
politic, pentru că meseria noastră este de 
a observa şi de a satiriza neajunsurile 
care ne fac să nu trăim aşa cum am 
merita. Nu am fost însă niciodată tentat 
să intru în activitatea politică, cel puţin 
după Revoluţie.

�Nu am simţ comercial, deşi sunt un om 
gospodar. Am încercat de două ori, dar 
am pierdut bani şi m-am lăsat păgubaş. 
De afaceri trebuie să te ţii, pentru că 
partenerii te păcălesc în proporţie de 
99%. Dacă nu pun eu osul nu înfloreşte 
nimic, iar eu de meseria mea nu pot să mă 
las.

�U n e o r i ,  a f l â n d u - m ă  î n  
străinătate pe 31 decembrie, mă 
trezeam, la miezul nopţii, singur, 
printre oameni care se distrau, 
gândindu-mă la ai mei, de acasă. 
Înainte de 1990, când ni se trasa 
sarcina de a petrece Revelionul 
printre oamenii muncii, mergeam 
la Buşteni, unde aveam şi 
prieteni. Îi rugam să mă lase să 
î n c e p  c â t  m a i  d e v r e m e  
spectacolul, pentru a mă putea 
întoarce în Bucureşti, măcar să 
ciocnesc la 12 noaptea o cupă de 
şampanie cu familia.

�Când văd spectatorii relaxaţi, 
aplaudând, îmi râde sufletul, 
toată fiinţa. Copiii mei mă fac să râd, sunt 
haioşi amândoi. Apoi, prietenii mei, 
suntem un grup de oameni veseli. Şi am 
convingerea că, în general, oamenii 
veseli reuşesc în viaţă. Râsul e un 
medicament extraordinar, vindecă multe. 
Tocmai de aceea râde poporul ăsta aşa 
de mult, pentru că are necazuri atât de 
mari.

�Actorii pensionari nu reuşesc să-şi 
menţină o condiţie socială acceptabilă. 
Pensiile sunt ridicole. Doar cei care au 
reuşit să se ridice la un nivel profesional 
deosebit şi sunt doriţi de public, reuşesc 
să aibă în continuare colaborări în 
televiziune, în cinematografie şi - zic eu - 
reuşesc să se descurce. Iar cei care nu 
mai au alte colaborări de fapt nici nu 
trăiesc. Mai bine zis supravieţuiesc. Sunt 
stresaţi de grija zilei de mâine.

�În general, compromisuri fac numai 
actorii care nu au reuşit foarte mult în 
viaţă. Altfel, în meserie, nu faci 

 

AMBASADORIIAMBASADORII
BUCURIEIBUCURIEI

compromisuri. Compromisuri faci numai 
atunci când te abaţi de la regulile jocului, 
în clipa în care accepţi să joci orice şi 
oricum.

� În reclame nu apar numai actorii 
români, ci toţi marii actori ai lumii. Joacă 
în reclame în ideea de a câştiga un ban. 
La noi, în ideea de a supravieţui, iar peste 
hotare în ideea de a câştiga câteva 
milioane de dolari sau de euro în plus.

� Cu toate că actorii de comedie nu sunt 
oameni atât de romantici, ei ascund un 
mare romantism şi o stare uşor 
dramatică. Suntem oameni cu probleme, 
cu nostalgii, cu acumulări de amintiri. Eu 
sunt un sensibil, în sensul că-mi place să 

cânt şi să interpretez melodii care 
exprimă un anumit sentiment. Am scos 
vreo cinci CD-uri până acum, la 
Electrecord, cu melodii retro, care fac 
parte din tezaurul muzicii uşoare 
româneşti, şi evergreen-uri. Faptul că am 
scos de curand un CD cu romanţe, 
in t i tu la t  "Par fum de  romanţe" ,  
demonstrează că sunt un romantic. 

� Mă opresc oamenii pe stradă şi-mi 
spun: «Nici nu ştiţi cât vă iubim». Atunci 
apar în mintea mea multe întrebări. «Ce-
am făcut eu pentru ei? De ce să mă 
iubească?». Probabil că astfel de lucruri 
m-au ţinut în priză tot timpul. Pentru că 
niciodată nu m-am mulţumit cu ce-am 
făcut. 

