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1. Bucureștii vechi și noi 
din data de 08 Decembrie 2016 
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/teatrul-nottara-gazduieste-
inchiderea-anului-shakespeare-400/ 

 

Teatrul Nottara găzduiește Închiderea Anului „Shakespeare – 
400” 

 

 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2016/12/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/


3 
 

Teatrul Nottara, cu sprijinul fianciar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, anunță evenimentele de închidere a Anului „Shakespeare 
– 400”, care se vor desfășura sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii în 
România şi al British Council România, în zilele de 17 – 18 decembrie.  
  

Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
care vor avea loc la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 

 
 

• Nobile William, susținut de Michael Pennington(actor britanic de faimă 
internaţională, de la Royal Shakespeare Company), sâmbătă, 17 decembrie, 
ora 00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion Caramitru, în 
calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un mesaj video). 
 

•  
• Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină (societar de 

onoare al Teatrului Național Craiova), duminică, 18 decembrie, ora 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/12/pennington.jpg
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/12/boroghina.jpg
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19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummell, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România, 
 
În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe: 
 

Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică,18 decembrie, de la ora 12.00, la CafeNott (Teatrul Nottara 
etajul 1); moderator: criticul de teatru Marina Constantinescu, invitați speciali: 
prof.univ.dr. Mădălina Nicolescu, actori ai Teatrului Nottara; 
 

 
 

• spectacolul de teatru Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, 
producție a Teatrului Nottara, în regia Dianei Lupescu, care va avea loc 
vineri 16 decembrie, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

• miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului.  
 
Festivalul Internațional Shakespeare este o manifestare care şi-a propus, 

încă de la început ca principal obiectiv să aducă în România spectacole ale celor 
mai importanţi regizori ai lumii, bătându-se, uneori cu disperare, să realizeze 
acest ideal. Pe lângă excepţionalele spectacole ale marilor regizori, unii ajunşi 
cu creaţiile lor pentru prima şi poate singura dată în România, sunt organizate și 
sesiuni ştiinţifice de comunicări, în colaborare cu Asociaţia Internaţională a 
Criticilor de Teatru şi Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare, la care 
participă de ani buni o parte dintre cei mai străluciţi critici de teatru şi 
shakespeareologi de pe toate continentele. Atelierele teatrale studenţeşti, 
expoziţiile, editările şi lansările de carte şi toate celelalte manifestări înscrise în 

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/wp-content/uploads/2016/12/mzn.jpg
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programul Festivalului, dau dimensiunea unui autentic eveniment cultural 
european. 
 

Deschiderea Anului „Shakespeare-400” a avut loc în acest an, la 
începutul primăverii, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în prezenţa Excelenţei 
Sale, Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti şi a 
Domnului Nigel Townson, Director al British Council România. 
 

Alegerea Teatrului Nottara drept partener şi gazdă în realizarea 
manifestării de închidere a Anului „Shakespeare-400” în România se datorează 
prezenței istorice a pieselor Marelui Will pe scena din Magheru: patronul 
spiritul al teatrului, marele actor de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea, Constantin I. Nottara, a fost un strălucit interpret al rolurilor 
shakespeariene: Claudius, atunci când Hamlet era Grigore Manolescu în turneul 
de la Viena, Hamlet, în 1912, când în Bucureşti, în acelaşi an, rolul mai era jucat 
de Tony Bulandra şi Aristide Demetriad, a mai fost Lear şi Shylock. 
 

Fostul mare actor şi director al Teatrului Nottara, George Vraca, a 
continuat să scrie istorie cu Romeo, apoi cu Hamlet, în memorabilul 
spectacol din 1941 realizat de Soare Z. Soare, cu triplă distribuire: Vraca, 
George Calboreanu şi Valeriu Valentineanu. Tot Vraca a fost și Richard al 
III-lea, în ultimul său spectacol pe scena din Magheru. 

 
Au preluat ștafeta shakespeariană George Constantin, cu Timon din Atena, 

în spectacolul lui Dinu Cernescu, cu Lear în montarea lui Radu Penciulescu, sau 
Prospero în Furtuna lui Liviu Ciulei. De neuitat a rămas și Ştefan Iordache, 
actor al Teatrului Nottara, strălucit Hamlet în regia lui Dinu Cernescu, pe scena 
din Magheru 20, apoi Richard al III-lea la Teatrul Mic în spectacolul lui Silviu 
Purcărete, și culminând cu acel memorabil Titus Andronicus la Teatrul Naţional 
din Craiova, în regia lui Silviu Purcărete, spectacol aplaudat pe scenele marilor 
festivaluri ale lumii. Firește, enumerările ar putea continua. 
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Nu în ultimul rând, Emil Boroghină, fondatorul și directorul Festivalului 
Internaţional Shakespeare, mărturisește că ”alegerea Teatrului Nottara ca loc al 
desfăşurării evenimentului s-a dorit a fi şi un semn de respect al unei importante 
părţi a slujitorilor teatrului românesc pentru acest minunat colectiv care, în 
frunte cu directoarea teatrului, Marinela Țepuș, a purtat o bătălie eroică, 
demnă de teatrul antic şi cel shakespearian, pentru a reveni, în sfârşit, Acasă.” 

 

 

 

 

Sursa:  Teatrul Nottara 
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2. ArtOut 
din data de 08 Decembrie 2016 
http://artout.ro/reviste/blog/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-
anului-shakespeare-400/ 

 

 

Teatrul Nottara găzduiește Închiderea Anului „Shakespeare – 
400” 

 

Teatrul Nottara, cu sprijinul fianciar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, anunță evenimentele de închidere a Anului „Shakespeare 
– 400”, care se vor desfășura sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii în 
România şi al British Council România, în zilele de 17 – 18 decembrie. 

Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
care vor avea loc la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 

Nobile William, susținut de Michael Pennington(actor britanic de faimă 
internaţională, de la Royal Shakespeare Company), sâmbătă, 17 decembrie, 

http://artout.ro/reviste/blog/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://artout.ro/reviste/blog/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
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ora 00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion Caramitru, în 
calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un mesaj video). 

• Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină (societar 
de onoare al Teatrului Național Craiova), duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummell, Ambasador al Marii 
Britanii la Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British 
Council România, vor urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara 
închis Anul Shakespeare-400 în România, 

În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe: 

• Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora 
12.00, la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1); moderator: criticul de 
teatru Marina Constantinescu, invitați speciali: prof.univ.dr. Mădălina 
Nicolescu, actori ai Teatrului Nottara; 

• Spectacolul de teatru Mult zgomot pentru nimic de William 
Shakespeare, producție a Teatrului Nottara, în regia Dianei Lupescu, care 
va avea loc vineri 16 decembrie, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

• Miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate 
momentului. Detalii pe nottara.ro și www.facebook.com/Nottara 

• Festivalul Internațional Shakespeare este o manifestare care şi-a propus, 
încă de la început ca principal obiectiv să aducă în România spectacole ale 
celor mai importanţi regizori ai lumii, bătându-se, uneori cu disperare, să 
realizeze acest ideal. Pe lângă excepţionalele spectacole ale marilor 
regizori, unii ajunşi cu creaţiile lor pentru prima şi poate singura dată în 
România, sunt organizate și sesiuni ştiinţifice de comunicări, în 
colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru şi Asociaţia 
Europeană de Cercetare Shakespeare, la care participă de ani buni o parte 
dintre cei mai străluciţi critici de teatru şi shakespeareologi de pe toate 
continentele. Atelierele teatrale studenţeşti, expoziţiile, editările şi 
lansările de carte şi toate celelalte manifestări înscrise în programul 
Festivalului, dau dimensiunea unui autentic eveniment cultural european. 

Deschiderea Anului „Shakespeare-400” a avut loc în acest an, la 
începutul primăverii, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în prezenţa 
Excelenţei Sale, Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii la 
Bucureşti şi a Domnului Nigel Townson, Director al British Council 
România. 

Alegerea Teatrului Nottara drept partener şi gazdă în realizarea 
manifestării de închidere a Anului „Shakespeare-400” în România se 
datorează prezenței istorice a pieselor Marelui Will pe scena din Magheru: 

http://www.nottara.ro/
http://www.facebook.com/Nottara
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patronul spiritul al teatrului, marele actor de la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi începutul secolului al XX-lea, Constantin I. Nottara, a fost un 
strălucit interpret al rolurilor shakespeariene: Claudius, atunci când 
Hamlet era Grigore Manolescu în turneul de la Viena, Hamlet, în 1912, 
când în Bucureşti, în acelaşi an, rolul mai era jucat de Tony Bulandra şi 
Aristide Demetriad, a mai fost Lear şi Shylock. 

Fostul mare actor şi director al Teatrului Nottara, George 
Vraca, a continuat să scrie istorie cu Romeo, apoi cu Hamlet, în 
memorabilul spectacol din 1941 realizat de Soare Z. Soare, cu triplă 
distribuire: Vraca, George Calboreanu şi Valeriu Valentineanu. Tot 
Vraca a fost și Richard al III-lea, în ultimul său spectacol pe scena 
din Magheru. 

Au preluat ștafeta shakespeariană George Constantin, cu Timon din 
Atena, în spectacolul lui Dinu Cernescu, cu Lear în montarea lui Radu 
Penciulescu, sau Prospero în Furtuna lui Liviu Ciulei. De neuitat a rămas 
și Ştefan Iordache, actor al Teatrului Nottara, strălucit Hamlet în regia lui 
Dinu Cernescu, pe scena din Magheru 20, apoi Richard al III-lea la 
Teatrul Mic în spectacolul lui Silviu Purcărete, și culminând cu acel 
memorabil Titus Andronicus la Teatrul Naţional din Craiova, în regia lui 
Silviu Purcărete, spectacol aplaudat pe scenele marilor festivaluri ale 
lumii. Firește, enumerările ar putea continua. 

Nu în ultimul rând, Emil Boroghină, fondatorul și directorul 
Festivalului Internaţional Shakespeare, mărturisește că ”alegerea 
Teatrului Nottara ca loc al desfăşurării evenimentului s-a dorit a fi şi un 
semn de respect al unei importante părţi a slujitorilor teatrului românesc 
pentru acest minunat colectiv care, în frunte cu directoarea teatrului, 
Marinela Țepuș, a purtat o bătălie eroică, demnă de teatrul antic şi cel 
shakespearian, pentru a reveni, în sfârşit, Acasă.” 

 

 

 

Sursa: Bucureștii vechi și noi 
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3. IQool 
din data de 08 Decembrie 2016 
https://www.iqool.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-la-teatrul-
nottara/ 

 

 

Teatrul Nottara găzduiește Închiderea Anului „Shakespeare – 
400” 

 

Teatrul Nottara, cu sprijinul fianciar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, anunță evenimentele de închidere a Anului „Shakespeare 
– 400”, care se vor desfășura sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii în 
România şi al British Council România, în zilele de 17 – 18 decembrie. 

Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
care vor avea loc la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 

Nobile William, susținut de Michael Pennington(actor britanic de faimă 
internaţională, de la Royal Shakespeare Company), sâmbătă, 17 decembrie, 

https://www.iqool.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-la-teatrul-nottara/
https://www.iqool.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-la-teatrul-nottara/
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ora 00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion Caramitru, în 
calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un mesaj video). 

• Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină (societar 
de onoare al Teatrului Național Craiova), duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummell, Ambasador al Marii 
Britanii la Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British 
Council România, vor urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara 
închis Anul Shakespeare-400 în România, 

În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe: 

• Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora 
12.00, la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1); moderator: criticul de 
teatru Marina Constantinescu, invitați speciali: prof.univ.dr. Mădălina 
Nicolescu, actori ai Teatrului Nottara;   

• Spectacolul de teatru Mult zgomot pentru nimic de William 
Shakespeare, producție a Teatrului Nottara, în regia Dianei Lupescu, care 
va avea loc vineri 16 decembrie, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

• Miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate 
momentului. Detalii pe nottara.ro și www.facebook.com/Nottara 

• Festivalul Internațional Shakespeare este o manifestare care şi-a propus, 
încă de la început ca principal obiectiv să aducă în România spectacole ale 
celor mai importanţi regizori ai lumii, bătându-se, uneori cu disperare, să 
realizeze acest ideal. Pe lângă excepţionalele spectacole ale marilor 
regizori, unii ajunşi cu creaţiile lor pentru prima şi poate singura dată în 
România, sunt organizate și sesiuni ştiinţifice de comunicări, în 
colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru şi Asociaţia 
Europeană de Cercetare Shakespeare, la care participă de ani buni o parte 
dintre cei mai străluciţi critici de teatru şi shakespeareologi de pe toate 
continentele. Atelierele teatrale studenţeşti, expoziţiile, editările şi 
lansările de carte şi toate celelalte manifestări înscrise în programul 
Festivalului, dau dimensiunea unui autentic eveniment cultural european. 

Deschiderea Anului „Shakespeare-400” a avut loc în acest an, la 
începutul primăverii, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în prezenţa 
Excelenţei Sale, Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii la 
Bucureşti şi a Domnului Nigel Townson, Director al British Council 
România. 

Alegerea Teatrului Nottara drept partener şi gazdă în realizarea 
manifestării de închidere a Anului „Shakespeare-400” în România se 
datorează prezenței istorice a pieselor Marelui Will pe scena din Magheru: 

http://www.nottara.ro/
http://www.facebook.com/Nottara


12 
 

patronul spiritul al teatrului, marele actor de la sfârşitul secolului al XIX-
lea şi începutul secolului al XX-lea, Constantin I. Nottara, a fost un 
strălucit interpret al rolurilor shakespeariene: Claudius, atunci când 
Hamlet era Grigore Manolescu în turneul de la Viena, Hamlet, în 1912, 
când în Bucureşti, în acelaşi an, rolul mai era jucat de Tony Bulandra şi 
Aristide Demetriad, a mai fost Lear şi Shylock. 

Fostul mare actor şi director al Teatrului Nottara, George 
Vraca, a continuat să scrie istorie cu Romeo, apoi cu Hamlet, în 
memorabilul spectacol din 1941 realizat de Soare Z. Soare, cu triplă 
distribuire: Vraca, George Calboreanu şi Valeriu Valentineanu. Tot 
Vraca a fost și Richard al III-lea, în ultimul său spectacol pe scena 
din Magheru. 

Au preluat ștafeta shakespeariană George Constantin, cu Timon din 
Atena, în spectacolul lui Dinu Cernescu, cu Lear în montarea lui Radu 
Penciulescu, sau Prospero în Furtuna lui Liviu Ciulei. De neuitat a rămas 
și Ştefan Iordache, actor al Teatrului Nottara, strălucit Hamlet în regia lui 
Dinu Cernescu, pe scena din Magheru 20, apoi Richard al III-lea la 
Teatrul Mic în spectacolul lui Silviu Purcărete, și culminând cu acel 
memorabil Titus Andronicus la Teatrul Naţional din Craiova, în regia lui 
Silviu Purcărete, spectacol aplaudat pe scenele marilor festivaluri ale 
lumii. Firește, enumerările ar putea continua. 

Nu în ultimul rând, Emil Boroghină, fondatorul și directorul 
Festivalului Internaţional Shakespeare, mărturisește că ”alegerea 
Teatrului Nottara ca loc al desfăşurării evenimentului s-a dorit a fi şi un 
semn de respect al unei importante părţi a slujitorilor teatrului românesc 
pentru acest minunat colectiv care, în frunte cu directoarea teatrului, 
Marinela Țepuș, a purtat o bătălie eroică, demnă de teatrul antic şi cel 
shakespearian, pentru a reveni, în sfârşit, Acasă.” 

 

 

 

de: Bianca Gurzu 
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4. Revista Blogurilor 
din data de 08 Decembrie 2016 
http://revistablogurilor.ro/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-
shakespeare-400/ 

 

Teatrul Nottara găzduiește Închiderea Anului „Shakespeare – 
400” 

 

Teatrul Nottara, cu sprijinul fianciar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, anunță evenimentele de închidere a Anului „Shakespeare 
– 400”, care se vor desfășura sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii în 
România şi al British Council România, în zilele de 17 – 18 decembrie. 

Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
care vor avea loc la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 

Nobile William, susținut de Michael Pennington(actor britanic de faimă 
internaţională, de la Royal Shakespeare Company), sâmbătă, 17 decembrie, 
ora 00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion Caramitru, în 
calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un mesaj video). 

http://revistablogurilor.ro/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://revistablogurilor.ro/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
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• Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină (societar 
de onoare al Teatrului Național Craiova), duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummell, Ambasador al Marii 
Britanii la Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British 
Council România, vor urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara 
închis Anul Shakespeare-400 în România, 

În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe: 

 

• Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora 12.00, 
la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1); moderator: criticul de 
teatru Marina Constantinescu, invitați speciali: prof.univ.dr. Mădălina 
Nicolescu, actori ai Teatrului Nottara; 

• Spectacolul de teatru Mult zgomot pentru nimic de William 
Shakespeare, producție a Teatrului Nottara, în regia Dianei Lupescu, care 
va avea loc vineri 16 decembrie, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

• Miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate 
momentului.  

• Festivalul Internațional Shakespeare este o manifestare care şi-a propus, 
încă de la început ca principal obiectiv să aducă în România spectacole ale 
celor mai importanţi regizori ai lumii, bătându-se, uneori cu disperare, să 
realizeze acest ideal. Pe lângă excepţionalele spectacole ale marilor 
regizori, unii ajunşi cu creaţiile lor pentru prima şi poate singura dată în 
România, sunt organizate și sesiuni ştiinţifice de comunicări, în 
colaborare cu Asociaţia Internaţională a Criticilor de Teatru şi Asociaţia 
Europeană de Cercetare Shakespeare, la care participă de ani buni o parte 
dintre cei mai străluciţi critici de teatru şi shakespeareologi de pe toate 
continentele. Atelierele teatrale studenţeşti, expoziţiile, editările şi 
lansările de carte şi toate celelalte manifestări înscrise în programul 
Festivalului, dau dimensiunea unui autentic eveniment cultural european. 

Deschiderea Anului „Shakespeare-400” a avut loc în acest an, la 
începutul primăverii, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în prezenţa 
Excelenţei Sale, Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii la 
Bucureşti şi a Domnului Nigel Townson, Director al British Council 
România. 

Alegerea Teatrului Nottara drept partener şi gazdă în realizarea 
manifestării de închidere a Anului „Shakespeare-400” în România se 
datorează prezenței istorice a pieselor Marelui Will pe scena din Magheru: 
patronul spiritul al teatrului, marele actor de la sfârşitul secolului al XIX-
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lea şi începutul secolului al XX-lea, Constantin I. Nottara, a fost un 
strălucit interpret al rolurilor shakespeariene: Claudius, atunci când 
Hamlet era Grigore Manolescu în turneul de la Viena, Hamlet, în 1912, 
când în Bucureşti, în acelaşi an, rolul mai era jucat de Tony Bulandra şi 
Aristide Demetriad, a mai fost Lear şi Shylock. 

Fostul mare actor şi director al Teatrului Nottara, George 
Vraca, a continuat să scrie istorie cu Romeo, apoi cu Hamlet, în 
memorabilul spectacol din 1941 realizat de Soare Z. Soare, cu triplă 
distribuire: Vraca, George Calboreanu şi Valeriu Valentineanu. Tot 
Vraca a fost și Richard al III-lea, în ultimul său spectacol pe scena 
din Magheru. 

Au preluat ștafeta shakespeariană George Constantin, cu Timon din 
Atena, în spectacolul lui Dinu Cernescu, cu Lear în montarea lui Radu 
Penciulescu, sau Prospero în Furtuna lui Liviu Ciulei. De neuitat a rămas 
și Ştefan Iordache, actor al Teatrului Nottara, strălucit Hamlet în regia lui 
Dinu Cernescu, pe scena din Magheru 20, apoi Richard al III-lea la 
Teatrul Mic în spectacolul lui Silviu Purcărete, și culminând cu acel 
memorabil Titus Andronicus la Teatrul Naţional din Craiova, în regia lui 
Silviu Purcărete, spectacol aplaudat pe scenele marilor festivaluri ale 
lumii. Firește, enumerările ar putea continua. 

Nu în ultimul rând, Emil Boroghină, fondatorul și directorul 
Festivalului Internaţional Shakespeare, mărturisește că ”alegerea 
Teatrului Nottara ca loc al desfăşurării evenimentului s-a dorit a fi şi un 
semn de respect al unei importante părţi a slujitorilor teatrului românesc 
pentru acest minunat colectiv care, în frunte cu directoarea teatrului, 
Marinela Țepuș, a purtat o bătălie eroică, demnă de teatrul antic şi cel 
shakespearian, pentru a reveni, în sfârşit, Acasă.” 

 

 

 

Sursa: ArtOut 
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5. Teatrul Nottara 
din data de 08 Decembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?sid=141 

 

 

Nobile William 

Recital Michael Pennington 

„Un actor clasic magnific, în perioada sa de înflorire. în extraordinarul său 
one man show îmbină îndemânarea și cunoștințele sale practice pentru a ne oferi 
un portret complet al lui Shakespeare și al artei sale, așa cum ți-ai dori-o pentru 
un spectacol de două ore. Fie în rolul lui Mamillius în Poveste de iarnă, Mistress 
Quickly, sau senilul Shallow și Silence în Henry al IVlea, el îmbrățișează 
infinita variație din lumea lui Shakespeare.” Michael Billington, „The Guardian” 

„Este plin de cunoștințe shakespeariene, și le împarte cu tine cu modestia 
generoasă a unui prieten de pahar…ești hipnotizat. Acest spectacol este o piatră 
prețioasă. Dacă nu aș fi fost dependent de Shakespeare, Pennington m-ar fi 
transformat în unul.” Paul Taylor, „The Independent” 

Un mare salut curajos către „talentul fără precedent, de nesupus” al lui 
Shakespeare din partea unui actor mare… grație și incisivitate…câtă în 
cântare…” Benedict Nightingale, „The Times” 

http://new.nottara.ro/?sid=141
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„Un spectacol edificator jucat cu un extraordinar farmec. Ideile lui 
Pennington – adesea originale și proaspete – se împletesc grațios cu puținul pe 
care îl știm despre viața lui Shakespeare. Spectaclul acesta este un tonic. A 
vedea sau a nu vedea ? Vedeți-l, dacă aveți posibilitatea.” Kate Kellaway, „The 
Observer” 

„Într-adevăr încântător și revelator… celebrează înălțimile eterice ale lui 
Shakespeare și coborârile sale pământești, un rang de umanitate care doboară 
secolele. Și face asta cu o voce și o cadență care mângâie fiecare frază cu 
fascinante inflexiuni și înțelesuri.” Graydon Royce, „Minneapolis Star Tribune” 

 

 

 

de: Sanda Vișan 
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6. Teatrul Nottara 
din data de 08 Decembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?sid=142 

 

 

Lumea-ntreagă e o scenă 

Recital Emil Boroghina 

Recitalul de monologuri shakespeariene al lui Emil Boroghină a 
reprezentat o modalitate diferită, cu mult mai literară. Accentul pe care îl pune 
pe sens și înțeles, în combinație cu eleganța și rostirea teatrală au fost 
demonstrate și de alegerea sonetelor, selectate pentru legăturile filosofice și 
emoționale cu monologurile. Boroghină, directorul festivalului Internațional 
Shakespeare de la Craiova, fondat în 1994 (vezi NTQ 112, noiembire 2012), a 
fost actor și apoi directorul Teatrului Național din Craiova. Acesta este locul 
unde i-a creat celebrului regizor român Silviu Purcărete o platformă 
internațională. Boroghină a conceput prima dată ideea recitalului său cu 
aproximativ treizeci de ani în urmă, adaptâdu-l acum să corespundă cerințelor de 
azi. Totuși, el nu a schimbat structura și a păstrat de asemenea legăturile pe care 
le făcuse înainte între Shakespeare și fragmente extrapolate din scriitorii români 
Mihai Eminescu și Geo Bogza. Poemul „A fi sau a nu fi” de Geo Bogza, pe care 
Boroghină îl recită la început, merită să fie citat aici în totalitate pentru a indica 
tonalitatea și direcția spectacolului său. Recitalul, deși amplu ca gamă, este 

http://new.nottara.ro/?sid=142
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prezentat intim – omagiul modest al unui actor adus seriozității adânci a operei 
shakespeariene. Iată citatul, în traducerea Iolandei Mănescu: 

On this Earth - that from afar is shaped like an orange - once lived a man, 
an English man, named William Shakespeare. For four hundred years, men and 
women hailing from the most different lands, speak, at momentous occasions, 
the words through which he set in motion, like the waves of the seaamong rocky 
shores, the whole tumult of the human destinies: to be or not to be?... 

