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1.Jurnalul.ro 
din data de 26noiembrie 2013, ora 18.30 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/horatiu-malaele-si-emil-boroghina-la-zilele-

eugen-ionescu-656191.html 

 

 
 

A XXIII-a ediţie a Zilelor “Eugen Ionescu” (Z.E.I.) se încheie miercuri la Bucureşti 

cu evenimente menite să păstreze memoria marelui dramaturg de origine română, a cărui 

operă este cunoscută în întreaga lume. Organizate de Societatea Culturală “Eugen Ionescu” 

din Slatina în parteneriat cu Colegiul Naţional “Sf. Sava” din Capitală, Zilele “Eugen 

Ionescu” (25-27 noiembrie) includ, miercuri, un colocviu despre “întâlnirile absurdului cu 

literatura contemporană”, condus de Emil Lungeanu (ora 11:00 – sala bibliotecii 

Colegiului “Sf. Sava”), urmat de lansarea romanului “La liceu s-a sunat de tăcere” de 

Louise Dănceanu, precum şi două întâlniri cu teatrul ionescian.  

La “Sf. Sava”, a fost invitat, pentru ora 17:30, actorul Horaţiu Mălăele, ca să prezinte 

pentru publicul de aici (sala de spectacole) un fragment din “Lecţia” de Eugène Ionesco, în 

rolul Profesorului (foto), spectacol pe care l-a şi regizat, la Teatrul Naţional din Bucureşti.  

De la ora 19:30, la Teatrul Nottara, sala “George Constantin”, actorul craiovean 

Emil Boroghină va fi protagonistul spectacolului-recital “De la Shakespeare cu Hamlet la 

Eugène Ionesco cu Berenger”.  

Cei implicaţi în desfăşurarea Z.E.I. şi-au propus să ofere evenimentului o vizibilitate 

sporită şi o mai bună receptare a acestuia în rândul generaţiei tinere. Au fost organizate şi 

expoziţii de artă plastică şi de fotografii, precum şi concursuri de eseuri pe teme 

ionesciene. Au jucat teatru şi elevii: pe lângă liceenii-gazdă au fost invitaţi şi elevi de la 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/horatiu-malaele-si-emil-boroghina-la-zilele-eugen-ionescu-656191.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/horatiu-malaele-si-emil-boroghina-la-zilele-eugen-ionescu-656191.html
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Şcoala Generală “Eugen Ionescu” din Slatina. Au avut loc întâlniri cu oameni de teatru, cu 

personalităţi literare preocupate de opera lui Ionesco. 
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Jurnalul.ro 
din data de 28 noiembrie 2013, ora 19.02 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/berenger-de-la-radu-beligan-la-emil-boroghina-

630148.html 

 

 
 

Evenimentul “Zilele Eugen Ionescu”, organizat timp de trei zile la Colegiul Naţional 

“Sf. Sava”, a beneficiat în una din seri de prezenţe excepţionale. La recitatul “Eugene 

Ionesco – Bérenger” susţinut de actorul Emil Boroghină, la invitaţia Societăţii culturale 

“Eugen Ionescu”, au venit atât oameni de teatru, cât şi muzicieni, literaţi, printre toţi 

aceştia şi maestrul Radu Beligan, despre care însuşi Eugen Ionescu spunea, aşa cum 

menţiona Boroghină, că a fost “cel mai strălucit interpret al rolului Bérenger din teatrul 

european şi mondial”. 

 Emil Boroghină ne-a spus de unde ideea acestui recital. ?n 1968 a văzut spectacolul 

Teatrului de Comedie “Ucigaş fără simbrie” de Eugen Ionescu, în regia lui Lucian 

Giurchescu, cu Radu Beligan în rolul Bérenger. “Impresionat de text, de spectacol şi mai 

ales de interpretarea magistrală a maestrului Beligan, am creat în 1970 un monolog, pe 

care l-am prezentat o singură dată la Craiova, la o conferinţă dedicată lui Ion D. Sârbu”, 

ne-a mărturisit Emil Boroghină. Scenariul pe care actorul l-a construit luând replica din 

final a lui Bérenger şi adăugând replici din prima parte a piesei a devenit un monolog, 

reluat acum. “Am îndrăznit să dedic această reprezentaţie de la Colegiul Sf. Sava 

maestrului Radu Beligan”, ne-a mărturisit Emil Boroghină. 

http://jurnalul.ro/cultura/teatru/berenger-de-la-radu-beligan-la-emil-boroghina-630148.html
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/berenger-de-la-radu-beligan-la-emil-boroghina-630148.html
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 Radu Beligan a fost vedeta serii. Mulţi liceeni prezenţi în sală i-au cerut autografe, 

l-au aplaudat îndelung, îl priveau cu interes şi curiozitate. Doar este legenda vie a teatrului 

românesc, este marele actor care la 14 decembrie va împlini 94 de ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

2.Ziarul Metropolis.ro 
din data de 26 noiembrie 2013, ora 2.26 

http://www.ziarulmetropolis.ro/zilele-eugen-ionescu-continua-cu-recitalul-lui-

emil-boroghina/ 

 

 
 

Zilele Eugen Ionescu (ZEI) prezintă pe 27 noiembrie 2013, ora 19.30, la Sala 

„George Constantin”, recitalul lui Emil Boroghină. 

