
 

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA                              ISIL RO-AB-0195 
Str. Trandafirilor, Nr. 22, Alba Iulia, jud. Alba, România 
Tel. 0258 811 443, Fax: 0258 817 204 
Email: bjalba@gmail.com • managerbiblioteca@yahoo.com • www. bjalba.ro  

 

12 COMUNICARE, PROMOVARE INSTITUȚIONALĂ/12.1 Marketing și PR/Proiect de management 2021-2024 
Manager: Silvan Stâncel/Responsabil proiect: Daniela Floroian 

Prezentul document este întocmit de: Daniela Floroian 
 
 

1 

 DOCUMENT  EXTERN 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 
„Întrebări existențiale cu actorul Dorel Vișan”, în tălmăcirea medicului Mircea Frențiu 

 
Luni, 30 august 2021, de la ora 18:00, la Muzeul Principia din Alba Iulia, în organizarea Consiliului 

Județean Alba și a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și 
cu editura „Ecou Transilvan”, va avea loc lansarea cărții „Întrebări existențiale cu actorul Dorel Vișan”, autor al 
volumului fiind medicul Mircea Frențiu de la Blaj. 

Cu acest prilej, publicul prezent la lansare se va întâlni atât cu autorul cât și cu actorul Dorel Vișan 
care va susține cu acest prilej și o conferință. Volumul va fi prezentat de Nadia Fărcaș, de la Editura „Ecou 
Transilvan”, editură ce s-a îngrijit de tipărirea cărții. Întregul eveniment se va încheia cu o sesiune de 
autografe, pe care atât actorul Dorel Vișan cât și autorul cărții, medicul Mircea Frențiu, le vor acorda tuturor 
celor prezenți. 
 Medic, director de spital, întemeietor de şcoală românească sanitară, realizator de emisiuni radio, 
realizator de emisiuni TV, jurnalist în presa scrisă, implicat direct în fenomenul cultural susținând ASTRA 
blăjeană în calitate de președinte onorific, medicul Mircea Frenţiu este cunoscut și ca un apropiat al unor 
nume mari din cultura românească şi, de asemenea, este medicul personal al actorilor Florin Piersic și Dorel 
Vișan. Volumul „Întrebări existențiale cu actorul Dorel Vișan” este a doua carte scrisă de acesta, prima sa 
încercare literară purtând titlul „Radiografia unei clipe”, carte lansată la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, în anul 2018. 
 Dorel Vișan este unul din cei mai importanți actori din România și unul dintre puținii care au ajuns la o 
solidă reputație europeană. În anul 1974, a debutat pe marele ecran în comedia „Păcală” iar de atunci a jucat 
magistral numeroase roluri în teatru și film. În paralel cu activitatea sa artistică de pe scena teatrului și din 
filme, a fost și director al Teatrului „Lucian Blaga” din Cluj, precum și profesor la Universitatea „Babeș -Bolyai” 
din același oraș. De-a lungul carierei sale a fost laureat cu numeroase premii: Premiul pentru cea mai bună 
interpretare masculină la Festivalul Filmului Românesc de la Costinești (1981), Cel mai bun actor al anului 
acordat de Asociația Oamenilor de Teatru (1987), Nominalizare pentru cel mai bun actor la Festivalul 
european al filmului (1988), Premiul pentru interpretare masculină pentru rolul din "Senatorul melcilor" la 
Festivalul Filmului Mediteranean de la Montpellier, Franța (1995), Premiul de Excelență la TIFF pentru 
activitatea sa neîntreruptă în slujba artei (2003). Actorul Dorel Vișan a fost decorat la 30 mai 2002 cu Ordinul 
național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alți actori, „pentru prestigioasa cariera artistică și 
talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării 
unui veac de film românesc”. 
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