
Mereu tanar!
<b>Jimmy la 75 de ani</b><br />  E mare, dom'le, e mare! Ce altceva poti sa spui? Jimmy, Nelu, Ion,
acelasi mare Besoiu, de fapt sute si sute de Besoiu, regasiti/impartiti/renascuti in Poloniusi, Tezei,
Corifei, colonei sau reporteri. Bine de cei care se pot mandri ca au baut cafeaua cu maestrul, ca au rupt o
frantura din timpul sau, ca au ascultat o poveste de-a lui despre copilarie, Sibiu, razboi, teatru sau orice
altceva, bine de cei cu care a impartasit o poezie, de cei care pot sa isi ia bilet la Bulandra, si bine si de
cei care au stat duminica la televizor, la un film cu Besoiu. Bine de noi ca il avem. <br />  Teatru, film si
apoi, iar teatru... Cam acestea sunt ingredientele vietii unui om fara varsta, care azi numara cea de 75-a
aniversare. Actorul Ion Besoiu nu imbatraneste, intinereste cu fiecare an care trece. Experienta sa de viata
este imensa, iar omul Besoiu trebuie luat drept exemplu de orice tanar actor care calca scena unui teatru.
Nu a facut niciodata rabat de la calitatea artistica, iar acum, la 75 de ani, se pastreaza la fel de tanar si gata
sa intre pe scena pe care o iubeste atat de mult. Despre Ion Besoiu, cronicarii de film si de teatru au scris
la superlativ, inca de la primele sale aparitii pe scena si pe ecran. A avut roluri memorabile in filme,
precum "Rascoala", "Atunci i-am condamnat pe toti la moarte", sau "Mihai Viteazul", dar si in seriale TV
- "Lumini si umbre",  de Titus Popovici si Andrei Blaier. Ion Besoiu a facut parte din galeria de mari
actori a Teatrului "Bulandra" din Bucuresti, indrumat de regizori celebri, in frunte cu Liviu Ciulei, pe care
l-a si continuat la conducerea teatrului, ca director, dupa plecarea lui in America. Ion Besoiu nu a stat
departe nici de televiziune, unde a aparut in cele mai diverse ipostaze, in emisiuni de divertisment, de
teatru si ca prezentator. Un actor cu o cariera de vis, pe care a respectat-o cu talent si cu profesionalitate.
Ion Besoiu iubeste lumea. <br />  <br />  <b>Istorie ambulanta</b><br />  Drumul spre glorie l-a inceput
la Liceul "Gheorghe Lazar" din Sibiu. Si acum, cand are deja 75 de ani, Besoiu isi aminteste despre
experienta sa din scoala fondata de sasi, in 1692. Experienta liceului l-a marcat intr-atat pe maestru, incat
atunci cand este intrebat despre perioada aceea, Ion Besoiu se lumineaza. Povestea incepe in 1946, la
Liceul "Gheorghe Lazar" unde a avut un profesor de limba romana "de-a dreptul extraordinar". Datorita
acestui profesor, Ion Besoiu l-a indragit atat pe George Bacovia, cat si pe Lucian Blaga. Actorul roman
isi aminteste despre Blaga, cum mergea pe strada inconjurat de studentii lui. Sn acea perioada, Lucian
Blaga venise in refugiu de la Cluj la Sibiu, dupa ocuparea Ardealului de catre unguri, pe cand era
profesor la Universitatea "Regele Ferdinand" din Cluj. <br />  Dupa liceu, primii ani de dupa adolescenta
si i-a petrecut tot in Sibiu, unde a inceput sa scrie istorie. O pagina "sanatoasa" in galeria artei
cinematografice si teatrale din Romania La teatrul din Sibiu, Jimmy Besoiu si-a inceput cariera artistica.