 

Zilele Eugen Ionescu sunt organizate de Societatea Culturală Eugen Ionescu din 

Slatina (SCEIS – înființată în urmă cu 23 de ani chiar cu acordul scris al dramaturgului), în 

parteneriat cu Colegiul Național SF. SAVA din București cu scopul de a păstra vie în 

memoria națională atât opera, cât și personalitatea complexă și fascinantă a autorului. 

Eugen Ionescu, elev şi, mai târziu, profesor al Colegiului Naţional Sf. Sava, a devenit, fără 

nicio îndoială, personalitatea culturală cu cel mai mare impact în dramaturgia europeană a 

secolului XX. 

Pentru Zilele Eugen Ionescu, alături de Ministerul Culturii și UNITER, unul din 

partenerii de tradiție al SCEIS este Teatrul „Nottara” care are onoarea de a găzdui recitalul 

lui Emil Boroghină, actor și director al Festivalului Internațional de Teatru Shakespeare de 

la Craiova. 

Spectacolul-recital se intitulează „De la Shakespeare și Hamlet la Eugen Ionescu și 

Bérenger”. Apropierea dintre cei doi dramaturgi se produce la nivelul universalității 

personajelor lor și a angoasei existențiale pe care o trăiesc. 

http://www.ziarulmetropolis.ro/zilele-eugen-ionescu-continua-cu-recitalul-lui-emil-boroghina/
http://www.ziarulmetropolis.ro/zilele-eugen-ionescu-continua-cu-recitalul-lui-emil-boroghina/
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Și Hamlet și Bérenger, mai cu seamă acel Bérenger din „Ucigaș fără simbrie”, trăiesc între 

a fi și a nu fi, pentru că presimt frumusețea plenară a ființării la un nivel superior. 

 

Zilele Eugen Ionescu – regal în memoria autorului 

 

Amândoi aleg un a fi al sferelor înalte, așa cum însuși domnul Emil Boroghină 

mărturisește: „Am gândit, am visat mereu la un spectacol în două părţi care să cuprindă 

ambele scenarii, cel cu marile monologuri din teatrul shakespearian care vorbesc despre 

condiţia umană şi cel cu monologul lui Bérenger din „Ucigaş fără simbrie”, căutător, ca şi 

Hamlet, al răspunsurilor la marile şi eternele întrebări ale omului şi umanităţii.” 

Deschiderea oficiată în prezența Ministrului Culturii, Daniel Constantin Barbu, este urmată 

de vernisaje și expoziții de artă plastică și fotografie, de colocvii, de momente de teatru 

oferite de actori și regizori consacrați. 

 
Afișul recitalului din cadrul ZEI 

 

Cu privire la obiectivele pe care dorește să le realizeze Societatea prin organizarea 

evenimentului cultural Zilele Eugen Ionescu, președintele SCEIS, regizorul Mihai 

Lungeanu declară: „Nădăjduim că oferta pe care SCEIS o prezintă în acest an va găsi o 

firească audienţă, continuându-se astfel un proiect ambiţios, care să cuprindă atât 

realizarea scopurilor fiecărei instituţii în parte, cât şi un program comun de acţiuni menite 

să dezvolte anual o stare de cunoaştere constructivă şi de emulaţie creatoare, prin 

participare efectivă la evenimentele culturale pe care ne propunem să le organizăm, în 

speranţa unui real impact local, naţional şi chiar internaţional.” 
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Prin urmare, dramaturgul Eugen Ionescu este comemorat de și cu prieteni dragi, în țara lui 

natală la Zilele Eugen Ionescu. 
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3.Ziare Live 
din data de 26 noiembrie 2013, ora 18.33 

http://www.ziarelive.ro/stiri/horatiu-malaele-si-emil-boroghina-la-zilele-eugen-

ionescu.html 

 

 
 

A XXIII-a editie a Zilelor “Eugen Ionescu” (Z.E.I.) se incheie miercuri la Bucuresti 

cu evenimente menite sa pastreze memoria marelui dramaturg de origine romana, a carui 

opera este cunoscuta in intreaga lume. Organizate de Societatea Culturala “Eugen 

Ionescu” din Slatina in parteneriat cu Colegiul National “Sf. Sava” din Capitala, Zilele 

“Eugen Ionescu” (25-27 noiembrie) includ, miercuri, un colocviu despre “intalnirile 

absurdului cu literatura contemporana”, condus de Emil Lungeanu (ora 11:00 – sala 

bibliotecii Colegiului “Sf. Sava”), urmat de lansarea… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziarelive.ro/stiri/horatiu-malaele-si-emil-boroghina-la-zilele-eugen-ionescu.html
http://www.ziarelive.ro/stiri/horatiu-malaele-si-emil-boroghina-la-zilele-eugen-ionescu.html
http://www.ziarelive.ro/despre/emil_lungeanu.html
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4. Agerpres 
din data de 26 noiembrie 2013, ora 13.16 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/240384-Comunicat-

de-pres-Teatrul-Nottara.html 

 