(A trăit pe pământul acesta, care de departe are forma unei portocale, un 
om, un englez, cu numele de William Shakespeare. De patru sute de ani, bărbaţi 
şi femei aparţinând celor mai felurite popoare, rostesc, în ceasuri unice, 
cuvintele în care el a pus să se zbată, ca talazurile mării între ţărmuri stâncoase, 
întreg tumultul destinelor omeneşti: A fi sau a nu fi?...) 

Marile teme din monologul lui Hamlet se succed, transmițând, prin 
selecția făcută de Boroghină, sensul lor profund, la fel ca, de altfel, și cele din 
”Lumea-i un teatru” din Cum vă place. Ecourile provoacă alte ecouri, de la 
vorbele regelui Lear ”Noi, când ne naștem, plângem că intrăm/ Pe această mare 
scenă de bufoni” și până la Sonetul 110 ”E-adevărat. Am umblat/ De colo-colo 
și m-am înfățișat vederii/ Cu un surtuc bălțat.” Trimiteri și asocieri se derulează 
de la un citat la altul, acoperind o gamă amplă din operele lui Shakespeare, 
inclusiv din piesele istorice. 

Maria Shevtsova, 

”Shakespeare in Summer, Report on the Gyula Shakespeare Festival, 2013”, 

New Theatre Quarterly, Cambridge, 2013 

 

 

 

de: Sanda Vișan 
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7. LaPunkt 
din data de 09 Decembrie 2016 
http://www.lapunkt.ro/2016/12/09/teatrul-nottara-gazduieste-
inchiderea-anului-shakespeare-400/ 

 

 

Teatrul Nottara găzduiește Închiderea Anului „Shakespeare – 
400” 

 

 

 

Teatrul Nottara, cu sprijinul fianciar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 

http://www.lapunkt.ro/2016/12/09/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://www.lapunkt.ro/2016/12/09/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://www.lapunkt.ro/2016/12/09/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://www.lapunkt.ro/2016/12/09/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://www.lapunkt.ro/wp-content/uploads/2016/12/afis-Shakespeare.jpg
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Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, anunță evenimentele de închidere a Anului „Shakespeare 
– 400”, care se vor desfășura sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii în 
România şi al British Council România, în zilele de 17 – 18 decembrie. 

Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
care vor avea loc la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 

 Nobile William,susținut de Michael Pennington(actor britanic de faimă 
internaţională, de la Royal Shakespeare Company), sâmbătă, 17 decembrie, 
ora  Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion Caramitru, în 
calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un mesaj 
video). 

 

 Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină (societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova), duminică,18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummell, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, 
vor urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul 
Shakespeare-400 în România, 

În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe: 

 Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la ora 
12.00, la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1); moderator: criticul de 
teatru Marina Constantinescu, invitați speciali: prof.univ.dr. Mădălina 
Nicolescu, actori ai Teatrului Nottara; 

 spectacolul de teatru Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, 
producție a Teatrului Nottara, în regia Dianei Lupescu, care va avea loc 
vineri 16 decembrie, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

 miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului.  

Festivalul Internațional Shakespeare este o manifestare care şi-a propus, 
încă de la început ca principal obiectiv să aducă în România spectacole ale celor 
mai importanţi regizori ai lumii, bătându-se, uneori cu disperare, să realizeze 
acest ideal. Pe lângă excepţionalele spectacole ale marilor regizori, unii ajunşi 
cu creaţiile lor pentru prima şi poate singura dată în România, sunt organizate și 
sesiuni ştiinţifice de comunicări, în colaborare cu Asociaţia Internaţională a 
Criticilor de Teatru şi Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare, la care 
participă de ani buni o parte dintre cei mai străluciţi critici de teatru şi 
shakespeareologi de pe toate continentele. Atelierele teatrale studenţeşti, 



22 
 

expoziţiile, editările şi lansările de carte şi toate celelalte manifestări înscrise în 
programul Festivalului, dau dimensiunea unui autentic eveniment cultural 
european. 

Deschiderea Anului „Shakespeare-400” a avut loc în acest an, la 
începutul primăverii, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în prezenţa Excelenţei 
Sale, Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti şi a 
Domnului Nigel Townson, Director al British Council România. 

Alegerea Teatrului Nottara drept partener şi gazdă în realizarea 
manifestării de închidere a Anului „Shakespeare-400” în România se datorează 
prezenței istorice a pieselor Marelui Will pe scena din Magheru: patronul 
spiritul al teatrului, marele actor de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea, Constantin I. Nottara, a fost un strălucit interpret al rolurilor 
shakespeariene: Claudius, atunci când Hamlet era Grigore Manolescu în turneul 
de la Viena, Hamlet, în 1912, când în Bucureşti, în acelaşi an, rolul mai era jucat 
de Tony Bulandra şi Aristide Demetriad, a mai fost Lear şi Shylock. 

Fostul mare actor şi director al Teatrului Nottara, George Vraca, a 
continuat să scrie istorie cu Romeo, apoi cu Hamlet, în memorabilul 
spectacol din 1941 realizat de Soare Z. Soare, cu triplă distribuire: Vraca, 
George Calboreanu şi Valeriu Valentineanu. Tot Vraca a fost și Richard al 
III-lea, în ultimul său spectacol pe scena din Magheru. 

Au preluat ștafeta shakespeariană George Constantin, cu Timon din Atena, 
în spectacolul lui Dinu Cernescu, cu Lear în montarea lui Radu Penciulescu, sau 
Prospero în Furtuna lui Liviu Ciulei. De neuitat a rămas și Ştefan Iordache, 
actor al Teatrului Nottara, strălucit Hamlet în regia lui Dinu Cernescu, pe scena 
din Magheru 20, apoi Richard al III-lea la Teatrul Mic în spectacolul lui Silviu 
Purcărete, și culminând cu acel memorabil Titus Andronicus la Teatrul Naţional 
din Craiova, în regia lui Silviu Purcărete, spectacol aplaudat pe scenele marilor 
festivaluri ale lumii. Firește, enumerările ar putea continua. 

Nu în ultimul rând, Emil Boroghină, fondatorul și directorul Festivalului 
Internaţional Shakespeare, mărturisește că ”alegerea Teatrului Nottara ca loc al 
desfăşurării evenimentului s-a dorit a fi şi un semn de respect al unei importante 
părţi a slujitorilor teatrului românesc pentru acest minunat colectiv care, în 
frunte cu directoarea teatrului, Marinela Țepuș, a purtat o bătălie eroică, 
demnă de teatrul antic şi cel shakespearian, pentru a reveni, în sfârşit, Acasă.” 

 

 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 
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8. Raftul cu idei 
din data de 08 Decembrie 2016 
http://www.raftulcuidei.ro/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-
anului-shakespeare-400/ 

 
 

Teatrul Nottara găzduiește Închiderea Anului „Shakespeare – 
400” 

 

 

 

Teatrul Nottara, cu sprijinul fianciar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 

http://www.raftulcuidei.ro/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://www.raftulcuidei.ro/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://www.lapunkt.ro/2016/12/09/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://www.lapunkt.ro/2016/12/09/teatrul-nottara-gazduieste-inchiderea-anului-shakespeare-400/
http://www.lapunkt.ro/wp-content/uploads/2016/12/afis-Shakespeare.jpg
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Teatrală din România, anunță evenimentele de închidere a Anului „Shakespeare 
– 400”, care se vor desfășura sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii în 
România şi al British Council România, în zilele de 17 – 18 decembrie. 

Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
care vor avea loc la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 

 Nobile William,susținut de Michael Pennington(actor britanic de faimă 
internaţională, de la Royal Shakespeare Company), sâmbătă, 17 decembrie, 
ora  Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion Caramitru, în 
calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un mesaj 
video). 

 

 Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină (societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova), duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummell, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, 
vor urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul 
Shakespeare-400 în România, 

În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe: 

 Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică,18 decembrie, de laora 
12.00, la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1); moderator: criticul de 
teatru Marina Constantinescu, invitați speciali: prof.univ.dr. Mădălina 
Nicolescu, actori ai Teatrului Nottara; 

 spectacolul de teatru Mult zgomot pentru nimic de William Shakespeare, 
producție a Teatrului Nottara, în regia Dianei Lupescu, care va avea loc 
vineri 16 decembrie, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu 

 miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului.  

Festivalul Internațional Shakespeare este o manifestare care şi-a propus, 
încă de la început ca principal obiectiv să aducă în România spectacole ale celor 
mai importanţi regizori ai lumii, bătându-se, uneori cu disperare, să realizeze 
acest ideal. Pe lângă excepţionalele spectacole ale marilor regizori, unii ajunşi 
cu creaţiile lor pentru prima şi poate singura dată în România, sunt organizate și 
sesiuni ştiinţifice de comunicări, în colaborare cu Asociaţia Internaţională a 
Criticilor de Teatru şi Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare, la care 
participă de ani buni o parte dintre cei mai străluciţi critici de teatru şi 
shakespeareologi de pe toate continentele. Atelierele teatrale studenţeşti, 
expoziţiile, editările şi lansările de carte şi toate celelalte manifestări înscrise în 
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programul Festivalului, dau dimensiunea unui autentic eveniment cultural 
european. 

Deschiderea Anului „Shakespeare-400” a avut loc în acest an, la 
începutul primăverii, la Teatrul Naţional din Bucureşti, în prezenţa Excelenţei 
Sale, Domnul Paul Brummell, Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti şi a 
Domnului Nigel Townson, Director al British Council România. 

Alegerea Teatrului Nottara drept partener şi gazdă în realizarea 
manifestării de închidere a Anului „Shakespeare-400” în România se datorează 
prezenței istorice a pieselor Marelui Will pe scena din Magheru: patronul 
spiritul al teatrului, marele actor de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul 
secolului al XX-lea, Constantin I. Nottara, a fost un strălucit interpret al rolurilor 
shakespeariene: Claudius, atunci când Hamlet era Grigore Manolescu în turneul 
de la Viena, Hamlet, în 1912, când în Bucureşti, în acelaşi an, rolul mai era jucat 
de Tony Bulandra şi Aristide Demetriad, a mai fost Lear şi Shylock. 

Fostul mare actor şi director al Teatrului Nottara, George Vraca, a 
continuat să scrie istorie cu Romeo, apoi cu Hamlet, în memorabilul 
spectacol din 1941 realizat de Soare Z. Soare, cu triplă distribuire: Vraca, 
George Calboreanu şi Valeriu Valentineanu. Tot Vraca a fost și Richard al 
III-lea, în ultimul său spectacol pe scena din Magheru. 