Aici a facut si Conservatorul. "Sn anii aia grei, negri, '45, '46, '47... Aici l-am cunoscut pe Radu Stanca si
pe toti scriitorii de la �Cercul literar�, grupati in jurul lui Lucian Blaga: Doinas, Negoitescu, Cornel
Regman", isi aminteste maestrul. <br />  <br />  <b>"Lipit de scena"</b><br />  Poezia s-a infiripat in
viata lui Ion Besoiu in Sibiu. Era si imposibil altfel. O tinerete petrecuta printre oameni de litere ilustri, o
tinerete lirica prin insasi fiinta ei. Poezia a prins a creste in el de la profesorii din scoala, din liceu, de la
Conservator, de la Blaga, Gyr sau Stanca. <br />  Teatrul ramane marea bucurie a vietii sale, dragoste
insuflata tot de Radu Stanca. Marele om de teatru, marele regizor, marele poet, dramaturg si estet a fost,
pentru Besoiu, in primul rand, un mare prieten, cel care l-a modelat. Ion Besoiu la 19 ani petrecea serile
plimbandu-se prin Sibiu cu Radu Stanca. Orasul medieval, strazile intunecate, cimitirele, treceau pe langa
cei doi in timp ce Radu Stanca ii recita poezii. "El mi-a insuflat o veritabila pasiune pentru poezia
romaneasca. Era o diferenta de zece ani intre noi. Sl priveam ca pe un idol", isi aminteste actorul. Dupa
un sir lung de astfel de "betii poetice", intr-un final, Radu Stanca i-a dat vestea ca i-a dat rolul
profesorului Miroiu, din Steaua fara nume. Acest personaj s-a strecurat atat de bine sub pielea tanarului
incat mult timp dupa aceea nu a reusit sa scape de Miroiul din el. "Atat de tare mi-l bagase in minte si in
toata fiinta mea, acest genial om de teatru care a fost Radu Stanca. El mi-a inoculat, pentru totdeauna,
aceasta teribila boala numita TEATRU. A avut dreptate batranul N.N. Matei, simpaticul actor N.N. Matei
cu care am fost coleg la teatrul din Sibiu: �Ma, tu n-ai sa mai apuci alt drum, asculta-ma pe mine!�,
dupa ce aflase ca in in adolescenta eu as fi vrut sa ma fac profesor de literatura comparata, ofiter de
marina si mai stiu eu ce. �Daca ai mirosit, baiete, eter-mastic (asta-i substanta cu care se lipesc
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mustatile, barbile pentru diversele roluri), nu te mai duci in alta parte. Te lipesti de scena!�".
Sntr-adevar, Ion Besoiu a ramas lipit de scena.<br />  <br />  <b>"Mastile" lui Besoiu</b><br />  Viata
lui Ion Besoiu este suta la suta teatru. Primul rol din cariera a fost cel al "comsomolistului", in piesa
"Argila si portelan", a scriitorului baltic Arvid Grigulis. Cand a urcat prima oara pe scena sibiana, Ion
Besoiu avea 19 ani, si, dupa cum isi aminteste, isi verifica, in fiecare seara, numele pe afisele lipite in
oras. Debutul sibian a fost unul convingator si a fost urmat de o activitate intensa la Sibiu, pe perioada a
inca 16 stagiuni, incununate cu doua premii nationale de interpretare. In 1966, Ion Besoiu a jucat ultimul
sau rol ca actor al teatrului sibian,  in piesa lui Vasile Alecsandri "Despot Voda", regizata de Ianis
Veakis. <br />  Besoiu a parasit teatrul sibian la invitatia Teatrului Bulandra, pe care a ajuns sa-l