�Toate au fost grele, nimic nu mi-a fost 
uşor. Nu mi-a fost uşor nici când am intrat 
la Institutul de Teatru, nici când am 
abordat, printr-o întâmplare, un gen nou - 
revista, nu mi-a fost uşor să încep 
parteneriatul pe scenă cu Stela, tot timpul 
au fost încercări grele, din care a trebuit 

să ies cu fruntea sus“. Alexandru Arşinel 
şi Stela Popescu erau răspunzători de 
provocarea unor hohote de râs într-o 
perioadă în care programul de la televizor 
dura câteva ore, iar sâmbetele şi 
emisiunile speciale de Revelion erau 
singurele modalităţi prin care oamenii îşi 
puteau descreţi frunţile. 

� Nu o dată am fost cenzuraţi. Şi înainte, 
şi după Revoluţie. Cenzura a funcţionat 
permanent şi, la un moment dat, se 
instaurase autocenzura. La televizor se 
tăia, dar în spectacole mai dădeai drumul 
la unele lucruri. Spectacolele erau 
adevărate mitinguri la Grădina Boema şi 
se bloca strada de atâta lume care venea 
să asculte ce «şopârle» mai aruncăm, ce-

a mai scris Puiu Maximilian, ce mai 
face Stela, ce mai face Arşinel. Era 
un loc unde se aduna lumea ca la 
Mecca. Veneau să îşi ia o gură de 
speranţă, o gură de oxigen, pentru 
a rezista unor vremuri foarte grele. 
Nu simţeam frica atunci. Nu ştiu de 
ce, actorul când ajunge pe scenă 
nu mai simte frica. Când vezi miile 
de ochi care se îndreaptă spre tine 
simţi o încărcătură şi un curaj 
imens. 

�Sunt pe jumătate neamţ şi 
oricând aş fi putut să rămân înainte 
de Revoluţie în Germania. Mama 
mea era de origine germană, din 
Bistriţa - Năsăud şi exista acest 
privilegiu atunci.

Nu vorbesc limba germană. Am trăit într-o 
perioadă când nici mama nu mai vorbea 
nemţeşte. Mama şi bunica mea au primit 
trimitere de deportare în Donbass (n.r. - 
Ucraina) şi tata, în disperarea lui de 
atunci, a intrat în partid şi aşa a scăpat-o. 
Şi nu s-a mai vorbit în casă nemţeşte. 
Era perioada când, cum spunea tata 
atunci când fluiera locomotiva, «iaca, 
rage vaca lui Stalin». Era perioada 
stalinistă, perioada foametei, perioada în 
care nu voiai să recunoşti că eşti de altă 
origine. Mă refer mai ales la nemţi, care 
au  f os t  p r i gon i ţ i  î n  Român ia .  
Mi s-au făcut oferte de a intra în diferite 
partide politice, însă le-am refuzat pe 
toate. Odată intrat în politică trebuia să-mi 
schimb conştiinţa. L-am simpatizat foarte 
mult şi am fost alături de suferinţa şi de 
evoluţia politică a regretatului Corneliu 
Coposu. 

Alexandru Arşinel

 

MEDITAŢII LA TRECUT

Palmaresul din care se întrupează succesul unui 
artist nu poate să nu cuprindă turneele în afara 
graniţelor ţării, acolo unde, se presupune că 
spectatorii au altă conformaţie culturală şi, implicit, 
alte gusturi.
Din fericire pentru marii actori de comedie, aceste 
călătorii artistice se soldează de fiecare dată cu 
aprecieri incontestabile. Pentru că umorul de 
calitate nu are graniţe. 
Arşinel nu face excepţie de la această axiomă. 
Turneele pe care le-a întreprins de-a lungul carierei 
în:  Germania, Franţa, Anglia, Italia, Israel, Grecia, 
Turcia, Polonia, Suedia, Italia, Spania, Rep. 
Moldova, Australia, SUA, Canada, Rusia, Africa de 
Sud, şi, mai nou, în Brazilia, Argentina şi Uruguay, 
au însemnat tot atâtea răsunătoare succese.
În principiu, aceste turnee sunt dedicate 
comunităţilor de români din străinătate. De câţiva 
ani, Alexandru Arşinel conturează în mod real un 
proiect în colaborare cu Primăria Bucureşti, care 
are ca scop deplasarea trupei teatrului Tănase în 
ţările în care românii îi aşteaptă nerăbdători.
Spectacolele sunt organizate cu sprijinul 
comunităţilor româneşti şi al bisericilor 
românilor de acolo, dar şi cu nepreţuita 
colaborare a ambasadelor şi consulatelor.
În Spania, Italia, în Germania la Festivalul 
Românilor, spectatorii au stat în picioare, iar 
sălile de spectacole erau pline până la refuz. 
Peste 500 de spectatori au rămas pe afară, 
pentru că incintele destinate spectacolelor au 
fost neîncăpătoare pentru românii dornici  
să-i vadă, să-i asculte şi să-i aplaude.
În Valencia şi Castellon, compatrioţii noştri 
au aplaudat minute în şir colectivul teatrului 
Tănase, şi i-au chemat la rampă, umplându-i 
cu flori, pe Nae Lăzărescu,Vasile Muraru, 
Cristina Stamate, Adriana Trandafir, 
Marcela Lăzerescu, Cristian Simion, Nae 
Alexandru, pe interpreţii Adrian Enache şi 
Elena Boureanu şi pe Duo Lascu.