Au preluat ștafeta shakespeariană George Constantin, cu Timon din Atena, 
în spectacolul lui Dinu Cernescu, cu Lear în montarea lui Radu Penciulescu, sau 
Prospero în Furtuna lui Liviu Ciulei. De neuitat a rămas și Ştefan Iordache, 
actor al Teatrului Nottara, strălucit Hamlet în regia lui Dinu Cernescu, pe scena 
din Magheru 20, apoi Richard al III-lea la Teatrul Mic în spectacolul lui Silviu 
Purcărete, și culminând cu acel memorabil Titus Andronicus la Teatrul Naţional 
din Craiova, în regia lui Silviu Purcărete, spectacol aplaudat pe scenele marilor 
festivaluri ale lumii. Firește, enumerările ar putea continua. 

Nu în ultimul rând, Emil Boroghină, fondatorul și directorul Festivalului 
Internaţional Shakespeare, mărturisește că ”alegerea Teatrului Nottara ca loc al 
desfăşurării evenimentului s-a dorit a fi şi un semn de respect al unei importante 
părţi a slujitorilor teatrului românesc pentru acest minunat colectiv care, în 
frunte cu directoarea teatrului, Marinela Țepuș, a purtat o bătălie eroică, 
demnă de teatrul antic şi cel shakespearian, pentru a reveni, în sfârşit, Acasă.” 

 

 

 

de: Alexandru Dumitru Filimon 
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9. DC NEWS 
din data de 12 Decembrie 2016, ora 11;09 
http://www.dcnews.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-
la-teatrul-nottara_525498.html 

 
 

Închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, la Teatrul 
Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 

http://www.dcnews.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-la-teatrul-nottara_525498.html
http://www.dcnews.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-la-teatrul-nottara_525498.html
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Teatrală din România, organizează, în zilele de 17 și 18 decembrie 
2016, închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, eveniment aflat sub 
patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council România. 
Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 
-  Nobile William, susținut de Michael Pennington, actor britanic de faimă 
internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sâmbătă, 17 
decembrie, ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion 
Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un 
mesaj video). 
 
-  Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova, duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România. 
 
În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe:  
 

Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la ora 12.00, 
la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1) moderat de către criticul de teatru Marina 
Constantinescu; 
 

 invitați speciali: Prof. Dr. Mădălina Nicolaescu, regizorul Dinu 
Cernescu, actorul Emil Boroghină și actori ai Teatrului Nottara; o 
reprezentație a Teatrului Nottara, cu Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana 
Lupescu, miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate 
momentului.  
 
 
 

 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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10. Ziua News 
din data de 12 Decembrie 2016, ora 12;45 
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/inchiderea-anului-shakespeare-
400-in-romania-la-teatrul-nottara-593083 
 

 
 

Închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, la Teatrul 
Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, organizează, în zilele de 17 și 18 decembrie 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-la-teatrul-nottara-593083
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-la-teatrul-nottara-593083
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2016, închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, eveniment aflat sub 
patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council România. 
Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 
-  Nobile William, susținut de Michael Pennington, actor britanic de faimă 
internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sâmbătă, 17 
decembrie, ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion 
Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un 
mesaj video). 
 
-  Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova, duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România. 
 
În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe:  
 
Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora 12.00, 
la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1) moderat de către criticul de teatru Marina 
Constantinescu; 
 
 invitați speciali: Prof. Dr. Mădălina Nicolaescu, regizorul Dinu Cernescu, 
actorul Emil Boroghină și actori ai Teatrului Nottara; o reprezentație a 
Teatrului Nottara, cu Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana Lupescu, 
miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului.  

 
 
 
 
 

Sursa: DC NEWS 
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11. Palo.ro 
din data de 12 Decembrie 2016 
http://www.palo.ro/a/%C3%AEnchiderea-anului-shakespeare-400-
%C3%AEn-rom%C3%A2nia-la-teatrul-nottara-436487 
 

 
 

Închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, la Teatrul 
Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, organizează, în zilele de 17 și 18 decembrie 

http://www.palo.ro/a/%C3%AEnchiderea-anului-shakespeare-400-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-la-teatrul-nottara-436487
http://www.palo.ro/a/%C3%AEnchiderea-anului-shakespeare-400-%C3%AEn-rom%C3%A2nia-la-teatrul-nottara-436487
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2016, închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, eveniment aflat sub 
patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council România. 
Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 
-  Nobile William, susținut de Michael Pennington, actor britanic de faimă 
internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sâmbătă, 17 
decembrie, ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion 
Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un 
mesaj video). 
 
-  Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova, duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România. 
 
În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe:  
 
Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora 12.00, 
la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1) moderat de către criticul de teatru Marina 
Constantinescu; 
 
 invitați speciali: Prof. Dr. Mădălina Nicolaescu, regizorul Dinu Cernescu, 
actorul Emil Boroghină și actori ai Teatrului Nottara; o reprezentație a 
Teatrului Nottara, cu Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana Lupescu, 
miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului.  

 
 
 
 
 

Sursa: DC NEWS 
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12. România News 
din data de 12 Decembrie 2016 
http://romania.shafaqna.com/RO/RO/611348 
 

 
 

Închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, la Teatrul 
Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, organizează, în zilele de 17 și 18 decembrie 

http://romania.shafaqna.com/RO/RO/611348
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2016, închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, eveniment aflat sub 
patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council România. 
Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 
-  Nobile William, susținut de Michael Pennington, actor britanic de faimă 
internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sâmbătă, 17 
decembrie, ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion 
Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un 
mesaj video). 
 
-  Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova, duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România. 
 
În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe:  
 
Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora 12.00, 
la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1) moderat de către criticul de teatru Marina 
Constantinescu; 
 
 invitați speciali: Prof. Dr. Mădălina Nicolaescu, regizorul Dinu Cernescu, 
actorul Emil Boroghină și actori ai Teatrului Nottara; o reprezentație a 
Teatrului Nottara, cu Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana Lupescu, 
miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului.  

 
 
 
 
 

Sursa: DC NEWS 
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13. Sursa de știri  
din data de 12 Decembrie 2016 
http://www.sursadestiri.net/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-
romania-la-teatrul-nottara-s6141762355.html 
 

 
 
 

Închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, la Teatrul 
Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 

http://www.sursadestiri.net/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-la-teatrul-nottara-s6141762355.html
http://www.sursadestiri.net/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-la-teatrul-nottara-s6141762355.html
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Teatrală din România, organizează, în zilele de 17 și 18 decembrie 
2016, închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, eveniment aflat sub 
patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council România. 
Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 
-  Nobile William, susținut de Michael Pennington, actor britanic de faimă 
internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sâmbătă, 17 
decembrie, ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion 
Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un 
mesaj video). 
 
-  Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova, duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România. 
 
În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe:  
 
Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora 12.00, 
la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1) moderat de către criticul de teatru Marina 
Constantinescu; 
 
 invitați speciali: Prof. Dr. Mădălina Nicolaescu, regizorul Dinu Cernescu, 
actorul Emil Boroghină și actori ai Teatrului Nottara; o reprezentație a 
Teatrului Nottara, cu Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana Lupescu, 
miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului.  

 
 
 
 
 

Sursa: DC NEWS 
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14. Infoziare 
din data de 12 Decembrie 2016 
http://www.infoziare.ro/stire/11058391/%C3%8Enchiderea+Anului+
%E2%80%9DShakespeare+400%E2%80%9D+%C3%AEn+Rom%C
3%A2nia+la+Teatrul+Nottara 
 

 
 

Închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, la Teatrul 
Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 

http://www.infoziare.ro/stire/11058391/%C3%8Enchiderea+Anului+%E2%80%9DShakespeare+400%E2%80%9D+%C3%AEn+Rom%C3%A2nia+la+Teatrul+Nottara
http://www.infoziare.ro/stire/11058391/%C3%8Enchiderea+Anului+%E2%80%9DShakespeare+400%E2%80%9D+%C3%AEn+Rom%C3%A2nia+la+Teatrul+Nottara
http://www.infoziare.ro/stire/11058391/%C3%8Enchiderea+Anului+%E2%80%9DShakespeare+400%E2%80%9D+%C3%AEn+Rom%C3%A2nia+la+Teatrul+Nottara
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Teatrală din România, organizează, în zilele de 17 și 18 decembrie 
2016, închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, eveniment aflat sub 
patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council România. 
Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 
-  Nobile William, susținut de Michael Pennington, actor britanic de faimă 
internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sâmbătă, 17 
decembrie, ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion 
Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un 
mesaj video). 
 
-  Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova, duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România. 
 
În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe:  
 
Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora 12.00, 
la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1) moderat de către criticul de teatru Marina 
Constantinescu; 
 
 invitați speciali: Prof. Dr. Mădălina Nicolaescu, regizorul Dinu Cernescu, 
actorul Emil Boroghină și actori ai Teatrului Nottara; o reprezentație a 
Teatrului Nottara, cu Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana Lupescu, 
miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului.  

 
 
 
 
 

Sursa: DC NEWS 
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15. News.ro 
din data de 10 Decembrie 2016, ora 13;09 
http://www.news.ro/cultura-media/anul-shakespeare-400-in-romania-
va-fi-declarat-inchis-duminica-de-paul-brummell-si-directorul-british-
council-romania-1922410910352016121316075012 
 

 
 

Anul ”Shakespeare-400” în România va fi declarat închis 
duminică de Paul Brummell şi directorul British Council 

România 

 
 

Anul ”Shakespeare - 400” în România va fi declarat închis, duminică 
seară, de Paul Brummell, ambasador al Marii Britanii la Bucureşti, şi Nigel 
Bellingham, directorul British Council România, instituţii sub al căror patronaj 
se află evenimentul, după ce va avea loc o reprezentaţie, la ora 19.00, la Sala 
Horia Lovinescu a Teatrului Nottara din Bucureşti. 

 
 
 

http://www.news.ro/cultura-media/anul-shakespeare-400-in-romania-va-fi-declarat-inchis-duminica-de-paul-brummell-si-directorul-british-council-romania-1922410910352016121316075012
http://www.news.ro/cultura-media/anul-shakespeare-400-in-romania-va-fi-declarat-inchis-duminica-de-paul-brummell-si-directorul-british-council-romania-1922410910352016121316075012
http://www.news.ro/cultura-media/anul-shakespeare-400-in-romania-va-fi-declarat-inchis-duminica-de-paul-brummell-si-directorul-british-council-romania-1922410910352016121316075012
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Sursa: News.ro 
16. rfi 

din data de 13 Decembrie 2016 
http://www.rfi.ro/eveniment-91806-actor-britanic-michael-
pennington-recital-teatru-nottara 
 

 
 
Actorul britanic Michael Pennington, într-un recital extraordinar, 

la Teatrul Nottara 
 

 
 

Actorul britanic Michael Pennington va susţine la Teatrul Nottara în 17 
decembrie, ora 19.00 un recital extraordinar intitulat Nobile William, un one-
man show de excepţie, pentru care a primit numeroase cronici pozitive în presa 
de specialitate din Marea Britanie şi din lume. 

http://www.rfi.ro/eveniment-91806-actor-britanic-michael-pennington-recital-teatru-nottara
http://www.rfi.ro/eveniment-91806-actor-britanic-michael-pennington-recital-teatru-nottara
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Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 decembrie, ora 19.00, în cadrul 
închiderii oficiale a anului „Shakespeare – 400” în România, realizată de 
Teatrul Nottara în parteneriat cu Festivalul Internaţional Shakespeare, sub 
Patronajul Ambasadei Marii Britanii şi al British Council România. 