 
 

Recitalul domnului Emil Boroghină, 'De la Shakespeare şi Hamlet la Eugen Ionescu 

şi Berenger', încununează această ediţie 

 

Zilele Eugen Ionescu (ZEI) se desfăşoară în perioada 25 - 27 noiembrie 2013. Sunt 

organizate de Societatea Culturală EUGEN IONESCU din Slatina (SCEIS - înfiinţată în 

urmă cu 23 de ani chiar cu acordul scris al dramaturgului), în parteneriat cu Colegiul 

Naţional SF. SAVA din Bucureşti cu scopul de a păstra vie în memoria naţională atât 

opera, cât şi personalitatea complexă şi fascinantă a autorului. 

Eugen Ionescu, elev şi, mai târziu, profesor al Colegiului Naţional Sf. Sava, a 

devenit, fără nicio îndoială, personalitatea culturală cu cel mai mare impact în dramaturgia 

europeană a secolului XX. 

Alături de Ministerul Culturii şi UNITER, unul din partenerii de tradiţie al SCEIS 

este Teatrul 'Nottara' care are onoarea de a găzdui recitalul domnlui Emil Boroghină, actor 

şi director al Festivalului Internaţional de Teatru Shakespeare de la Craiova. Recitalul 

încununează cele trei zile dedicate lui Eugen Ionescu, pe 27 noiembrie, ora 19.30, la Sala 

'George Constantin'. Spectacolul-recital se intitulează 'De la Shakespeare şi Hamlet la 

Eugen Ionescu şi Berenger'. Apropierea dintre cei doi dramaturgi se produce la nivelul 

universalităţii personajelor lor şi a angoasei existenţiale pe care o trăiesc. Şi Hamlet şi 

http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/240384-Comunicat-de-pres-Teatrul-Nottara.html
http://www.agerpres.ro/media/index.php/comunicate/item/240384-Comunicat-de-pres-Teatrul-Nottara.html
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Bérenger, mai cu seamă acel Bérenger din 'Ucigaş fără simbrie', trăiesc între a fi şi a nu fi, 

pentru că presimt frumuseţea plenară a fiinţării la un nivel superior. Amândoi aleg un a fi 

al sferelor înalte, aşa cum însuşi domnul Emil Boroghină mărturiseşte: 'Am gândit, am 

visat mereu la un spectacol în două părţi care să cuprindă ambele scenarii, cel cu marile 

monologuri din teatrul shakespearian care vorbesc despre condiţia umană şi cel cu 

monologul lui Bérenger din 'Ucigaş fără simbrie', căutător, ca şi Hamlet, al răspunsurilor la 

marile şi eternele întrebări ale omului şi umanităţii.' 

Deschiderea oficiată în prezenţa Ministrului Culturii, Daniel Constantin Barbu, este 

urmată de vernisaje şi expoziţii de artă plastică şi fotografie, de colocvii, de momente de 

teatru oferite de actori şi regizori consacraţi. Toate detaliile le găsiţi în programul ataşat.  

Cu privire la obiectivele pe care doreşte să le realizeze Societatea prin organizarea 

evenimentului cultural Zilele Eugen Ionescu, preşedintele SCEIS, regizorul Mihai 

Lungeanu declară: 'Nădăjduim că oferta pe care SCEIS o prezintă în acest an va găsi o 

firească audienţă, continuându-se astfel un proiect ambiţios, care să cuprindă atât 

realizarea scopurilor fiecărei instituţii în parte, cât şi un program comun de acţiuni menite 

să dezvolte anual o stare de cunoaştere constructivă şi de emulaţie creatoare, prin 

participare efectivă la evenimentele culturale pe care ne propunem să le organizăm, în 

speranţa unui real impact local, naţional şi chiar internaţional. Implicarea partenerilor 

tradiţionali ai SCEIS (Ministerul Culturii, UNITER, Teatrul 'Nottara', Alianţa Colegiilor 

Centenare, Teatrul Podul), precum şi atragerea unor noi colaboratori din sfera educaţională 

sau administrativă ar putea oferi evenimentelor o nouă imagine, o vizibilitate sporită şi o 

mai bună receptare a fenomenului cultural în rândul generaţiei aflate în desăvârşirea 

procesului său de formare intelectuală.' 

Prin urmare, dramaturgul Eugen Ionescu este comemorat de şi cu prieteni dragi, în 

ţara lui natală. 