“Actorii români au fost întotdeauna ambasadorii 
acestei ţări. Sandu Arşinel nu are nevoie de decoruri. Nu 
este un actor, ci un fenomen natural, precum uraganul 
sau răsăritul. El este unul dintre cei mai buni ambasadori 
ai ţării noastre”.

Alexandru Darie - regizor

“Actorii români au fost întotdeauna ambasadorii 
acestei ţări. Sandu Arşinel nu are nevoie de decoruri. Nu 
este un actor, ci un fenomen natural, precum uraganul 
sau răsăritul. El este unul dintre cei mai buni ambasadori 
ai ţării noastre”.

Alexandru Darie - regizor

Spectacol în Germania cu Arşinel, Stela şi Jean Constantin

Artiştii Teatrului Constantin Tănase în turneu în America de Sud
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ARŞINEL LA CREDIDAMARŞINEL LA CREDIDAM

Nu mai ştie exact când s-a 
înscris în CREDIDAM. Să tot 
fie vreo  vreo şapte - opt, poate 
nouă ani. Dar ştie că această 
instituţie are nişte probleme 
cu cei care ar trebui să 
plătească drepturile artiştilor.
Eu i-aş numi hoţi, de-a dreptul! 
Infractori. N-ar trebui să existe o 
altă mentalitate decât cea a legii. 
Dar vă spun, acum, că suntem în 
Uniunea Europeană aceste legi 
vor trebui respectate cu stricteţe, 
de toată lumea, fără excepţie.
Sunt drepturi pe care le-am 
câştigat cu talentul şi munca 
noastră şi le merităm. Iar 
CREDIDAM este acum un 
organism viu, puternic, şi se 
mişcă din ce în ce mai bine. 
CREDIDAM înseamnă, la urma 
urmei, că intrăm şi noi în rândul 
lumii, zâmbeşte artistul.

Arşinel e de-a dreptul revoltat 
că unii deputaţi, senatori, sau 
ce sunt ei acolo, aleşi ai 
poporului, deci aleşi şi de 
către artişti, încearcă să 
boicoteze într-un fel sau altul 
aceste drepturi  general  
valabile, în toată lumea, de 
zeci de ani. Iar culmea e că 

aceşti reprezentanţi despre 
care vorbeşte, fac parte chiar 
din tagma artiştilor. Cum să nu 
te surprindă atitudinea lor? 
Mâine-poimâine, nu vor mai fi 
aleşi, roata se-nvârte, şi vor 
plânge amarnic că acum, când 
pot, în loc să apere drepturile 
breslei din care fac parte, pun 
tot felul de piedici…

Parcă-i văd c-o să vină la uşa 
CREDIDAM-ului şi-o să se roage 
să primească bani. Şi dacă ani 
de zile alţii s-au luptat ca să facă 
ceva pentru artişti, ăştia fac, tot 
în ideea de a face ceva pentru 
artişti, dar pe invers. Mi se pare 
un lucru groaznic, groaznic... 
Spunea cineva, cândva,

că să te ferească Dumnezeu de 
colegi din aceeaşi breaslă care 
ajung să răspundă de destinul 
colegilor lor, care ajung într-o 
funcţie oarecare. Sunt cel mai 
rău intenţionaţi, vis-a-vis de 
breasla lor. Eu sper că n-o să se 
întâmple lucrul acesta pentru că 
pe noi, artiştii, ne-ar scoate în 
stradă efectiv. Ne-am luptat mult 
pentru aceste drepturi şi cred că 
ele, odată obţinute, trebuie să 
rămână. Eventual îmbunătăţite, 
nu distruse - spune artistul cu 
năduf.

