SASSU, CONSTANTIN
Actor
N. 18 apr. 1926, Purcăreni, Braşov - m. 4 apr. 2005, Craiova.
Modest funcţionar-casier, C. Sassu îşi face
remarcate calităţile interpretative în mişcarea
artistică de amatori din Braşov. Între anii 19451948 joacă la Teatrul Popular din Braşov,
debutând cu rolul Matei din Omul de zăpadă.
Îşi continuă cariera de actor într-un ansamblu
militar la Cluj şi Petroşani. Din 1952 se
stabileşte la Craiova făcându-şi debutul la
Naţional în piesa Lupii de Radu Boureanu.
Talent riguros, actor de mare sensibilitate cu
egale disponibilităţi atât în comedie cât şi în roluri de accentuat
dramatism, bărbat carismatic de rafinată eleganţă atât în ţinută cât şi
în comportament, Constantin (Titi) Sassu, devine rapid o
personalitate remarcabilă în oraşul Craiova.
Apreciat la superlativ de public dar şi de colegi, critici şi regizori,
actorul va fi distribuit de-a lungul unei bogate cariere artistice în
peste 130 de roluri, majoritatea de compoziţie, din care selectăm în
ordinea cronologică a apariţiilor pe scenă: Mircea Basarab şi Vlad
Dobceanul (Vlaicu Vodă), Ştefan Vardia (Nota zero la purtare),
Ştefan Valeriu (Jocul de-a vacanţa), Grecescu (Surorile Boga),
Victor (Poveste din Irkutsk), Paulo (Maria da Ponte), Roma
(Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită), Orsino (A 12-a noapte),
Xantos (Esop), Generalul Papilla (Procesul Horia), Cezar (Cezar şi
Cleopatra), Brabanţio (Othello), Pantalone (Slugă la doi stăpâni),
Dandanache (O scrisoare pierdută), Filip al II-lea (Don Carlos),
Judecătorul de instrucţie (Viaţa unei femei), Andrei Leoneanu
(Seară de taină), Colonelul Pickering (Pygmalion), Paul (rolul 130
din Mobilă şi durere), Serebreakov (Unchiul Vania) etc.
Constantin Sassu a fost distins cu un premiu individual la cea dea doua ediţie a Festivalului teatrului istoric şi Premiul II şi titlul de
laureat în 1979 la etapa republicană a Festivalului naţional de teatru
pentru rolul Leoneanu din Seară de taină de I.D. Sârbu.
Bogata biografie artistică a lui Titi Sassu numără şi roluri de
succes în filmele: Tănase Scatiu, Oaspeţi de seară, Cronica unor
împăraţi desculţi, Dincolo de pod, Cuib de viespi etc.
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În 2004 pentru întreaga sa viaţă dedicată scenei din Craiova este
onorat cu titlul de Actor Societar al Teatrului Naţional din Craiova, iar
la 21 mai acelaşi an, în foaierul teatrului se lansează cartea pe care
i-a dedicat-o criticul şi istoricul de teatru Al. Firescu: Constantin
Sassu. Împliniri de destin.
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