Vă aşteptăm cu drag la teatru ! 
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5. Radio România Cultural 
din data de 19 noiembrie 2013,  

http://www.radioromaniacultural.ro/zilele_eugen_ionescu-10320 

 

 

Fiind convinşi că activităţile consecvente dedicate memoriei lui Eugen 

Ionescu,organizate de Societatea Culturală Eugen Ionescu din Slatina (SCEIS) timp de 

23 de ani de laînfiinţarea realizată cu acordul scris al dramaturgului obligă la continuitate, 

vă invităm să ne fiţioaspete de onoare la cea de a XXIII- a ediţie a evenimentului cultural 

intitulat ZILELE EUGEN IONESCU, care se vadesfăşura în parteneriat cu Colegiul 

Naţional Sf. Sava din Bucureşti, între 25 şi 27 noiembrie 2013, conform programului 

alăturat. 

Sperăm că implicarea partenerilor tradiţionali ai SCEIS (Ministerul Culturii, 

UNITER, Teatrul Nottara, Alianţa Colegiilor Centenare, Teatrul Podul) precum şi 

atragerea unor noicolaboratori din sfera educaţională, culturală sau administrativă va oferi 

evenimentului o vizibilitatesporită şi o mai bună receptare în rândul generaţiei tinere, 

căreia îi suntem datori cu formarea şi desăvârşirea identităţii culturale.  

                Vă aşteptăm cu încredere, prietenie şi speranţă. 

  

                      Mihai Lungeanu,                                                      Preşedinte SCEIS 

 
 

 

http://www.radioromaniacultural.ro/zilele_eugen_ionescu-10320
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Program  ZEI 2013 (25-27 noiembrie) 

  

LUNI   25.11.2013   

ora 11.30 - holul Colegiului Naţional Sf. SAVA : 

                         - deschidere oficială a ZEI 2013; invitat dl.Daniel Constantin Barbu, 

MinistrulCulturii 

                         - ABSURDUL NOSTRU DE TOATE ZILELE - vernisajul expoziţiei de 

artă plastică realizate în colaborare cu elevii Liceului de Arte Plastice Nicolae Tonitza 

                         - DIALOGUL IMAGINILOR - vernisaj expoziţii foto realizate de Sorin 

Radu,  Maria Stefanescu, Dan Stoichicescu şi elevi ai CNSS; 

 

ora 17.30 - sala de spectacole a CNSS : 

                         - seară de teatru oferită de Şcoala Generală EUGEN IONESCU Slatina. 

Invitaţi speciali : - regizorul Lucian Giurchescu – (Danemarca)  

                         - actriţa Sanda Toma (Teatrul Naţional Bucureşti) 

  

MARŢI   26.11.2013 

ora 12.00  - sala bibliotecii Colegiului Naţional Sf. SAVA : 

                        - CONCURS de eseuri pe teme ionesciene („absurdul contemporan”) 

                        - debut editorial : Placheta ZEI la CNSS cu textele semnate de Eugen 

Ionescu în revista colegiului 

                         - lansare de carte – E.I. la tinereţe, de Eugen Simion, în prezenţa autorului 

  

ora.17.30 - sala de spectacole a CNSS: 

                        - Jocul de-a măcelul, de Eugène Ionesco - spectacol realizat de elevi ai 

CNSS în colaborare cu Teatrul Studenţesc PODUL, cu participarea extraordinară a 

actorilor Adela MĂRCULESCU şi Damian CRÂŞMARU 

 

MIERCURI   27.11.2013 

ora 11.00 - sala bibliotecii Colegiului Naţional Sf. SAVA :  

                                    - colocviu despre întâlnirile absurdului cu literaturacontemporană, 

condus de critical şi dramaturgul Emil LUNGEANU 

                                    - lansarea romanului La liceu s-a sunat de tăcere, de Louise 

DĂNCEANU 

  

ora 17.30 - sala de spectacole a CNSS: 

INVITAT SPECIAL – actorul Horaţiu MĂLĂELE  (Teatrul Naţional Bucureşti)  cu 

unfragment din spectacolul Lecţia, de E. Ionesco, regia Horaţiu Mălăele 
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ora 19.30 – Teatrul Nottara (sala George Constantin): 

        - " De la Shakespeare cu Hamlet la Eugène Ionesco cu Berenger"  
spectacolrecital realizat de actorul Emil BOROGHINĂ(Teatrul Naţional MarinSorescu 

Craiova) 

         - închiderea oficială a Z.E.I. 2013 
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6. ReporterNTV 
din data de 21 noiembrie 2013,  

http://www.reporterntv.ro/flux/zilele-eugen-ionescu-intre-25-si-27-noiembrie-

in-capitala 

 

 

Cea de-a 23-a ediție a evenimentului cultural intitulat "Zilele Eugen Ionescu" se va 

desfășura în perioada 25 - 27 noiembrie, în București, informează un comunicat de presă 

remis MEDIAFAX. 

Societatea Culturală Eugen Ionescu din Slatina (SCEIS) organizează frecvent 

activități dedicate memoriei lui Eugen Ionescu, iar evenimentul cultural "Zilele Eugen 

Ionescu" face parte din această serie de activități. Acesta se va desfășura în parteneriat cu 

Colegiul Național Sf. Sava din București. 