Paradoxul e că legea 8 din '96 
care are prevederi legate de 
drepturile de autor este una 
d i n  l e g i l e  c e l e  m a i  
performante pe care le-a dat 
Parlamentul României şi e în 
perfectă conformitate cu 
legislaţia europeană. Şi am 
fost surprins, acum câtva 
timp, să văd un membru al 
C o m i s i e i  C u l t u r a l e  a  
Senatului, care nu ştia să facă 
diferenţa între drepturile de 
autor şi drepturile conexe ale 
artiştilor interpreţi…. Ba chiar, 
personajul respectiv se bătea 
cu pumnul în piept că provine 
din rândurile artiştilor: „Eu 
provin din rândurile artiştilor 
şi ştiu foarte bine care sunt 
drepturile lor”… Vedeta  crede 
că astfel de oameni vor ca 
artiştii să fie pe ultimul loc 
tocmai pentru ca să-i bage şi 

pe ei cineva în seamă. 
Altfel nu-mi explic.- spune 
Arşinel.
Ce, ei nu ştiu ce salarii 
mizerabile au artiştii în ţara asta, 

ca să nu mai spun de pensii ? Un 
artist, după patruzeci-cincizeci 
de ani de muncă, ia o pensie la 
jumătate cât ia o femeie de 
serviciu care a lucrat la 
Ministerul de Interne, sau la SRI, 
sau nu ştiu unde. Mi se pare un 
lucru degradant şi umilitor şi de 
aceea nu trebuie să renunţăm în 
a ne cere drepturile şi a ne 
sprijini unii pe alţii.

Îi spun că există la multă lume 
percepţia că artiştii cîştigă 
enorm, că nu-şi plătesc 
impozitele şi-l văd cum se 
încruntă.
De unde începe nenorocirea 
acestei închipuiri, de unde încep 
ideile de a ne anula anumite 
drepturi? Toate astea provin din 
afişarea cu mare tam-tam a unor 
câştiguri fabuloase pe care le 
obţ in  mai  a les ce i  care 
promovează muzica asta de un 
gust îndoielnic. Maneliştii se 
laudă cu contracte de mii de 
dolari, cu o serie întreagă de 
câştiguri pe care le anunţă prin 
p r e s a  d e  s c a n d a l  s u n t  
mediatizate fără nici o măsură. 
Eu înţeleg, sunt unii care efectiv 
probabil că şi câştigă foarte mult. 
Dar ăştia sunt 1-2% din ceea ce 
înseamnă artiştii români. Am în 
vedere artiştii din teatrele 
dramatice, de la operă şi 
operetă, de la teatrele de balet şi 
filarmonici, unde oamenii trăiesc 
doar din câştigurile infime din 
leafă şi, unii dintre ei, din aceste 
drepturi conexe pe care le 
primesc de la CREDIDAM.

Alexandru Arşinel speră ca 
specialiştii de la CREDIDAM 
să rezolve până la urmă, pe 
b a z ă  d e  î n ţ e l e g e r e  c u  
utilizatorii, aceste întârzieri 
sau refuzuri în ceea ce 
priveşte achitarea retribuţiilor 
derivate din drepturile noastre 
conexe. Şi mai speră ca legea 
să-şi intre în normalitate şi în 
România, din punct de vedere 
al obligaţiilor pe care le au 
i n s t i t u ţ i i l e  d e  c u l t u r ă ,  
p o s t u r i l e  d e  r a d i o ,  
televiziunile şi aşa mai 
departe, toţi utilizatorii care 
trebuie să-şi achite datoriile 

faţă de CREDIDAM, faţă de 
artiştii  reprezentaţi de 
CREDIDAM. 
Vor trebui să facă lucrul acesta 
pentru că odată intraţi în 
Uniunea Europeană, situaţia 
asta nu va mai putea fi tolerată. 
Şi eu zic că trebuie, e în interesul 
nostru,  să dăm gir acestei 
instituţii care se interesează şi 
are în grijă drepturile noastre.

 Acum marele actor face parte 
din stafful Comisiei de 
specialitate, a fost ales de 
către colegii artişti, are funcţie 
executivă, concretă. 
Mă bucur sincer că sunt acolo şi 
că voi putea participa la 
adoptarea unor decizii privind 
dreapta împărţeală a ceea ce 
trebuie să primească artiştii. Şi, 
sper să pot să contribui şi eu, cât 
mai convingător, la schimbarea 
mentalităţilor româneşti în 
privinţa a ceea ce merită cu 
prisosinţă un artist adevărat.   

