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Totul despre viata actritei Maia Morgenstern - A
fost lansata autobiografia vedetei
Autobiografia actritei Maia Morgenstern, „Nu sunt eu”, care cuprinde „povesti
ascunse” si fotografii inedite, este disponibila in librarii si pe site-ul litera.ro,
potrivit news.ro, citat de stiripesurse.ro.
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„«Nu sunt eu» ii da ocazia actritei sa impartaseasca cititorilor, asa cum o face de pe scena in
cazul spectatorilor, parti din viata ei de actrita, de femeie si de persoana publica”, a transmis
editura Litera.
Cartea scrisa sub forma de jurnal impleteste amintiri din copilaria autoarei, legate de parinti si de
rude, de scoala si de prieteni, cu secvente din numeroasele ei experiente in teatru si film.
„Sunt povesti ascunse, povesti de care imi e frica, nu de putine ori. Pentru ca revin cu putere, ma
tarasc fara putinta de scapare intr-o lume pe cat de pretuita, pe atat de pierduta. Amintirile mele
sunt niste izbucniri de tandrete, pusee de febra a nostalgiei, episoade ale unei revolte tarzii”, a
marturisit Maia Morgenstern.
Maia Morgenstern s-a nascut la Bucuresti, pe 1 mai 1962. A incheiat studiile la IATC in 1985, la
clasa lui Dem Radulescu. A fost repartizata la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt, apoi a revenit
la Bucuresti, unde joaca la Teatrul Evreiesc de Stat si la Teatrul National.
A realizat proiecte artistice de anvergura, atat in teatru, cat si in film, alaturi de Lucian Pintilie,

Liviu Ciulei, Andrei Serban, Theo Angelopoulos, Marta Mészáros, Mel Gibson.
Pe scena TNB s-a remarcat in spectacole precum „O trilogie antica”, dupa Euripide si Seneca,
„Dama cu camelii”, dupa Al. Dumas fiul, „Vizita batranei doamne”, de F. Dürrenmatt.
La TES, unde este si manager din anul 2012, a interpretat roluri remarcabile, in productii ca „Asta
seara: Lola Blau”, de G. Kreisler, si „Jocul regilor”, de P. Kohout.
A colaborat cu teatre din tara si de peste hotare, iar printre filmele cele mai importante in care a
jucat se numara „Balanta”, „Cel mai iubit dintre pamanteni” si „Patimile lui Hristos”.
A fost distinsa cu premiul pentru cea mai buna actrita la Festivalul Emma, premiul Felix al
Academiei Europene de Film, premiul UNITER pentru cea mai buna actrita, Ordinul Artelor si
Literelor in grad de Cavaler, in Franta, Ordinul Regal „Nihil Sine Deo”. Parlamentul European de la
Strasbourg a desemnat-o, in anul 2003, Actrita si Femeia anului.
Cartea este disponibila pe litera.ro si in librariile din toata tara, iar in curand, si in format
audiobook
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