conduca, mai tarziu, in calitate de director. La teatrul bucurestean, actorul sibian si-a desfasurat si cea
mai intensa cariera teatrologica, cu zeci de spectacole aplaudate la scena deschisa. Sn 1967, Ion Besoiu a
fost selectat in primul lui rol principal de la Bulandra, cand l-a infatisat pe Closca, in spectacolul
"Procesul lui Horia" de Alexandru Voitin, in regia lui Liviu Ciulei. A interpretat, mai tarziu, roluri extrem
de variate, precum Iasa, din "Livada de visini", de Cehov, in regia lui Lucian Pintilie, sau Tezeu in piesa
"Visul unei nopti de vara" de William Shakespeare, in regia lui Liviu Ciulei. Sn 1968, este distribuit in
rolul principal in piesa "Dansul mortii", de August Strinberg, regizata de Ianis Veakis,  cu care mai
lucrase la Sibiu, la "Despot Voda".<br />  "Daca acum ne gandim la tinerele valori, nu putem sa ii
excludem pe cei clasici, care au adus faima teatrului romanesc, in general. Ion Besoiu este portelanul
celor 55 de ani de activitate teatrologica. ", declara anul trecut Constantin Chiriac, directorul Teatrului
National "Radu Stanca". <br />  Besoiu a inceput din 1957 sa joace si in filme, debutand, in rol principal,
cu productia de razboi "Vulturul 101". A urmat o serie impresionanta de pelicule, de la comedii la drame,
de la filme de razboi la ecranizari de romane. Besoiu a interpretat in cele mai multe dintre ele personajul
principal devenind, astfel, unul dintre cei mai cotati actori romani. Ion Besoiu a jucat si pe platourile
cinematografice din strainatate, fiind selectat intr-un rol principal in productia americana horror
"Subspecies", in care interpreteaza un doctor. Snainte de filmul de groaza american, Besoiu castigase
personajul principal in productia realizata in Germania de Vest, "Im Suden meiner Seele".<br />  <br /> 
<b>Sibian pana la moarte</b><br />  Insa, in primul rand iubeste Sibiul, orasul sau natal. "Am fost
intrebat de vreo mie de ori pana acum despre teatru, despre film, despre roluri. Si am tot spus ce aveam de
spus. Or eu, despre Ardeal as putea vorbi de dimineata si pana noaptea, zile intregi. Sunt ardelean pur...
100 la suta", explica Jimmy Besoiu. Sn tinerete, unul dintre cel mai cunsocut actor din Romania spunea
ca este ardelean "mai asa, mai dinspre Elvetia, adica de la Sibiu". Despre Ardealul atat de mult iubit,
maestrul are numai cuvinte frumoase. Chiar daca provine dintr-o familie nu tocmai bogata, actorul Ion
Besoiu crede ca se trage dintr-o "casta". "In Ardeal, si clasa de mijloc constituia un fel de casta. Doctorii,
avocatii din Sibiu aveau o noblete a lor, un fel anume de a se exprima. Latinitatea era evocata si
exprimata la tot pasul. Se vorbea, adesea, in citate latine", explica Besoiu. <br />  <br />  <b>O familie
exemplara</b><br />  Cand vine vorba despre tinerete, adolescenta, sau copilarie, maestrul Besoiu nu
poate sa treaca peste amintirea parintilor. "Le datorez enorm. Tatal meu, Avram, este din Sebes-Alba.