Val Mănescu

Despre Centrul Român pentru 
Administrarea Drepturilor Artişti lor 
Interpreţi, actorul Alexandru Arşinel spune 
că a apărut aşa, pe neaşteptate, dintr-o 
întâmplare fericită. A apărut dintr-o dată, ca o 
instituţie care şi-a propus să aibă grijă de 
ceea ce ar putea artiştii, cei care trăiesc din 
produsele spirituale pe care le născocesc, să 
le aibă. La început, mare lucru nu ştia nimeni 
despre asta. S-a întrebat şi el ce-s alea 

drepturi conexe, darămite cei care trebuiau 
să le plătească!  Ştie că a fost greu la început, 
că erau puţini cei care aveau încredere că va 
reuşi cineva să pună în practică ceea ce în 
Occident funcţiona de zeci de ani. Dar, uite 
că, de la an la an, legislaţia română s-a aliniat 
la cea europeană, şi instituţiile care folosesc 
creaţiile artistice şi scot bani de pe urma lor, 
au început să înţeleagă că sunt datoare 
creatorilor. 
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CREDIDAM ÎN EPOCA INFORMATICII
Trăim deja în societatea informaţională.

Să-i folosim avantajele!

1. Accesaţi site-ul www.credidam.ro

2. Acţionaţi butonul CONTUL MEU, aflat în dreapta-jos a paginii

3. Logaţi-vă (completaţi rubricile USER şi PAROLĂ PROPRIE, apăsaţi ENTER).

Veţi putea avea acces la sumele primite şi la sursele acestora.

Veţi putea vizualiza repertoriul on-line.

Veţi putea actualiza repertoriul on-line

4. Completaţi cu noile înregistrări lista existentă, înscriind informaţii pe toate câmpurile de 
pe formularul electronic.

5. Listaţi (tipăriţi / imprimaţi) pe hârtie formularul astfel completat, semnaţi-l şi expediaţi-l 
pe adresa CREDIDAM, Str. Jules Michelet 15 - 17, et. 2, ap. 11, Bucureşti.

Pentru înscrierea on-line ca membru CREDIDAM, artiştii trebuie să procedeze după cum 
urmează:

1. Se accesează site-ul www.credidam.ro

2. Se completează formularul de înscriere (preluat din rubrica din stânga sus a paginii)

3. Se creează contul personal

4. După primirea legitimaţiei de membru CREDIDAM,  artistul va putea  să primească şi 
să furnizeze informaţii în timp real, on line.

Actualizaţi-vă repertoriul on-line direct pe site-ul CREDIDAM!
Avantaje:
1. Economisiţi timp
2. Informaţiile introduse de Dvs. intră direct în repartiţii.
3. Informaţiile predate la CREDIDAM vor trebui să fie mai întâi
 procesate, apoi validate de Dvs. şi numai după aceea intră în repartiţii.

Pentru furnizarea de către artişti a informaţiilor strict necesare
repartiţiilor de bani, acţionaţi după următorii paşi:
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MAI SIMPLU, MAI RAPID, MAI EFICIENT!
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CUPRINS

La casa 
Cu albe flori în glastră
Iubito la fereastră
Adesea te zăresc
Tu nu ştii
Şi n-ai să ştii vreodată
Fetiţă adorată
Cât de mult te iubesc
refren 1
La căsuţa albă
Sunt atâtea flori la fereşti
Dar cea mai frumoasă floare
Ce-mi apare
Tu eşti.
Cât îmi eşti de dragă
Ştie numai inima mea
Cine să-nţeleagă dorul 
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Şi fiorul 
Din ea
refren 2
În zadar aştept
Cu dor în piept
Al tău răspuns
Doar să mă priveşti
Şi să-mi zâmbeşti 
Mi-ar fi deajuns
refren 1
La căsuţa albă
Sunt atâtea flori la fereşti
Dar cea mai frumoasă 
floare
Ce-mi apare
Tu eşti.

refren 2
In zadar astept
Cu dor in piept
Al tau raspuns
Doar sa ma privesti
Si sa-mi zambesti 
Mi-ar fii deajuns
refren 1
La casuta alba
Sunt atatea flori la feresti
Dar cea mai frumoasa 
floare
Ce-mi apare

La căsuţa albă

La realizarea acestui număr special InfoCREDIDAM
s-au folosit materiale aflate în arhiva
Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.
Mulţumim Doamnei Director adjunct Mihaela Stroe,
Domnului consilier artistic  Aurel Storin
şi
Doamnei secretare Maria Budriman
pentru solicitudinea cu care ne-au onorat
în această colaborare.
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