În vârstă de 73 de ani, Michael Pennington este actor, regizor, autor a 
zece cărţi, co-fondator al The English Shakespeare Company şi Societar de 
Onoare al The Shakespeare Royal Company, iar venirea sa în România este un 
eveniment ce nu trebuie ratat de iubitorii de teatru în general, de Shakespeare în 
particular, şi de accent britanic, în special (recitalul va fi susţinut în limba 
engleză, cu supratirare în română). 

În 2006, publicaţia The Times l-a desemnat pe Pennington ca fiind unul 
dintre cei mai buni interpreţi ai lui Hamlet din toate timpurile. 

Publicul din România a avut ocazia să îl vadă pe marile ecrane în 2011 în 
filmul Doamna de Fier, în care a jucat alături de Meryl Streep, interpretând rolul 
lui Michael Foot, şi în versiunea din 1987 a filmului Întoarcea lui Sherlock 
Holmes, în care l-a jucat chiar pe marele detectiv. 

 
 
 
 

 
 

Sursa: Teatrul Nottara 
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17. Literatura de Azi 
din data de 14 Decembrie 2016 
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/shakespeare-400-la-final 
 

 
 

„Shakespeare – 400” la final 

 

Două zile importante vor marca încheierea unui eveniment cultural de 
anvergură, dedicat marelui dramaturg englez, William Shakespeare, supranumit 

și „lebăda din Avon”, după locul nașterii sale. 

http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/shakespeare-400-la-final
http://www.literaturadeazi.ro/panoramic/shakespeare-400-la-final/attachment/afis-shakespeare-1000x760
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Programul oficial pe care Teatrul Nottara și Festivalul 

Internațional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin 

Sorescu Craiova l-au dedicat închiderii Anului „Shakespeare – 400”, desfășurat 

sub patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council 
România, propune marelui public, în 17 și 18 decembrie de la ora 19.00, două 

recitaluri extraordinare care vor avea loc la Sala Horia Lovinescu a Teatrului 

Nottara: Nobile William, susținut de Michael Pennington, prefaţată de 

intervenţia actorului Ion Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare 
pentru România (printr-un mesaj video), respectiv Lumea-ntreagă e o 

scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină (societar de onoare al Teatrului 

Național Craiova). 

În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc și alte evenimente 

cu aceeași tematică: Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, 

colocviu programat duminică, 18 decembrie, de la ora 12.00, la CafeNott 
(Teatrul Nottara etajul 1), spectacolul de teatru Mult zgomot pentru nimic de 

William Shakespeare, producție a Teatrului Nottara, în regia Dianei Lupescu, 

care va avea loc vineri 16 decembrie, ora 19:00, la Sala Horia Lovinescu, 

miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului, 
într-un spectacol magistral de artă dramatică de valoare europeană, menit, prin 

prezența unor importanți reprezentanți ai scenei (regizori, critici de teatru, 

shakespeareologi de pe toate continentele), să aducă în atenția publicului una 

dintre cele mai prodigioase personalități ale culturii și literaturii universale. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Literatura de Azi 
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18. PressMania 
din data de 12 Decembrie 2016, ora 15;30 
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/michael-pennington-
unul-din-cei-mai-buni-interpreti-ai-lui-hamlet-la-bucuresti-la-
incheiera-oficiala-a-anului-shakespeare-400-1927745.html 
 

 
 

Michael Pennington, unul din cei mai buni interpreţi ai lui 
Hamlet, la Bucureşti, la încheiera oficială a anului „Shakespeare-

400“ 
 

Actorul britanic Michael Pennington va susţine la Teatrul Nottara un 
recital extraordinar intitulat Nobile William, un one-man show de excepţie, 
pentru care a primit numeroase cronici pozitive în presa de specialitate din 
Marea Britanie şi din lume.  

 
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 decembrie, ora 19:00, în cadrul 

închiderii oficiale a anului „Shakespeare – 400” în România, realizată de Teatrul 
Nottara în parteneriat cu Festivalul Internaţional Shakespeare, sub Patronajul 
Ambasadei Marii Britanii şi al British Council România.   

 
 În vârstă de 73 de ani, Michael Pennington este actor, regizor, autor a 

zece cărţi, co-fondator al The English Shakespeare Company şi Societar de 
Onoare al The Shakespeare Royal Company, iar venirea sa în România este un 
eveniment ce nu trebuie ratat de iubitorii de teatru în general, de Shakespeare în 

http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/michael-pennington-unul-din-cei-mai-buni-interpreti-ai-lui-hamlet-la-bucuresti-la-incheiera-oficiala-a-anului-shakespeare-400-1927745.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/michael-pennington-unul-din-cei-mai-buni-interpreti-ai-lui-hamlet-la-bucuresti-la-incheiera-oficiala-a-anului-shakespeare-400-1927745.html
http://www.press-mania.ro/stiri/societate/teatru/michael-pennington-unul-din-cei-mai-buni-interpreti-ai-lui-hamlet-la-bucuresti-la-incheiera-oficiala-a-anului-shakespeare-400-1927745.html
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particular, şi de accent britanic, în special (recitalul va fi susţinut în limba 
engleză, cu supratirare în română).  

 
În 2006,  publicaţia The Times l-a desemnat pe Pennington ca fiind unul 

dintre cei mai buni interpreţi ai lui Hamlet din toate timpurile. Publicul din 
România a avut ocazia să îl vadă pe marile ecrane în 2011 în filmul Doamna de 
Fier, în care a jucat alături de Meryl Streep, interpretând rolul lui Michael Foot, 
şi în versiunea din 1987 a filmului Întoarcea lui Sherlock Holmes, în care l-a 
jucat chiar pe marele detectiv. 
   
 
 

 
 
 

Sursa: Adevărul 
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19. Adevărul 
din data de 12 Decembrie 2016, ora 15:30 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/michael-pennington--unul-cei-mai-
buni-interpreti-hamlet-bucuresti-incheiera-oficiala-anului-
shakespeare-400-1_584e97c55ab6550cb85b98d4/index.html 
 

 
 
 

Michael Pennington, unul din cei mai buni interpreţi ai lui 
Hamlet, la Bucureşti, la încheiera oficială a anului „Shakespeare-

400“ 
 

Actorul britanic Michael Pennington va susţine la Teatrul Nottara un 
recital extraordinar intitulat Nobile William, un one-man show de excepţie, 
pentru care a primit numeroase cronici pozitive în presa de specialitate din 
Marea Britanie şi din lume.  

 
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 decembrie, ora 19:00, în cadrul 

închiderii oficiale a anului „Shakespeare – 400” în România, realizată de Teatrul 
Nottara în parteneriat cu Festivalul Internaţional Shakespeare, sub Patronajul 
Ambasadei Marii Britanii şi al British Council România.   

 
 În vârstă de 73 de ani, Michael Pennington este actor, regizor, autor a 

zece cărţi, co-fondator al The English Shakespeare Company şi Societar de 
Onoare al The Shakespeare Royal Company, iar venirea sa în România este un 
eveniment ce nu trebuie ratat de iubitorii de teatru în general, de Shakespeare în 

http://adevarul.ro/cultura/teatru/michael-pennington--unul-cei-mai-buni-interpreti-hamlet-bucuresti-incheiera-oficiala-anului-shakespeare-400-1_584e97c55ab6550cb85b98d4/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/michael-pennington--unul-cei-mai-buni-interpreti-hamlet-bucuresti-incheiera-oficiala-anului-shakespeare-400-1_584e97c55ab6550cb85b98d4/index.html
http://adevarul.ro/cultura/teatru/michael-pennington--unul-cei-mai-buni-interpreti-hamlet-bucuresti-incheiera-oficiala-anului-shakespeare-400-1_584e97c55ab6550cb85b98d4/index.html
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particular, şi de accent britanic, în special (recitalul va fi susţinut în limba 
engleză, cu supratirare în română).  

 
În 2006,  publicaţia The Times l-a desemnat pe Pennington ca fiind unul 

dintre cei mai buni interpreţi ai lui Hamlet din toate timpurile. Publicul din 
România a avut ocazia să îl vadă pe marile ecrane în 2011 în filmul Doamna de 
Fier, în care a jucat alături de Meryl Streep, interpretând rolul lui Michael Foot, 
şi în versiunea din 1987 a filmului Întoarcea lui Sherlock Holmes, în care l-a 
jucat chiar pe marele detectiv. 
   
 
 

 
 
 

de: Florin Ghioca 
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20. Cultural BZI 
din data de 12 Decembrie 2016 
http://cultural.bzi.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-
la-teatrul-nottara-51655 
 

 
 

Inchiderea Anului ”Shakespeare - 400” in Romania, la Teatrul 
Nottara 

 
 

shakespeare 

  Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primariei Generale si al 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu Festivalul 
International Shakespeare, organizat de Teatrul National Marin Sorescu 
Craiova si sustinut de Primaria si Consiliul Local al Municipiului Craiova, 
Consiliul Judetean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural 
Roman si Uniunea Teatrala din Romania, organizeaza, in zilele de 17 si 18 
decembrie 2016, inchiderea Anului ”Shakespeare - 400” in Romania, eveniment 

http://cultural.bzi.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-la-teatrul-nottara-51655
http://cultural.bzi.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-la-teatrul-nottara-51655
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aflat sub patronajul Ambasadei Marii Britanii in Romania si al British Council 
Romania. 
 
  Programul oficial al manifestarii consta in doua recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 
-  Nobile William, sustinut de Michael Pennington, actor britanic de faima 
internationala, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sambata, 17 
decembrie, ora 19.00. Reprezentatia va fi prefatata de interventia actorului Ion 
Caramitru, in calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru Romania (printr-un 
mesaj video). 

 
 
-  Lumea-ntreaga e o scena, sustinut de actorul Emil Boroghina, societar de 
onoare al Teatrului National Craiova, duminica, 18 decembrie, ora 19.00. 
Excelenta Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la Bucuresti 
si Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council Romania, vor urca pe 
scena, dupa reprezentatie, pentru a declara inchis Anul Shakespeare-400 in 
Romania. 
 
  In afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente 
conexe: Relevanta operei lui Shakespeare pentru tinerii de astazi, colocviu 
programat duminica, 18 decembrie, de la ora 12.00, la CafeNott (Teatrul Nottara 
etajul 1) moderat de catre criticul de teatru Marina Constantinescu; invitati 
speciali: Prof. Dr. Madalina Nicolaescu, regizorul Dinu Cernescu, actorul Emil 
Boroghina si actori ai Teatrului Nottara; o reprezentatie a Teatrului Nottara, cu 
Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana Lupescu, miniconcerte de muzica 
elisabetana, jocuri si concursuri adecvate momentului. 
 
 
 
 

 
 
 

Sursa: Cultural BZI 
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21. Șapte Seri 
din data de 12 Decembrie 2016 
http://sapteseri.ro/noutati/actorul-britanic-michael-pennington-intr-un-
recital-extraordinar-la-nottara 
 

 
 

Actorul britanic Michael Pennington, într-un recital extraordinar, 
la Nottara 

 

 

 

http://sapteseri.ro/noutati/actorul-britanic-michael-pennington-intr-un-recital-extraordinar-la-nottara
http://sapteseri.ro/noutati/actorul-britanic-michael-pennington-intr-un-recital-extraordinar-la-nottara
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Actorul britanic Michael Pennington vasusţine la Teatrul Nottara un 
recital extraordinar intitulat Nobile William, un one-man show de excepţie, 
pentru care a primitnumeroase cronici pozitive în presa de specialitate din Marea 
Britanie şi dinlume. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 decembrie, ora 
19:00, încadrul închiderii oficiale a anului „Shakespeare – 400” în România,  
realizată de Teatrul  Nottara  în parteneriat cu  Festivalul 
Internaţional Shakespeare, sub Patronajul Ambasadei MariiBritanii şi al 
British Council România. 
 

