Pur şi simplu
“Ursitoarele au avut grijă de mine. Mi-au lăsat în leagăn dragul de viaţă şi bucuria de a trăi, iar
timpul nu-mi poate atinge zâmbetul, nici de pe chip, nici din suflet, în timp ce tristeţea sosită în
scurte escale în vizite de lucru îşi ia repede tălpăşiţa, plictisită de lipsa colaborării mele.”

“Fericirea mea este profesia mea, cea care mi-a dăruit afecţiunea publicului. <Băile> mele
de mulţime, fie că sunt pe o scenă de teatru sau pe un peron de gară, sunt în apele curate ale
sincerităţii şi afecţiunii reciproce.”

“Dacă stingi lumina frumuseţea nu se mai vede, ea trebuie să fie aceeaşi dintotdeauna în părţi egale,
sentiment, respect, sinceritate şi, înainte de toate, o definiţie a unui surâs care face mai mult ca orice
declaraţie de dragoste. Pentru asta, însă, trebuie să ai dantura şi conştiinţa puse la punct.”

“Eu cred că suntem făcuţi din iubire, trăim pentru a primi şi a dărui iubire. Fără iubire, fără
dragoste ar fi pustiu în lume. Dragostea poate să umfle pânzele speranţei, dar singură nu poate
niciodată să ducă corabia la mal.”
Florin Piersic

din piesele de teatru

Florin Piersic este unul dintre „monştrii sacri” ai cinematografiei
româneşti. Născut la Cluj, a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi
Cinematografică din Bucureşti. Debutează cu rolul Richard din
„Discipolul...”, urmat de Alexei din „Tragedia optimistă”. Primul rol
în cinematografie a fost Tănase din Ciulinii Bărăganului (1957).
La începutul carierei sale era considerat un „Făt-Frumos” al
cinematografiei autohtone. Pentru regizori era „actorul care putea
să joace orice”.
Pe estrada Palatului Festivalului de la Cannes, Danielle Darieux,
marea actriţă franceză, îl prezenta pe protagonistul filmului
românesc ca şi cum ar fi avut trei nume Florin Pierre Sic, iar el şi-a
luat inima în dinţi şi a sărutat-o în faţa tuturor. Franţuzoaica a spus atât „Oh, la, la, la, ces roumains”.
Cariera şi rolurile interpretate de Florin Piersic îl plasează pe marele actor în top; la împlinirea vârstei
de 75 de ani, fiind omagiat printr-o stea ce a fost amplasată în Piaţa Timpului din Bucureşti, pe
Aleea celebrităţilor româneşti.
„Dacă ne luăm cu viaţa în altă parte, uităm
să trăim”. Cu amintirea locurilor de altădată
mereu vii în mintea sa, cu dragoste pentru
tot ce înseamna frumos şi bine, artistul
spune că se reîntoarce cu drag în urbea
în care s-a născut, în primul rând pentru
oamenii locului: Actorul afirmă că nu poate
să uite străzile tăcute, pavate cu piatră cubică
ale oraşului, unde a învăţat ce înseamnă să
fii „Om” şi să ai caracter.
De-aş fi Harap-Alb

Din jale se întrupează Electra- Orin
Dulcea pasăre a Tinereții- Chance Wayne
Orfeu în infern- Val Xavier
Mașina de scris- frații gemeni Pascal și Maxim
Ascultă-ți inima- Sașa
Ștafeta nevăzută- Toma
Moartea unui artist- Toma
Iubesc pe al șaptelea- Ion Popescu
Oameni și șoareci- Lennie
Idiotul- prințul Lev Nicolaevici Miskin
Apus de soare- Rareș
Un fluture pe lampă- Tit Liviu Hentia
Năpasta- Ion nebunul
Danton- Camille Demoulins
Richard al III lea- Henric
Vedere de pe pod- Rodolfo
Șapte zile care au zguduit lumea- Smirnov
A treia patetica- Valerik
Săptămâna patimilor- Preotul
A treia țeapa- Romanul
Cartea lui Iovita- Iovita
Gaițele- Mircea Aldea
Coana Chirița - Leonas
Zbor deasupra unui cuib de cuci- Indianul Bronden
Moștenirea- Sigismund regale și împăratul Austro-Ungariei
Eminescu și Veronica- Eminescu
Corina – Ștefan Valeriu
Logodnicele aterizează la Paris (Boeing, Boeing)- Bernard
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Cosmin fiul Zimbrului – serial TV
August în flăcări- serial TV
De-aș fi Harap-Alb,
S-a furat o bombă
O poveste ca-n basme
Haiducii lui Șapte Cai
Zestrea Domniței Ralu
Săptămâna Nebunilor
Racolarea
Bătălia pentru Roma
Eliberarea Europei
Șapte băieți și-o ștrengăriță
Mihai Viteazul
Parașutiștii
Regăsire
Drumul Oaselor
Trandafirul galben
Misterele Bucureștilor,
Masca de argint
Colierul de turcoaze
Totul se plătește
Rug și Flacără
Ultima Frontieră a Morții
În fiecare zi mi-e dor de tine
Pintea
Columna
Eu tu și Ovidiu
Elixirul tinereții
Explozia
Cuibul Salamandrelor
Aventuri la Marea Neagră
Tunelul
O lebădă iarna