"Sperăm că implicarea partenerilor tradiționali ai SCEIS (Ministerul Culturii, 

UNITER, Teatrul Nottara, Alianța Colegiilor Centenare, Teatrul Podul), precum și 

atragerea unor noi colaboratori din sfera educațională, culturală sau administrativă va oferi 

evenimentului o vizibilitate sporită și o mai bună receptare în rândul generației tinere, 

căreia îi suntem datori cu formarea și desăvârșirea identității culturale", a declarat Mihai 

Lungeanu, președinte SCEIS. 

Luni, de la ora 11.30, în holul Colegiului Național Sf. Sava (CNSS), are loc 

deschiderea oficială "Zilele Eugen Ionescu", eveniment la care va participa Daniel Barbu, 

ministrul Culturii. De asemenea, va avea loc vernisajul expoziției de artă plastică 

http://www.reporterntv.ro/flux/zilele-eugen-ionescu-intre-25-si-27-noiembrie-in-capitala
http://www.reporterntv.ro/flux/zilele-eugen-ionescu-intre-25-si-27-noiembrie-in-capitala
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"Absurdul nostru de toate zilele" și vernisajul expoziției foto "Dialogul imaginilor". La ora 

17.30, în sala de spectacole a CNSS, se va desfășura o seară de teatru oferită de Școala 

Generală "Eugen Ionescu" Slatina, la care vor participa regizorul Lucian Giurchescu 

(Danemarca) și actrița Sanda Toma (Teatrul Național București). 

Marți, în sala bibliotecii Colegiului Național Sf. Sava, va avea loc un concurs de 

eseuri pe teme ionesciene, precum și lansarea cărții "E. I. la tinerețe", de Eugen Simion, în 

prezența autorului. La ora 17.30, în sala de spectacole CNSS, se va juca "Jocul de-a 

măcelul", de Eugène Ionesco - spectacol realizat de elevi ai CNSS în colaborare cu Teatrul 

Studențesc Podul, cu participarea actorilor Adela Mărculescu și Damian Crâșmaru. 

Totodată, miercuri, de la ora 11.00, în sala bibliotecii Colegiului Național Sf. Sava, 

va avea loc un colocviu despre întâlnirile aburdului cu literatura contemporană, condus de 

criticul și dramaturgul Emil Lungeanu, precum și lansarea romanului "La liceu s-a sunat de 

tăcere", de Louise Dănceanu. La ora 17.30, în sala de spectacole CNSS, actorul Horațiu 

Mălăele va prezenta un fragment din spectacolul "Lecția", de Eugène Ionesco. De 

asemenea, la ora 19.30, la Teatrul Nottara, sala "George Constantin" se va desfășura "De la 

Shakespeare cu Hamlet la Eugène Ionesco cu Berenger" -spectacol recital realizat de 

actorul Emil Boroghină. Astfel, va avea loc și închiderea oficială "Zilele Eugen Ionescu" 

2013. 

Mediafax 
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7. Radio România București FM 

http://www.bucurestifm.ro/shakespeare_si_eugen_ionescu_intalnire_peste_tim

p_intr_un_recital_extraordinar-23243 

 

 

Cunoscutul om de teatru Emil Boroghină aduce pe scenă personajele celebre ale 

celor doi dramaturgi. Ce au ele în comun?  

Și Hamlet și Bérenger, mai cu seamă acel Bérenger din Ucigaș fără simbrie, trăiesc 

între a fi sau a nu fi. 

  

Amândoi aleg un a fi al sferelor înalte. 

  

Reprezentația unică a spectacolului "De la Shakespeare și Hamlet la Eugen Ionescu 

și Bérenger" va avea loc miercuri, 27 noiembrie, de la ora 19:30, la Sala George 

Constantin a Teatrului Nottara, în cadrul Z.E.I.,ZILELE EUGEN IONESCU. 

  

Evenimentul este organizat de Societatea Culturală Eugen Ionescu din Slatina, 

SCEIS, înființată cu acordul scris al dramaturgului, în urmă cu 23 de ani. 

  

Bucuresti FM este partener media al evenimentului. 

  

http://www.bucurestifm.ro/shakespeare_si_eugen_ionescu_intalnire_peste_timp_intr_un_recital_extraordinar-23243
http://www.bucurestifm.ro/shakespeare_si_eugen_ionescu_intalnire_peste_timp_intr_un_recital_extraordinar-23243
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8. ReporterNTV 
din data de 21 noiembrie 2013,  

http://www.cotidianul.ro/premiere-teatrale-pe-scenele-bucurestene-200249/ 

 

Premieră la “Nottara” 

 

http://www.cotidianul.ro/premiere-teatrale-pe-scenele-bucurestene-200249/
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Cerasela Iosifescu, Adrian Văncică, Luminiţa Erga şi Alexandru Jitea în Zeul măcelului 

Teatrul “Nottara” vă invită vineri, 23 noiembrie, la Sala “Horia Lovinescu”, la ora 

19.00, la premiera spectacolului “Zeul măcelului” de Yasmina Reza, în regia lui Claudiu 

Goga. 