În vârstă de 73 de ani, Michael Penningtoneste actor, regizor, autor a zece 
cărţi, co-fondator al The EnglishShakespeare Company şi Societar de Onoare 
al The Shakespeare RoyalCompany, iar venirea sa în România este un eveniment 
ce nu trebuie ratat deiubitorii de teatru în general, de Shakespeare în particular, 
şi de accentbritanic, în special (recitalul va fi susţinut în limba engleză, cu 
supratirareîn română). 
 

În 2006, publicaţia The Times l-adesemnat pe Pennington ca fiind unul 
dintre cei mai buni interpreţi ai lui Hamletdin toate timpurile. Publicul din 
România a avut ocazia să îl vadă pemarile ecrane în 2011 în filmul Doamna de 
Fier, în care a jucatalături de Meryl Streep, interpretând rolul lui Michael Foot, 
şi înversiunea din 1987 a filmului Întoarcea lui Sherlock Holmes, în care l-
ajucat chiar pe marele detectiv. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Șapte Seri 
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22. Cuvântul Libertății 
din data de 17 Decembrie 2016 
http://www.cvlpress.ro/17.12.2016/recitaluri-ale-actorilor-michael-
pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-
in-romania/ 
 
 

 
 

Recitaluri ale actorilor Michael Pennington şi Emil 
Boroghină în închiderea Anului „Shakespeare 400” în 

România 

 

Astăzi şi mâine, sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti şi 
Consiliului Britanic România, în organizarea Teatrului Nottara din Bucureşti şi 
Festivalului Internaţional „Shakespeare” de la Craiova, în capitală are loc 

http://www.cvlpress.ro/17.12.2016/recitaluri-ale-actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania/
http://www.cvlpress.ro/17.12.2016/recitaluri-ale-actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania/
http://www.cvlpress.ro/17.12.2016/recitaluri-ale-actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania/
http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2016/12/4-1.jpg
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festivitatea de închidere a Anului „Shakespeare 400” în România. Cu acest 
prilej, celebrul actor britanic Michael Pennington, de la Royal Shakespeare 
Company, unul dintre cei mai străluciţi interpreţi contemporani ai rolurilor 
shakespeariene, prezintă astă-seară, ora 19.00, pe scena Sălii „Horia Lovinescu” 
a Teatrului Nottara, recitalul „Nobile William”, urmând ca mâine, 18 
decembrie, de la aceeaşi oră şi în aceeaşi sală, actorul craiovean Emil 
Boroghină să susţină recitalul „Lumea-ntreagă e o scenă”. După reprezentaţia 
de mâine-seară, Excelenţa Sa, Paul Brummell, Ambasadorul Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, va declara închis Anul 
„Shakespeare 400” în România. 

 

 
 
 
 
 

de: Magda Bratu 
  

http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2016/12/3-1.jpg
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23. Yorick 
din data de 15 Decembrie 2016 
http://yorick.ro/anul-shakespeare-se-inchide-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 
  

Anul Shakespeare se încheie la Teatrul Nottara 

 

Închiderea Anului „Shakespeare – 400” în România, eveniment aflat sub 
patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council România, 
va avea loc în zilele de 17 și 18 decembrie, la Teatrul Nottara. 

Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 

Michael Pennington, actor britanic de faimă internaţională, societar de 
onoare al Royal Shakespeare Company va susține recitalul „Nobile William”, 
sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de 

http://yorick.ro/anul-shakespeare-se-inchide-la-teatrul-nottara/
http://yorick.ro/wp-content/uploads/2016/12/boroghina.jpg
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intervenţia actorului Ion Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare 
pentru România, printr-un mesaj video. 

A doua zi, pe 18 decembrie, de la ora 19.00, Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova, va susține recitalul „Lumea-ntreagă e o 
scenă”. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România. 

În afara programului oficial, vor mai avea loc evenimente conexe: 
„Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi”, colocviu programat 
duminică, 18 decembrie, de la ora 12.00, la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1) 
moderat de criticul de teatru Marina Constantinescu; invitați speciali: Prof. Dr. 
Mădălina Nicolaescu, regizorul Dinu Cernescu, actorul Emil Boroghină și actori 
ai Teatrului Nottara; o reprezentație a Teatrului Nottara, cu „Mult zgomot pentru 
nimic”, regia: Diana Lupescu, miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și 
concursuri adecvate momentului. 

Manifestările din acest weekend sunt posibile cu sprijinul financiar al 
Primăriei Generale şi al Consiliului General al Municipiului București, împreună 
cu Festivalul Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin 
Sorescu Craiova şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român 
şi Uniunea Teatrală din România. 

 
 
 
 
 
 

Sursa: Yorick.ro 
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24. Mișcarea de rezistență 
din data de 18 Decembrie 2016 
http://www.miscareaderezistenta.ro/calendar/37652-calendarul-zilei-
18-decembrie 
 

 
 

 
18 DECEMBRIE. Cifre, oameni, fapte, întâmplări 

 
 

Teatrul Nottara organizează colocviul „Relevanţa operei lui Shakespeare 
pentru tinerii de azi” – ora 12:00, la Journey Pub&More, Str. George Enescu nr. 
25. Invitaţi speciali sunt prof. univ. dr. Mădălina Nicolescu şi actori ai Teatrului 
Nottara, evenimentul fiind moderat de criticul de teatru Marina Constantinescu  
 
 
 
 
 

 
 

de: Marina Constantinoiu 
  

http://www.miscareaderezistenta.ro/calendar/37652-calendarul-zilei-18-decembrie
http://www.miscareaderezistenta.ro/calendar/37652-calendarul-zilei-18-decembrie
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25. Radio România Cultural 
din data de 16 Decembrie 2016 

http://radioromaniacultural.ro/nchiderea-anului-shakespeare-400/ 
 

 
 

Emil Boroghină închide anul „Shakespeare – 400”, la Nottara 
   

 
Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primăriei Generale şi al 

Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 
Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, organizează, în zilele de 17 și 18 decembrie 
2016, închiderea Anului ”Shakespeare – 400” în România, eveniment aflat 
sub patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council 
România. 

 

http://radioromaniacultural.ro/nchiderea-anului-shakespeare-400/
https://i1.wp.com/radioromaniacultural.ro/wp-content/uploads/2016/12/emil_boroghina_teatrul_nottara_2016.jpg?fit=1024,635
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            Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 
–          Nobile William, susținut de Michael Pennington, actor britanic de faimă 
internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sâmbătă, 17 
decembrie, ora19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion 
Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un 
mesaj video). 
 
–          Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină, societar 
de onoare al Teatrului Național Craiova, duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummell, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România. 
 

În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente 
conexe: Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora  
12.00, la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1) sub moderarea criticului de 
teatru Marina Constantinescu, cu invitați speciali: Prof. Dr. Mădălina 
Nicolaescu și actori ai Teatrului Nottara; o reprezentație a Teatrului Nottara, 
cu Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana Lupescu, miniconcerte de muzică 
elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului. 

 
 

 
 
 
 
 
 

de: Raluca Rădulescu 
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26. Ziare.com 
din data de 17 Decembrie 2016 

http://www.ziare.com/craiova/stiri-life-show/recitaluri-ale-
actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-
anului-shakespeare-400-in-romania-6505749 
 

 
 

Recitaluri ale actorilor Michael Pennington şi Emil 
Boroghină în închiderea Anului „Shakespeare 400” în 

România 

 

Astăzi şi mâine, sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti şi 
Consiliului Britanic România, în organizarea Teatrului Nottara din Bucureşti şi 
Festivalului Internaţional „Shakespeare” de la Craiova, în capitală are loc 

http://www.ziare.com/craiova/stiri-life-show/recitaluri-ale-actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-6505749
http://www.ziare.com/craiova/stiri-life-show/recitaluri-ale-actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-6505749
http://www.ziare.com/craiova/stiri-life-show/recitaluri-ale-actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania-6505749
http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2016/12/4-1.jpg
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festivitatea de închidere a Anului „Shakespeare 400” în România. Cu acest 
prilej, celebrul actor britanic Michael Pennington, de la Royal Shakespeare 
Company, unul dintre cei mai străluciţi interpreţi contemporani ai rolurilor 
shakespeariene, prezintă astă-seară, ora 19.00, pe scena Sălii „Horia Lovinescu” 
a Teatrului Nottara, recitalul „Nobile William”, urmând ca mâine, 18 
decembrie, de la aceeaşi oră şi în aceeaşi sală, actorul craiovean Emil 
Boroghină să susţină recitalul „Lumea-ntreagă e o scenă”. După reprezentaţia 
de mâine-seară, Excelenţa Sa, Paul Brummell, Ambasadorul Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, va declara închis Anul 
„Shakespeare 400” în România. 

 

 
 
 
 
 

Sursa: Cuvântul Libertății 
  

http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2016/12/3-1.jpg
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27. Rador 
din data de 18 Decembrie 2016 
http://www.rador.ro/2016/12/18/calendarul-evenimentelor-18-
decembrie-selectiuni-2/ 
 

 
 

Calendarul evenimentelor, 18 decembrie – selecţiuni 

 
Teatrul Nottara organizează colocviul „Relevanţa operei lui Shakespeare 

pentru tinerii de azi” – ora 12:00, la Journey Pub&More, Str. George Enescu nr. 
25. Invitaţi speciali sunt prof. univ. dr. Mădălina Nicolescu şi actori ai Teatrului 
Nottara, evenimentul fiind moderat de criticul de teatru Marina Constantinescu 

 
 
 
 
 
 

de: A.C 
  

http://www.rador.ro/2016/12/18/calendarul-evenimentelor-18-decembrie-selectiuni-2/
http://www.rador.ro/2016/12/18/calendarul-evenimentelor-18-decembrie-selectiuni-2/
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28. B-CRITIC 
din data de 18 Decembrie 2016 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/inchiderea-anului-shakespeare/ 
 

 
 

Închiderea Anului Shakespeare 
 

 
 

În zilele de 17 și 18 decembrie 2016 are loc  închiderea Anului 
”Shakespeare - 400” în România. Evenimentul este organizat de 
Teatrul Nottara, cu sprijinul fianciar al Primăriei Generale şi al Consiliului 
General al Municipiului București, de Fundaţia Shakespeare şi de Festivalul 
Internaţional Shakespeare, ce este organizat de Teatrul Naţional Marin 
Sorescu Craiova şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului 

http://www.b-critic.ro/actualitatea/inchiderea-anului-shakespeare/
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Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român 
şi Uniunea Teatrală din România. 

Închiderea Anului Shakespeare se află sub Patronajul Ambasadei Marii 
Britanii în România şi al British Council România. 

Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 

• Nobile William, susținut de Michael Pennington (actor britanic de faimă 
internaţională, de la Royal Shakespeare Company), sâmbătă, 17 decembrie, 
ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion Caramitru, în 
calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un mesaj video). 

• Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină (societar de onoare 
al Teatrului Național Craiova), duminică, 18 decembrie, ora 19.00. Excelenţa Sa, 
Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la Bucureşti şi 
Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor urca pe scenă, 
după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare - 400 în România. 

În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente 
conexe: 

Colocviul Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de 
astăzi, programat duminică, 18 decembrie, de la ora 12.00, la CaféNott (în 
foaierul de la etaj la Teatrul Nottara); moderator: criticul de teatru Marina 
Constantinescu, invitați speciali: prof.univ.dr. Mădălina Nicolaescu, actori ai 
Teatrului Nottara. 

O reprezentație specială a Teatrului Nottara, cu Mult zgomot pentru 
nimic, regia: Diana Lupescu. 