Tata a fost coleg de scoala primara cu Blaga... A fost baiat de plugar. Pe bunicul meu, pe mosu-meu il
chema Nicolae Besoi", spune Besoiu. Atat tatal maestrului, cat si bunicul sau au facut armata la
austro-ungari. Avram, tatal a fost pe frontul italian si a luptat in diverse "puncte fierbinti". A fost chiar
ranit in 1918 si internat intr-un spital la Praga. Dupa terminarea razboiului si destramarea Imperiului
Austro-Ungar, parintii lui  au primit tot felul de oferte de plecare prin strainatate. "Au venit care mai de
care sa le spuna ostenilor astora care aveau armele la ei sa-i urmeze. Unii ziceau �Haideti in Cehia ca
facem o tara noua...�", spune Besoiu. Familia actorului sibian a preferat Romania. Momentul unirii
Romaniei Mari a fost transmis de Avram Besoiu fiilor sai, care il pastreaza la randul lor cu sfintenie. Ion
Besou poate sa povesteasca cu lux de amanunte ce s-a intamplat in 1918, cum tatal sau a plecat la Alba sa
pastreze ordinea. Ostenii plecati din Sebes spre cetate au patrulat pe un aliniament care tinea de la Orastie
la Sebes-Alba. "Se auzise ca trebuia sa vina un tren blindat ca sa strice adunarea. Un tren blindat
unguresc. Cel putin asa-mi povestea tata. Au ajuns seara in Cetate. Ostenii stateau in jurul unor focuri
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aprinse si cantau �Desteapta-te, Romane!�", povesteste Ion Besoiu. Dupa unire, Avram Besoiu s-a
inrolat in armata romana si, cu gradul de sergent instructor, cu divizia condusa de generalul Mosoiu, a
intrat in Sibiu. Tatal maestrului a facut si frontul din Rusia, a ajuns pana in Sevastopol cu divizia a 19-a,
apoi pana in Caucaz, a scapat nevatamat si apoi a facut frontul din Apus. Mama lui Ioan Besoiu, Ana avea
si ea povestile ei. "Mama mea era fata de taran sarac si lucra in Sibiu. Acolo a cunoscut-o tata. Mama era
infirmiera la un spital. Pe-atunci, se chema Ana Rau. Era din Ludusul Sibiului", explica actorul. <br /> 
<br />  <b>Revederea cu familia</b><br />  Chiar daca au trecut zeci de ani de la razboaie le mondiale,
Jimmy Besoiu nu a reusit sa ajunga in satul natal al mamei. De curand, marele actor a ajuns, in sfarsit, sa
revada locurile din care se trage mama sa. Revederea cu familia a fost emotionanta. Mai cutremuratoare a
fost vizitrea casei bunicilor sai, ajunsa aproape de ruina. O data cu revederea locurilor copilariei, Besoiu a
retrait si momente de inedite, din care transpare imaginea dumunicilor din Ardeal. "Mi-a venit in minte
cum aratau duminicile imbelsugate din vremea copilariei mele. Mai ales in satele ardelenesti, bine
gospodarite si curate si cu oameni cu frica lui Dumnezeu", explica maestrul Besoiu. <br />  <br /> 
<b>"Cutia" cu amintiri</b><br />  Meseria de actor nu a fost imbratisata numai de Ion Besoiu. Fratele
sau, Avram a fost un actor foarte iubit, care a servit pana in anul mortii sale scena Teatrului "Radu
Stanca" din Sibiu. Tatal sau a parut extrem de uimit, insa, cu timpul, s-a invatat cu gandul. Ba mai mult
actorul isi aminteste de tatal sau ca era chiar mandru de fiii sai. Bunicul sau, Nicolae Besoi reprezenta "un
fel de prototip al ardeleanului cinstit, cu radacini puternice in pamantul tarii. Pentru el, cinstea si
organizarea erau pe planul intai. "Mosu-meu purta mustati �in furculita� si a ramas pentru mine un