„Spoiala de civilizaţie care ne desparte de sălbăticie e îngrijorător de diluată”, 

atenţiona chiar Yasmina Reza, cea care scria, în 2008, “Zeul Măcelului” (“Le Dieu du 

carnage”), pornind de la o întâmplare reală. „A fost un incident în viaţa fiului meu – 

declara autoarea într-un interviu din «The Guardian» –, în care am găsit o incredibilă sursă 

de inspiraţie. Când fiul meu avea 13-14 ani, prietenul său cel mai bun a avut o altercaţie cu 

alt băiat, în urma căreia şi-a spart câţiva dinţi. Câteva zile mai târziu, când m-am întâlnit pe 

stradă cu mama prietenului fiului meu, mi-am exprimat îngrijorarea, am întrebat-o dacă a 

fost nevoie de operaţie. Iar replica ei a fost: «Poţi să-ţi imaginezi? Părinţii băiatului acela 

nici măcar nu mi-au dat un telefon»”. 

Rezultatul a fost o piesă care a intrat curând în repertoriul a numeroase teatre din 

întreaga lume şi care a obţinut distincţii internaţionale, printre care: Premiul “Laurence 

Olivier”, pentru cea mai bună comedie, în Anglia, Premiul “Tony”, pentru cea mai bună 

piesă, în America. 

Yasmina Reza este una dintre cele mai de succes scriitoare ale momentului, din 

Franţa şi nu numai. Şi-a început cariera ca actriţă. Ca dramaturg, a debutat în 1987, cu 

piesa “Conversaţie după înmormântare”, care a câştigat Premiul “Molière”, cea mai 

importantă distincţie care se acordă în Franţa unei piese de teatru. 

A urmat o carieră remarcabilă atât ca dramaturg, cât şi ca romancier, pentru ca, în 

2007, volumul său biografic “L'Aube, le Soir ou la Nuit”, să stârnească un întreg scandal 

în Franţa. Reza l-a prezentat într-o lumină nefavorabilă pe preşedintele de atunci al Franţei, 

Nicolas Sarkozy, după ce, timp de un an de zile, l-a însoţit în campania sa electorală. 

“Zeul Măcelului” a devenit şi film, în 2011, în ecranizarea lui Roman Polanski. Pelicula 

“Carnage”, distribuită în cinematografele româneşti sub titlul “Doamne... ce măcel!”, îi are 

în distribuţie pe Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly şi Jodie Foster. Pe scenele 

din România, piesa a fost montată de Lucian Giurchescu, la Teatrul de Comedie din 

Bucureşti, şi de Cristian Hadji Culea, la Teatrul Naţional din Iaşi. 

În distribuţie: Cerasela Iosifescu, Adrian Văncică, Luminiţa Erga şi Alexandru Jitea. 

Scenografia este semnată de Liliana Cenean şi Ştefan Caragiu. Traducerea: Tudor 

Ţepeneag. 
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Zilele Eugen Ionescu - 2012 

 

Teatrul “Nottara” organizează, între 26 şi 28 noiembrie, un amplu program dedicat 

marelui dramaturg francez de origine română. 

Manifestarea este inaugurată oficial luni, 26 noiembrie, la ora 11.00. Publicul este 

invitat la vernisajul expoziţiilor foto-grafice dedicate lui Eugen Ionescu: “Omul” – 

fotografii originale Eugen Ionescu, realizate de artistul fotograf Sorin Radu, “Portretul” - 

grafică şi scenografie, semnată de artistul vizual Dan Cioca, “Spectacolul” - fotografii din 

spectacole realizate pe texte ionesciene, de Sorin Radu şi Maria Ştefănescu, “Istoria” - 

fotografii din arhiva ZEI (Maria Stefănescu şi Dan Stoichicescu). 

La ora 18.00, programul continuă cu “Lecţiile lui Ionescu…”, prezintă scriitorul 

Emil Lungeanu, un memento dedicat actorului Ion Lucian şi Spectacolul-lectură 

“Ionesco.ro”, realizat de SCEIS. Actori invitaţi: Constantin Codrescu şi Ioana Macaria. 

Marţi dimineaţă, de la ora 11.00, puteţi vizita expoziţia de carte intitulată “Opera”, 

organizată în colaborare cu Muzeul Naţional al Literaturii Române, cu editura 

“Humanitas”, şi biblioteca C.N.S.S. Vor fi lansate albumele şi DVD-urile produse de 

SCEIS, în prezenţa realizatorilor: Florica Ichim, Lucian Chişu, Nicolae Ioniţă, Dan 

Stoichicescu. Va fi, de asemenea, lansat proiectul cultural “CEAS” (Centrul European al 

Absurdului Serios), în prezenţa lui Andrei Dorobanţu. 



 21 

La ora 18.00, întâlnire teatrală cu... “Personajul Béranger”. Invitaţi: maestrul Radu Beligan 

şi actorul Dan Puric. Un recital extraordinar al actorului Emil Boroghină de la Teatrul 

Naţional din Craiova. 

În ultima zi, miercuri, 28 noiembrie, manifestările sunt puse sub genericul 

“Viitorul”. 