 
 
 
 

 
 
 

Sursa: B-CRITIC 
  

http://new.nottara.ro/?sid=141
http://new.nottara.ro/?sid=142
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29. DC NEWS 
din data de 14 Decembrie 2016, ora 17:53 

http://www.dcnews.ro/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-
400-la-nottara_525863.html 
 

 
 

Emil Boroghină închide anul „Shakespeare - 400”, la Nottara 
 

 
 

Actorul Emil Boroghină va susţine duminică, 18 decembrie, ora 
19:00, recitalul „Lumea-ntreagă e o scenă" dedicat închiderii oficiale a 
anului „Shakespeare -400 în România". Evenimentul va avea loc la Sala 

http://www.dcnews.ro/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-la-nottara_525863.html
http://www.dcnews.ro/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-la-nottara_525863.html
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Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, sub Patronajul Ambasadei Marii 
Britanii şi al British Council România. 

 
Maria Shevtsova, critic de teatru, spunea într-un raport asupra Festivalului 

Shakespeare din Gyula, unde Emil Boroghină a participat cu acelaşi specacol, că 
„recitalul de monologuri shakespeariene al lui Emil Boroghină a reprezentat o 
modalitate diferită, cu mult mai literară. Accentul pe care îl pune pe sens și 
înțeles, în combinație cu eleganța și rostirea teatrală, au fost demonstrate și de 
alegerea sonetelor, selectate pentru legăturile filosofice și emoționale cu 
monologurile." 

De-a lungul timpului, recitalul a mai fost prezentat cu succes şi la 
Festivalurile „Shakespeare" de la Erevan, Gdansk, Gyula şi Craiova, la Gala 
recitalurilor dramatice de la Bacău şi la Festivalul de teatru de la Caracal, la 
New York, Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto. 

Emil Boroghină este actor şi regizor, președinte al Fundației Culturale 
„Shakespeare", fost director de teatru (Teatrul Național Marin Sorescu, 
Craiova), director al Festivalului Internaţional Shakespeare, laureat al 
Academiei Române, onorat cu Premiul de Excelenţă al UNITER, precum şi 
Premiul pentru cel mai bun manager de teatru şi Premiul pentru contribuţia 
excepţională la dezvoltarea relaţiilor culturale româno-britanice, acordate de 
British Council. 

 
 

 
 
 

de: Magdalena Popa Buluc 
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30. Ziua News 
din data de 14 Decembrie 2016, ora 17:59 
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/emil-boroghina-inchide-anul-
shakespeare-400-la-nottara-594874 
 

 
 
 

Emil Boroghină închide anul „Shakespeare - 400”, la Nottara 
 

 
 

Actorul Emil Boroghină va susţine duminică, 18 decembrie, ora 
19:00, recitalul „Lumea-ntreagă e o scenă" dedicat închiderii oficiale a 
anului „Shakespeare -400 în România". Evenimentul va avea loc la Sala 

http://www.ziuanews.ro/revista-presei/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-la-nottara-594874
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-la-nottara-594874
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Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, sub Patronajul Ambasadei Marii 
Britanii şi al British Council România. 

 
Maria Shevtsova, critic de teatru, spunea într-un raport asupra Festivalului 

Shakespeare din Gyula, unde Emil Boroghină a participat cu acelaşi specacol, că 
„recitalul de monologuri shakespeariene al lui Emil Boroghină a reprezentat o 
modalitate diferită, cu mult mai literară. Accentul pe care îl pune pe sens și 
înțeles, în combinație cu eleganța și rostirea teatrală, au fost demonstrate și de 
alegerea sonetelor, selectate pentru legăturile filosofice și emoționale cu 
monologurile." 

De-a lungul timpului, recitalul a mai fost prezentat cu succes şi la 
Festivalurile „Shakespeare" de la Erevan, Gdansk, Gyula şi Craiova, la Gala 
recitalurilor dramatice de la Bacău şi la Festivalul de teatru de la Caracal, la 
New York, Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto. 

Emil Boroghină este actor şi regizor, președinte al Fundației Culturale 
„Shakespeare", fost director de teatru (Teatrul Național Marin Sorescu, 
Craiova), director al Festivalului Internaţional Shakespeare, laureat al 
Academiei Române, onorat cu Premiul de Excelenţă al UNITER, precum şi 
Premiul pentru cel mai bun manager de teatru şi Premiul pentru contribuţia 
excepţională la dezvoltarea relaţiilor culturale româno-britanice, acordate de 
British Council. 

 
  

 
 

 
Sursa: DC NEWS 
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31. Ziarul Metropolis 
din data de 15 Decembrie 2016 
http://www.ziarulmetropolis.ro/emil-boroghina-inchide-anul-
shakespeare-400-la-nottara/ 
 

 
 

Emil Boroghină închide anul „Shakespeare – 400”, la Nottara 

 
Actorul Emil Boroghină va susţine duminică, 18 decembrie, ora 19:00, 

recitalul „Lumea-ntreagă e o scenă” dedicat închiderii oficiale a anului 
„Shakespeare -400 în România”. Evenimentul va avea loc la Sala Horia 
Lovinescu a Teatrului Nottara, sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii şi al 
British Council România. 
 

 

http://www.ziarulmetropolis.ro/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-la-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-la-nottara/
http://www.ziarulmetropolis.ro/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-la-nottara/
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Maria Shevtsova, critic de teatru, spunea într-un raport asupra Festivalului 
Shakespeare din Gyula, unde Emil Boroghină a participat cu acelaşi specacol, 
că „recitalul de monologuri shakespeariene al lui Emil Boroghină a reprezentat o 
modalitate diferită, cu mult mai literară. Accentul pe care îl pune pe sens și 
înțeles, în combinație cu eleganța și rostirea teatrală, au fost demonstrate și de 
alegerea sonetelor, selectate pentru legăturile filosofice și emoționale cu 
monologurile.” 

 
 

De-a lungul timpului, recitalul a mai fost prezentat cu succes şi la 
Festivalurile „Shakespeare” de la Erevan, Gdansk, Gyula şi Craiova, la Gala 
recitalurilor dramatice de la Bacău şi la Festivalul de teatru de la Caracal, la 
New York, Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto. 
 

Emil Boroghină este actor şi regizor, președinte al Fundației Culturale 
„Shakespeare”, fost director de teatru (Teatrul Național Marin Sorescu, 
Craiova), director al Festivalului Internaţional Shakespeare, laureat al 
Academiei Române, onorat cu Premiul de Excelenţă al UNITER, precum şi 
Premiul pentru cel mai bun manager de teatru şi Premiul pentru contribuţia 
excepţională la dezvoltarea relaţiilor culturale româno-britanice, acordate de 
British Council. 

 
 
 
 
 
 
 
 

de: Petre Ivan 
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32. Ultimele-știri 
din data de 15 Decembrie 2016 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/recitaluri-ale-actorilor-michael-
pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-
400-in-romania/2624241#! 
 

 
 

Recitaluri ale actorilor Michael Pennington şi Emil 
Boroghină în închiderea Anului „Shakespeare 400” în 

România 

 

Astăzi şi mâine, sub Patronajul Ambasadei Marii Britanii la Bucureşti şi 
Consiliului Britanic România, în organizarea Teatrului Nottara din Bucureşti şi 
Festivalului Internaţional „Shakespeare” de la Craiova, în capitală are loc 

http://www.ultimele-stiri.eu/articol/recitaluri-ale-actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania/2624241
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/recitaluri-ale-actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania/2624241
http://www.ultimele-stiri.eu/articol/recitaluri-ale-actorilor-michael-pennington-si-emil-boroghina-in-inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania/2624241
http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2016/12/4-1.jpg
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festivitatea de închidere a Anului „Shakespeare 400” în România. Cu acest 
prilej, celebrul actor britanic Michael Pennington, de la Royal Shakespeare 
Company, unul dintre cei mai străluciţi interpreţi contemporani ai rolurilor 
shakespeariene, prezintă astă-seară, ora 19.00, pe scena Sălii „Horia Lovinescu” 
a Teatrului Nottara, recitalul „Nobile William”, urmând ca mâine, 18 
decembrie, de la aceeaşi oră şi în aceeaşi sală, actorul craiovean Emil 
Boroghină să susţină recitalul „Lumea-ntreagă e o scenă”. După reprezentaţia 
de mâine-seară, Excelenţa Sa, Paul Brummell, Ambasadorul Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord la Bucureşti, va declara închis Anul 
„Shakespeare 400” în România. 

 

 
 
 
 
 

Sursa: Cuvântul Libertății 
  

http://www.cvlpress.ro/wp-content/uploads/2016/12/3-1.jpg
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33. AGERPRES 
din data de 16 Decembrie 2016, ora 11:14 
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/12/16/destinatii-de-
week-end-sfarsit-de-saptamana-in-bucuresti-evenimente-culturale--
11-14-05 
 

 
 

DESTINAȚII DE WEEK-END - sfârșit de săptămână în București 
(evenimente culturale) 

 
 

Sâmbătă și duminică are loc închiderea Anului "Shakespeare — 400" în 
România. 

Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara. 

Sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 19.00, are loc spectacolul "Nobile 
William", susținut de Michael Pennington (actor britanic de faimă 
internațională, de la Royal Shakespeare Company). Reprezentația va fi prefațată 
de intervenția actorului Ion Caramitru, în calitatea sa de Ambasador 
Shakespeare pentru România (printr-un mesaj video), informează site-ul 
Teatrului Nottara. 

Duminică, 18 decembrie, de la ora 19.00, are loc spectacolul "Lumea-
ntreagă e o scenă", susținut de actorul Emil Boroghină (societar de onoare al 

http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/12/16/destinatii-de-week-end-sfarsit-de-saptamana-in-bucuresti-evenimente-culturale--11-14-05
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/12/16/destinatii-de-week-end-sfarsit-de-saptamana-in-bucuresti-evenimente-culturale--11-14-05
http://www.agerpres.ro/flux-documentare/2016/12/16/destinatii-de-week-end-sfarsit-de-saptamana-in-bucuresti-evenimente-culturale--11-14-05
http://new.nottara.ro/
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Teatrului Național Craiova). După reprezentație, ambasadorul Marii Britanii la 
București, Paul Brummel, și directorul British Council România, Nigel 
Bellingham, vor urca pe scenă pentru a declara închis "Anul Shakespeare — 
400" în România. 

Evenimentul este organizat de Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al 
Primăriei Generale și al Consiliului General al Municipiului București, de 
Fundația Shakespeare și de Festivalul Internațional Shakespeare, ce este 
organizat de Teatrul Național "Marin Sorescu" Craiova, și susținut de Primăria 
și Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj, Ministerul 
Culturii, Institutul Cultural Român și Uniunea Teatrală din România. 

Închiderea "Anului Shakespeare" se află sub patronajul Ambasadei Marii 
Britanii în România și al British Council România. 

 
 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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34. IQool 
din data de 16 Decembrie 2016 
https://www.iqool.ro/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-
la-nottara/ 
 
 

 
 

Emil Boroghină închide anul „Shakespeare – 400”, la Nottara 

 

 
 

Actorul Emil Boroghină va susţine duminică, 18 decembrie, ora 19:00, 
recitalul „Lumea-ntreagă e o scenă” dedicat închiderii oficiale a anului 

https://www.iqool.ro/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-la-nottara/
https://www.iqool.ro/emil-boroghina-inchide-anul-shakespeare-400-la-nottara/
https://www.iqool.ro/wp-content/uploads/2016/12/2416_WILLIAM-SHAKESPEARe.jpg
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„Shakespeare -400 în România”. Evenimentul va avea loc 
la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, sub Patronajul Ambasadei Marii 
Britanii şi al British Council România. 

Maria Shevtsova, critic de teatru, spunea într-un raport asupra Festivalului 
Shakespeare din Gyula, unde Emil Boroghină a participat cu acelaşi specacol, că 
„recitalul de monologuri shakespeariene al lui Emil Boroghină a reprezentat o 
modalitate diferită, cu mult mai literară. Accentul pe care îl pune pe sens și 
înțeles, în combinație cu eleganța și rostirea teatrală, au fost demonstrate și de 
alegerea sonetelor, selectate pentru legăturile filosofice și emoționale cu 
monologurile.” 