exemplu - stralucit - de spirit ardelenesc", explica maestrul.<br />  <br />  <i>Teatrografie</i><br /> 
Closca – Procesul lui Horia de Alexandru Voitin, regia Liviu Ciulei, Teatrul Bulandra, 1967<br /> 
Corbea – Luceafarul de Barbu Stefanescu Delavrancea, regia Ion Cojar, Teatrul Bulandra, 1967<br /> 
Iasa – Livada de visini de A. P. Cehov, regia Lucian Pintilie, Teatrul Bulandra, 1967<br />  Kurt –
Dansul mortii de August Strinberg, regia Iannis Veakis, Teatrul Bulandra, 1968<br />  Tournel – Puricele
de Georges Feydeau, regia Emil Mandric, Teatrul Bulandra, 1969<br />  Valentine – Love for Love de
William Congreve, regia Emil Mandric, Teatrul Bulandra, 1969<br />  Dobrisor – Acesti nebuni fatarnici
de Teodor Mazilu, regia Emil Mandric, Teatrul Bulandra, 1970<br />  Ofiterul – Patru oameni fara nume
de Radu Badila, regia Petre Popescu, Teatrul Bulandra, 1971<br />  Lorenzo – Anuntul la mica
publicitate de Natalia Gingsburg, Teatrul Bulandra, 1973<br />  Damian – Sntre noi n-a fost decat tacere
de Lia Crisan, regia Petre Popescu, Teatrul Bulandra, 1973<br />  Trigorin – Pescarusul de A. P. Cehov,
regia Liviu Ciulei, Teatrul Bulandra, 1977<br />  Gicu Crucescu – Alibi de Ion Baiesu, regia Cornel
Todea, Teatrul Bulandra, 1978<br />  Roman Romanovici – Infidelitate conjugala de Leonid Zorin, regia
Petre Popescu, Teatrul Bulandra, 1979<br />  Reporterul – Ancheta asupra unui tanar care nu a facut
nimic de Adrian Dohotaru, regia Petre Popescu, Teatrul Bulandra, 1980<br />  Gines Pardo – Judecata in
noapte de Antonio Buero Vallejo, Teatrul Bulandra, 1981<br />  Gilu – Mormantul calaretului avar de
D.R. Popescu, regia Mircea Marin, Teatrul Bulandra, 1981<br />  Timofei – Rezervatia de pelicani de
D.R. Popescu, regia Valeriu Moisescu, Teatrul Bulandra, 1983<br />  Knapp – Passacaglia de Titus
Popovici, regia Mircea Cornisteanu, Teatrul Bulandra, 1984<br />  Serebreakov – Unchiul Vanea de A.
P. Cehov, regia Alexa Visarion, Teatrul Bulandra, 1985<br />  Polonius – Hamlet de William
Shakespeare, regia Alexandru Tocilescu, Teatrul Bulandra, 1985<br />  Ioan – Io, Mircea Voievod de
Dan Tarchila, regia Alexandru Tocilescu, 1986<br />  Nichi – Dimineata pierduta de Gabriela
Adamesteanu, regia Catalina Buzoianu, Teatrul Bulandra, 1986<br />  Oronte – Mizantropul de Moliere,
regia Valeriu Moisescu, Teatrul Bulandra, 1989<br />  Tezeu – Visul unei nopti de vara de William
Shakespeare, regia Liviu Ciulei, Teatrul Bulandra, 1991<br />  Petronio – Teatrul comic de Carlo
Goldoni, regia Silviu Purcarete, Teatrul Bulandra, 1992<br />  Oscar Kroge – Mephisto de Klaus Mann,
regia Alexandru Darie, Teatrul Bulandra, 1993<br />  Corifeu – Antigona de Sofocle, regia Alexandru
Tocilescu, Teatrul Bulandra, 1993<br />  Antigonus – Poveste de iarna de William Shakespeare, regia
Alexandru Darie, Teatrul Bulandra, 1994<br />  Ferapont – Trei surori de A. P. Cehov, regia Alexandru
Darie, Teatrul Bulandra, 1995<br />  Octavius Caesar – Julius Caesar de William Shakespeare, regia
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Alexandru Darie, Teatrul Bulandra, 1995<br />  Primul interpret – Sase personaje in cautarea unui autor
de Luigi Pirandello, regia Catalina Buzoianu, Teatrul Bulandra, 1995<br />  Senecus – Caligula de