La ora 11.00, puteţi viziona “Nume şi prenume”, caricaturi internaţionale Eugen 

Ionescu, prezentate de Nicolae Ioniţă. Va urma “Copacul lui Ionescu”, un eveniment 

prezentat de Radu Vişan. Vor fi lansate festivalul concurs de teatru şcolar “Pro-Scenium” 

şi “Povestind Absurdul”, proiect de teatru senzorial - labirint, prezentat de actorul Adrian 

Ciglenean. 

La ora 18.00, spectacole de teatru realizate de studenţi şi elevi, gânduri despre viitor 

la un pahar de vorbă. 
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9. Iordache Dragos 
din data de 14 octombrie 2013,  

http://iordachedragos.weebly.com/2/post/2013/10/zilele-eugen-ionescu-

2013.html 

 

 
 

 

 
 

                                                   24 – 27 NOIEMBRIE 2013 

 

                                                             PROGRAM 

 

DUMINICĂ   24.11. 2013  

ora 19.30 – Teatrul Nottara (sala Horia Lovinescu): 

 

                        -  Absurdul fără vârstă: Mobilă şi durere – Teodor Mazilu - spectacol   oferit în 

deschiderea Zilelor Eugen Ionescu 2013    

 

http://iordachedragos.weebly.com/2/post/2013/10/zilele-eugen-ionescu-2013.html
http://iordachedragos.weebly.com/2/post/2013/10/zilele-eugen-ionescu-2013.html
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LUNI   25.11.2013 –  

ora 11.00 - holul Colegiului Naţional Sf. SAVA :  

 

                         - deschidere oficială a ZEI 2013; 

 

                         - ABSURDUL NOSTRU DE TOATE ZILELE - vernisajul expoziţiei de 

 

                           artă plastică realizate în colaborare cu elevii Liceului de Arte 

 

                           Plastice Nicolae Tonitza 

 

                         - DIALOGUL IMAGINILOR - vernisajul expoziţiilor foto realizate  

 

                            de Sorin Radu, Maria Stefanescu, Dan Stoichicescu şi elevi ai CNSS;  

 

ora 18.30 - sala de spectacole a CNSS : 

 

                         - seară de teatru oferită de Şcoala Generală EUGEN IONESCU, Slatina  

 

                           Invitaţi speciali : - regizorul Lucian Giurchescu – (Danemarca),  

 

                                                         - actriţa Sanda Toma (Teatrul Naţional Bucureşti) 

 

MARŢI   26.11.2013 

ora 11.00  - sala bibliotecii Colegiului Naţional Sf. SAVA :  

 

                        - CONCURS de eseuri pe teme ionesciene („absurdul contemporan”) 

 

                        - debut editorial : Placheta ZEI la CNSS cu textele semnate de Eugen 

 

                           Ionescu în revista colegiului  

 

                                        - invitat: prof. Sorin Alexandrescu  

 

                        - lansare de carte – E.I. la tinereţe, de Eugen Simion, în prezenţa 

 

                           autorului 

 

Ora.18.30 - sala de spectacole a CNSS: 

 

                        - INVITAT SPECIAL – actorul Horaţiu Mălăele  (Teatrul Naţional  

 

                          Bucureşti) cu un fragment din spectacolul Lecţia, de E. Ionesco,  

 

                           regia Horaţiu Mălăele 
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MIERCURI   27.11.2013 

ora 11.00 - sala bibliotecii Colegiului Naţional Sf. SAVA :   

 

               - colocviu despre întâlnirile absurdului cu literatura contemporană,  

 

                  condus de criticul şi dramaturgul Emil LUNGEANU 

 

               - lansarea romanului La liceu s-a sunat de tăcere, de Louise DĂNCEANU 

 

                         

ora 18.30 - sala de spectacole a CNSS: 

 

                    -  Jocul de-a masacrul, de Eugène Ionesco - spectacol realizat de elevi  

 

ai CNSS în colaborare cu Teatrul Studenţesc PODUL, cu participarea  

 

extraordinară a actorilor Adela MĂRCULESCU şi Damian CRÂŞMARU 

 

ora 19.30 – Teatrul Nottara (sala George Constantin): 

 

                               - Absurdul fără vârstă:  Personajul BERENGER  - spectacol recital                    

 

                                 realizat de actorul Emil BOROGHINĂ (Teatrul Naţional Marin  

 

                                 Sorescu Craiova) 

 

                               - închiderea oficială a Z.E.I. 2013 
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10. Blogspot.ro 
din data de 4 decembrie 2013, ora 19.41 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2012/12/intalnire-cu-personajul-beranger.html 

 

 
 
 Mass media, compusă din ziarele de print, cum se mai spune acum, programele 

televiziunilor și radioului, foarte rar acordă importanța cuvenită informațiilor culturale. De 

pildă, nu s-a acordat atenția meritată, nici “Zilelor Eugen Ionescu” (25 -28 noiembrie) 

petrecute la Colegiul Național “Sfântu Sava”, dar mass media toacă, în schimb,  insistent 