Albert Camus, regia Mihai Maniutiu, Teatrul Bulandra, 1996<br />  Contele Lieuville – Vanzatorii
gloriei de Marcel Pagnol, regia Eli Malka, Teatrul Bulandra, 1996<br />  Colonelul – Mutter Courage de
Bertolt Brecht, regia Catalina Buzoianu, Teatrul Bulandra, 1999<br />  Profesorul – Exista nervi de Marin
Sorescu, regia Puiu Serban, Teatrul Bulandra, 2001<br />  Muhoianov Ivan Matveevici - Oblomov dupa
I. A. Goncearov, regia Alexandru Tocilescu, Teatrul Bulandra 2003<br />  <br />  <i>Filmografie</i><br
/>  1960 Furtuna, regia Andrei Blaier, Sinisa Ivetici Setea, regia Mircea Dragan<br />  1962 Partea ta de
vina, regia Francisc Munteanu Tudor, regia Lucian Bratu<br />  1964 Cartierul Veseliei, regia Manole
Marcus <br />  1964 Neamul soimarestilor, regia Mircea Dragan<br />  1965 Sah la rege, regia
Haralambie Boros<br />  1965 Camera alba, regia Virgil Calotescu<br />  1965 Haiducii, regia Dinu
Cocea<br />  1965 Rascoala, regia Mircea Muresan<br />  1966 Fantomele se grabesc, regia Cristu
Polucsis<br />  1970 Castelul condamnatilor, regia Mihai Iacob<br />  1970 Mihai Viteazul, regia Sergiu
Nicolaescu<br />  1971 Asediul, regia Mircea Muresan<br />  1971 Atunci i-am condamnat pe toti la
moarte, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1971 BD in alerta, regia Mircea Dragan<br />  1971 Printre
colinele verzi, regia Nicoale Breban<br />  1971 Puterea si Adevarul, regia Manole Marcus<br />  1972
Bariera, regia Mircea Muresan<br />  1972 Ciprian Porumbescu, regia Gheorghe Vitanidis<br />  1972
Sageata capitanului Ion, regia Aurel Miheles<br />  1973 Ultimul cartus, regia Sergiu Nicolaescu<br /> 
1973 Vifornita, regia Mircea Moldovan<br />  1974 Actorul si salbaticii, regia Manole Marcus<br /> 
1974 Agentul straniu, regia Savel Stiopul<br />  1974 Nemuritorii, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1974
Pacala, regia Geo Saizescu<br />  1974 Un comisar acuza, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1975
Cantemir, regia Gheorghe Vitanidis<br />  1975 Muschetarul roman, regia Gheorghe Vitanidis<br /> 
1976 Toate panzele sus, regia Mircea Muresan – serial TV<br />  1977 Impuscaturi sub clar de luna,
regia Mircea Muresan<br />  1977 Doctorul Poenaru, regia Dinu Tanase<br />  1977 Ratacire, regia
Alexandru Tatos<br />  1978 Cianura si picatura de ploaie, regia Manole Marcus<br />  1978 Revansa,
regia Sergiu Nicolaescu<br />  1979 Ion, blestemul pamantului, blestemul iubirii, regia Mircea
Muresan<br />  1979 Mihail, caine de circ, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1979 Ultima noapte de
dragoste, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1979-1982 Lumini si umbre, regia Andrei Blaier, Mihai
Constantinescu, <br />  Mircea Muresan – serial TV<br />  1980 Santaj, regia Geo Saizescu<br />  1980
Drumul oaselor, regia Doru Nastase<br />  1980 La rascrucea marilor furtuni, regia Mircea Moldovan<br
/>  1981 Capcana mercenarilor, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1981 Convoiul, regia Mircea
Moldovan<br />  1981 Duelul, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1981 Un echipaj pentru Singapore, regia
Nicu Stan<br />  1982 Mult mai de pret e iubirea, regia Dan Marcoci<br />  1982 Padurea nebuna, regia
Nicolae Corjos<br />  1983 Caruta cu mere, regia George Cornea<br />  1983 Fructe de padure, regia
Alexandru Tatos<br />  1983 Misterele Bucurestilor, regia Doru Nastase<br />  1983 Viraj periculos,
regia Sergiu Nicolaescu<br />  1984 Horea, regia Mircea Muresan<br />  1984 Masca de argint, regia
Gheorghe Vitanidis<br />  1984 Ziua Z, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1985 Colierul de turcoaze, regia
Gheorghe Vitanidis<br />  1985 Noi, cei din linia intai, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1985 Racolarea,
regia George Cornea<br />  1985 Sper sa ne mai vedem, regia Dumitru Dinulescu<br />  1986 Secretul
lui Nemesis, regia Geo Saizescu<br />  1986 Totul se plateste, regia Mircea Moldovan<br />  1987
Francois Villon, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1988 Mircea, regia Sergiu Nicolaescu<br />  1989
Kilometrul 36, regia Anghel Mora<br />  1991 Polul Sud, regia Radu Nicoara<br />  1991 Subspecii,
regia Ted Nicolau<br />  1993 Aceasta lehamite, regia Mircea Danieliuc.<br />  <br />  Ion Ariton,
Prefectul Judetului Sibiu: Maestre Ion Besoiu,<br />  Pentru noi sunteti cel mai mare actor de teatru si film
pe care Sibiul l-a dat teatrului si filmului romanesc. De peste o jumatate de veac, va cunoastem realizarile
artistice, va admiram talentul si va respectam afectiunea fata de Sibiu, orasul d-voastra natal. Fie ca si
dupa implinirea varstei de 75 de ani, sa aveti aceeasi pofta tinereasca de viata si dragoste fata de toti
iubitorii spectacolului valoros de teatru, film si televiziune, asa cum va stim de cand ati ales sa fiti
slujitorul cu vocatie si loial al Thaliei.Asa sa va ajute Dumnezeu!! Cu respectul cuvenit unui Cetatean de
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Onoare al Municipiului Sibiu, va urez La multi ani, sanatosi si cu multe bucurii!<br />  <br />  Lucky
Vulcu: Ziua slavitului ar trebui sa capete caracter de sarbatoare a burgului. Ni se imbujoreaza sufletul
pentru privilegiul de a fi in preajma Domniei sale. Personalitate artistica marcanta, actor desavarsit, dar
mai ales om de inalta cultura, maestrul excela prin calitatea de prieten. Vibrand afectiv pentru orasul
rasariturilor sale, slavitul are nostalgia cenaclistilor lui Radu Stanca si a promenadelor inefabile de pe
Corso. Suntem convinsi ca anul cultural 2007 o sa ii rezerve un spatiu special. Gand si lumina buna!<br
/>  <br />  Ioan Cindrea, deputat: Maestrului Besoiu ii doresc sa reprezinte Sibiul si sa ne reprezinte asa
cum a facut-o de atatea ori pe scenele mari ale teatrelor. Ne-am mandrit si ne vom mandri cu dansul de
fiecare data cand va urca pe scena. Din suflet ii doresc maestrului "La multi ani!"<br />  <br />  Gaga
Stanescu, actor: Ioane, cata vreme a trecut de la facerea lumii noastre? O vreme de 75 de zloti si cativa
fileri - ar fi raspuns batranii nostri... Cat crezi ca mai avem de cheltuit? Punga e aproape goala...<br /> 
Nu-i nimic! O vom umple cu amintiri! Ne-au ramas atatea intrebari fara raspuns...Citesc rubinul din
gradina, nostalgia unei prietenii nestirbite... Ridic cupa si-ti spun "La multi ani, Ioane!". Da-le naiba de
amintiri... Sa vina altele! Servus Ioane!<br />  <br />  Nicolae Nan, fost senator: Ce pot sa-i spun la cel
mai mare actor sibian din istoria Romaniei? Sanatate multa fericire si implinirea tuturor dorintelor. Sa