învățâmântul și educația tinerilor. Iată însă, că se mai pertec și lucruri bune, în școlile 

noastre ! La Colegiul Național “Sfântu Sava” a avut loc un eveniment cultural unicat 

produs de “Societatea Culturală Eugen Ionescu” – Slatina, orașul unde s-a născut 

dramaturgul, și colegiul din Capitală, unde a învățat scriitorul. Evenimentul înregistra cea 

de a XXII-a ediție ! Axat pe creația lui Eugen Ionescu, programul anunța în cele trei zile, o 

sumedenie de manifestări, cu scopul precis de a oferi elevilor un portret complex al 

celebrului scriitor. Am onorat invitația pentru “Întâlnirea teatrală cu … personajul 

BERANGER”. 

 

PRIMA SURPRIZĂ – COLEGIUL NAȚIONAL “SFÂNTU SAVA” 

  

În perioada 1944 – 1948, după bombardamentul din 24 august 1944, Colegiul 

Național “Sfântu Sava” a găzduit și Teatrul Național din București , căruia clădirea îi 

fusese distrusă. Sala are aproximativ șase sute de locuri, este bine îngrijită și … era 

arhiplină cu tineri entuziașt în uniforme elegante, cu emblema liceului pe sacouri. Au 

http://ileanalucaciu.blogspot.ro/2012/12/intalnire-cu-personajul-beranger.html
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aplaudat îndelung venirea printre spectatori a invitatului special, meșterul Radu Beligan, 

ca și recitalul prezentat de Emil Boroghină. Acest public tânăr parcă făcea parte din altă 

lume, decât cea insistent promovată pe micul ecran. A fost o surpriză îmbucurătoare 

cunoșterea spectatorilor de mâine ai teatrului nostru și a unei instituții de învățământ cu 

totul deosebite, ce acordă susținere și educației culturale printr-un astfel de proiect . 

 

A DOUA SURPRIZĂ – PROGRAMUL ZILEI 

  

Președintele “Societății Culturale Eugen Ionescu”, cunoscutul regizor Mihai 

Lungeanu a oferit, mai întâi, un moment din arhiva teatrului radiofonic, din “Rinocerii” în 

interpretarea lui Beranger de către meșterul Radu Beligan. Era un fragment radiofonic din 

apreciatul spectacol al Teatrului de Comedie cu “Rinocerii” în regia lui Lucian 

Ghiurchescu, premiat cu Theatre des Nations, în 1965, la Paris, pentru cea mai bună 

participare.  

 

Emil Boroghină în "Întâlnirea teatrală cu ... 

 personajul BERANGER" din "Ucigaș fără simbrie" 

  

A urmat apoi, recitalul remarcabil susținut de Emil Boroghină cu Beranger din 

“Ucigaș fără simbrie”, la pian, punctând tensiunea momentului fiind compozitorul George 

Marcu. Cunoscut în prezent ca directorul unuia din cele mai prestigioase festivaluri de la 

noi, – Festivalul Internațional Shakespeare – derulat din doi în doi ani, Emil Boroghină a 

activat ca  actor de vază al Teatrului Național “Marin Sorescu” din Craiova, dar și ca 

director, o perioadă, al acestei instituții. Vremea a făcut ca activitatea sa deosebită de actor 

să  fie uitată, dar prin acest recital, conceput cu mulți ani în urmă, ne-a reamintit și de harul 

său ca interpret, nu numai de cel de manager cultural. A reunit într-un monolog mai amplu, 

replicile de substanță purtate de Beranger într-un dialog cu “absentul” ucigaș al logodnicei 

sale, naivul personaj trăind, aparent absurd, durerea provocată de uciderea lui Denise. Cu 

finețe, cu rafinament, Emil Boroghină gândea atent dublul plan al replicilor și situației lui 

http://1.bp.blogspot.com/-LCp8q3I-B-k/UL4zcw1JrkI/AAAAAAAACKY/Fc1Hk3Hoj9c/s1600/berenger-de-la-radu-beligan-la-emil-boroghina-18436130.jpg
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Beranger, reușea o transpunere sensibilă în personaj; sublinia căutarea de a descoperi ce a 

putut provoca ucigașului fapta sa, și care i-a fost motivarea. Recitalul lui Emil Boroghină 

era exemplar interpretat în scopul cultural de a cunoște personalitatea multiplă a lui 

Beranger, și din piesa “Ucigaș fără simbrie”, nu numai din “Rinocerii”.  

 

 La Colegiul Național “Sfântu Sava” s-a petrecut un adevărat eveniment cultural și 

prin “Întâlnire teatrală cu … BERANGER”, dădător de credința că în această instituție de 

învățământ, se cultivă educația tinerei generații pentru un viitor promițător societății 

noastre. Participarea meșterului Radu Beligan, cât și recitalul lui Emil Boroghină, au 

ridicat valoarea proiectului “Zilele Eugen Ionescu”.  

 

Publicat de Ileana Lucaciu  

 