ramana acelasi om pe care il iubim cu totii!<br />  <br />  Jean Constantin, actor: Sa aiba sanatate foarte
multa, sa mearga pe aceasta linie si sa ajunga sa conduca aceasta tara, deoarece avem nevoie de acest
om!<br />  <br />  Ioana Pavelescu, actrita: Si urez din tot sufletul si din toata dragostea sa aiba multi ani
buni, sa fie sanatos si sa se bucure de Ioana, fiica lui. Sntotdeauna mi-a fost un om foarte aproape de
suflet si il iubesc foarte mult. Sa il ajute Dumnezeu! La multi ani fericiti!<br />  <br />  Relu Munteanu:
Pentru actorul Ion Besoiu cu adanca admiratie pentru tot ce a realizat, iar camaradului Jimmy ii
multumesc pentru puterea tainica si fara granite a prieteniei oferite. Dorim sa ne bucure inca mult timp cu
calitatea artei si prieteniei lui. La multi ani! <br />  <br />  Nicolae Neagu, senator: La multi ani, sa aiba
viata lunga, sa se bucure de cei 75 de ani sa ii ramana sufletul tanar si limpede. Sa ne bucure cu prezenta
lui sufletul, inima si privirile rmulti ani de acum incolo! <br />  <br />  Cornel Stirbet, deputat: Si urez
traditionalul "La multi ani!" si ii urez multa sanatate. Sa ne reprezinte Sibiul cu mare cinste asa cum a
facut-o si pana acum. Este un mare om si am o deosebita onoare sa-l cunosc si sa-l numesc prieten!
Merita din plin toata stima sibienilor!<br />  <br />  Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului
National "Radu Stanca" Sunt convins ca zilele astea vor fi nenumarati prieteni care ii vor ura numai bine.
Cu siguranta vor fi si neprieteni, care ii vor ura numai bine. Politicieni, actori si cunoscuti ai maestrului se
vor gandi la maestrul Besoiu. Ceea ce cred eu ca este foarte important este ca Sibiul trebuie sa isi respecte
valorile. Acum, la ceas aniversar nu pot sa fac o critica la ceea ce inseamna respect. Ion Besoiu este una
dintre marile valori ale Romaniei, un om respectabil, de reala valoare. Ion Besoiu   este un aristocrat al
manierelor, care a stiut sa incante valoarea spiritului. Maestrul Besoiu ramane tanar, plin de energie.
Teatrul National "Radu Stanca" spera sa ii ofere ocazia sa mai joace la Sibiu si alte piese la fel de bune ca
si "Comedie de moda veche". Si uram "La multi ani!" cu multa sanatate si sa dea Dumnezeu sa il
aniversam de cat mai multe ori, mai ales, aici, pe scena, unde ii este locul! <br />  <br />  Virgil Flonda,
directorul artistic al TNRS: In aceste vremuri si in aceasta parte a lumii unde totul e posibil si unde ce-i
azi adevar maine-i minciuna, singura sansa de supravietuire este intoarcerea la modele, intoarcerea la
reperele morale. Maestrul ION BESOIU (nenea Jimmy) este un astfel de model, un astfel de reper moral
iar noi cei din jurul sau ne simtim privilegiati si norocosi. LA MULTI ANI, MAESTRE!<br />  <br /> 
Mircea Muresan, regizor: Ion Besoiu este un mare actor si este unul din marii mei prieteni. Am fost
impreuna la teatrul din Sibiu, am avut impreuna o tinerete minunata. Apoi el s-a hotarat sa vina la
Bucuresti. A inceput sa joace in filme, a jucat inclusiv in filme de-ale mele, a avut roluri grele si
complexe. Daca ar fi sa citez doua, repede, din memorie, ar fi rolul preotului Belciug din filmul Ion sau
capitanul Lupan, din Toate panzele sus. Sl salut si ii doresc din tot sufletul o viata placuta in continuare.
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