De-a lungul timpului, recitalul a mai fost prezentat cu succes şi la 
Festivalurile „Shakespeare” de la Erevan, Gdansk, Gyula şi Craiova, la Gala 
recitalurilor dramatice de la Bacău şi la Festivalul de teatru de la Caracal, la 
New York, Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto. Emil Boroghină este actorşi 
regizor, președinte al Fundației Culturale „Shakespeare”, fost director de teatru 
(Teatrul NaționalMarin Sorescu, Craiova), director al Festivalului 
Internaţional Shakespeare, laureat al Academiei Române, onorat cu Premiul de 
Excelenţă al UNITER, precum şi Premiul pentru cel mai bun manager de teatru 
şi Premiul pentru contribuţia excepţională la dezvoltarea relaţiilor culturale 
româno-britanice, acordate de British Council. 

 

 

de: Mirela Frățilă 

  



75 
 

36. PORTAL-RO 
din data de 16 Decembrie 2016 
http://portal-ro.com/post/michael-penningtondh-unul-din-cei-mai-
buni-interpreti-ai-lui-hamlet-la-bucure/ 
 

 
 

Michael Pennington, unul din cei mai buni interpreţi ai lui 
Hamlet, la Bucureşti, la încheiera oficială a anului „Shakespeare-

400“ 
 

Actorul britanic Michael Pennington va susţine la Teatrul Nottara un 
recital extraordinar intitulat Nobile William, un one-man show de excepţie, 
pentru care a primit numeroase cronici pozitive în presa de specialitate din 
Marea Britanie şi din lume.  

 
Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 decembrie, ora 19:00, în cadrul 

închiderii oficiale a anului „Shakespeare – 400” în România, realizată de Teatrul 
Nottara în parteneriat cu Festivalul Internaţional Shakespeare, sub Patronajul 
Ambasadei Marii Britanii şi al British Council România.   

 
 În vârstă de 73 de ani, Michael Pennington este actor, regizor, autor a 

zece cărţi, co-fondator al The English Shakespeare Company şi Societar de 
Onoare al The Shakespeare Royal Company, iar venirea sa în România este un 
eveniment ce nu trebuie ratat de iubitorii de teatru în general, de Shakespeare în 
particular, şi de accent britanic, în special (recitalul va fi susţinut în limba 
engleză, cu supratirare în română).  

http://portal-ro.com/post/michael-penningtondh-unul-din-cei-mai-buni-interpreti-ai-lui-hamlet-la-bucure/
http://portal-ro.com/post/michael-penningtondh-unul-din-cei-mai-buni-interpreti-ai-lui-hamlet-la-bucure/
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În 2006,  publicaţia The Times l-a desemnat pe Pennington ca fiind unul 

dintre cei mai buni interpreţi ai lui Hamlet din toate timpurile. Publicul din 
România a avut ocazia să îl vadă pe marile ecrane în 2011 în filmul Doamna de 
Fier, în care a jucat alături de Meryl Streep, interpretând rolul lui Michael Foot, 
şi în versiunea din 1987 a filmului Întoarcea lui Sherlock Holmes, în care l-a 
jucat chiar pe marele detectiv. 
   

 
 
 
 
 

Sursa: Adevărul 
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37. Revista Teatrală Radio  
din data de 16 Decembrie 2016 
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/emil-boroghina-despre-
anul-shakespeare-400-in-romania/#.WFOg_NvnfR8.gmail 
 

Emil Boroghină despre Anul „Shakespeare – 400” în România 
  

 

 

Sâmbătă, 17 și duminică, 18 decembrie 2016, la Teatrul „Nottara” din 
București va avea loc Închiderea Anului „Shakespeare – 400” în România, 
eveniment organizat de Teatrul „Nottara”, cu  sprijinul financiar al Primăriei 
Generale şi al Consiliului General al Municipiului București, împreună cu 
Festivalul Internaţional „Shakespeare”, organizat de Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” din Craiova şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român 
şi Uniunea Teatrală din România. Evenimentul se află sub patronajul Ambasadei 
Marii Britanii în România şi al British Council România. 
 

 

Emil Boroghină. Foto: Adrian Bulboacă 

 
 
 

 
de: Costin Luchilă 

  

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/emil-boroghina-despre-anul-shakespeare-400-in-romania/#.WFOg_NvnfR8.gmail
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/emil-boroghina-despre-anul-shakespeare-400-in-romania/#.WFOg_NvnfR8.gmail
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38. Revista Teatrală Radio  
din data de 15 Decembrie 2016 
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/inchiderea-anului-
shakespeare-400-in-romania/ 
 

 

Închiderea Anului „Shakespeare – 400” în România 

 

Teatrul „Nottara” din București, cu sprijinul financiar al Primăriei 
Generale şi al Consiliului General al Municipiului București, împreună cu 
Festivalul Internaţional „Shakespeare”, organizat de Teatrul Naţional 
„Marin Sorescu” din Craiova şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, 
Institutul Cultural Român şi Uniunea Teatrală din România, organizează, 
în zilele de 17 și 18 decembrie 2016, Închiderea Anului „Shakespeare – 400” 
în România, eveniment aflat sub patronajul Ambasadei Marii Britanii în 
România şi al British Council România. 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania/
http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/inchiderea-anului-shakespeare-400-in-romania/
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Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala „Horia Lovinescu” a Teatrului „Nottara”: 

 
Nobile William, susținut de Michael Pennington, actor britanic de faimă 

internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sâmbătă, 17 
decembrie, ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion 
Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un 
mesaj video). 

Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină, societar 
de onoare al Teatrului Național din Craiova, duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la Bucureşti 
şi Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor urca pe scenă, 
după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare – 400 în 
România. 
 

 

În afara programului oficial, vor mai avea loc evenimente 
conexe: Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la ora 12.00, la CafeNott (Teatrul 
„Nottara”, etajul 1) moderat de criticul de teatru Marina Constantinescu; 
invitați speciali: prof. dr. Mădălina Nicolaescu, regizorul Dinu Cernescu, 
actorul Emil Boroghină și actori ai Teatrului „Nottara”; o reprezentație a 
Teatrului „Nottara”, cu Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana Lupescu, 
miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului. 
 

 
 
 
 

de: Costin Luchilă 
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39. Discard.ro 
din data de 12 Decembrie 2016 
http://stiri.discard.ro/stiri/inchiderea-anului-
%E2%80%9Dshakespeare-400%E2%80%9D-in-romania-la-teatrul-
nottara 
 

 
 
 

Închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, la Teatrul 
Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara, cu sprijinul financiar al Primăriei Generale şi al 
Consiliului General al Municipiului București, împreună cu Festivalul 
Internaţional Shakespeare, organizat de Teatrul Naţional Marin Sorescu Craiova 
şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova, Consiliul 

http://stiri.discard.ro/stiri/inchiderea-anului-%E2%80%9Dshakespeare-400%E2%80%9D-in-romania-la-teatrul-nottara
http://stiri.discard.ro/stiri/inchiderea-anului-%E2%80%9Dshakespeare-400%E2%80%9D-in-romania-la-teatrul-nottara
http://stiri.discard.ro/stiri/inchiderea-anului-%E2%80%9Dshakespeare-400%E2%80%9D-in-romania-la-teatrul-nottara
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Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român şi Uniunea 
Teatrală din România, organizează, în zilele de 17 și 18 decembrie 
2016, închiderea Anului ”Shakespeare - 400” în România, eveniment aflat sub 
patronajul Ambasadei Marii Britanii în România şi al British Council România. 
Programul oficial al manifestării constă în două recitaluri extraordinare, 
programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 
 
-  Nobile William, susținut de Michael Pennington, actor britanic de faimă 
internaţională, societar de onoare al Royal Shakespeare Company sâmbătă, 17 
decembrie, ora 19.00. Reprezentaţia va fi prefaţată de intervenţia actorului Ion 
Caramitru, în calitatea sa de Ambasador Shakespeare pentru România (printr-un 
mesaj video). 
 
-  Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Național Craiova, duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii Britanii la 
Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British Council România, vor 
urca pe scenă, după reprezentație, pentru a declara închis Anul Shakespeare-400 
în România. 
 
În afara PROGRAMULUI OFICIAL, vor mai avea loc evenimente conexe:  
 

Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de astăzi, colocviu 
programat duminică, 18 decembrie, de la  ora 12.00, 
la CafeNott (Teatrul Nottara etajul 1) moderat de către criticul de teatru Marina 
Constantinescu; 
 
 invitați speciali: Prof. Dr. Mădălina Nicolaescu, regizorul Dinu Cernescu, 
actorul Emil Boroghină și actori ai Teatrului Nottara; o reprezentație a 
Teatrului Nottara, cu Mult zgomot pentru nimic, regia: Diana Lupescu, 
miniconcerte de muzică elisabetană, jocuri și concursuri adecvate momentului.  
 
 

 
 
 
 

Sursa: DC NEWS 
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40. Teatrul Nottara 
din data de 19 Decembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=170 
 

 
 

Am închis Anul Shakespeare! 
A fost o sărbătoare! 

In zilele de 17 și 18 decembrie 2016 a avut loc  închiderea Anului 
”Shakespeare - 400” în România. Evenimentul a fost organizat de 
Teatrul Nottara, cu sprijinul fianciar al Primăriei Generale şi al Consiliului 
General al Municipiului București, de Fundaţia Shakespeare şi de Festivalul 
Internaţional Shakespeare, ce este organizat de Teatrul Naţional Marin 
Sorescu Craiova şi susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Ministerul Culturii, Institutul Cultural Român 
şi Uniunea Teatrală din România. 

Inchiderea Anului Shakespeare se află sub Patronajul Ambasadei Marii 
Britanii în România şi al British Council România. 

Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, a vorbit în limba 
română despre prezenţa dramaturgiei shakespeariene în spaţiul cultural 
românesc, încă din secolul al XIX-lea, ca şi despre anii comunismului, când, 
prin montări shakespeariene, regizori curajoşi făceau opoziţie regimului, cum a 
făcut Alexandru Tocilescu, cu Hamlet, interpetat de Ion Caramitru, cel ce a fost 
Ambasadorul Shakespeare în România, pe tot parcursul anului aniversar. 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=170
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Excelenţa sa a citit poemul dedicat de Bardul Român, Eminescu, Marelui 
Brit, Shakespeare:         

“Shakespeare! adesea te gândesc cu jale, 

Prieten bland al sufletului meu; 

Izvorul plin al cânturilor tale 

Imi sare-n gând şi le repet mereu.” 

Directorul Consiliului Britanic în România, dl. Nigel Bellingham,  a 
salutat audienţa în limba română (căci este aici doar de patru luni!) şi a continuat 
în engleză, subliniind importanţa mondială a Proiectului “Shakespeare trăieşte”, 
desfăşurat în anul aniversar 2016. 

  Programul oficial al manifestării a constat din două recitaluri 
extraordinare, programate la Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara: 

• Nobile William, susținut de Michael Pennington (actor britanic de faimă 
internaţională, de la Royal Shakespeare Company), sâmbătă, 17 
decembrie, ora 19.00. 

• Lumea-ntreagă e o scenă, susţinut de actorul Emil Boroghină (societar 
de onoare al Teatrului Național Craiova), duminică, 18 decembrie, ora 
19.00. Excelenţa Sa, Domnul Paul Brummel, Ambasador al Marii 
Britanii la Bucureşti şi Domnul Nigel Bellingham, directorul British 
Council România, au urcat pe scenă, după reprezentație, pentru a 
declara  închis, în română şi în engleză,  Anul Shakespeare - 400 în 
România. 

În afara PROGRAMULUI OFICIAL, au mai avut loc evenimente conexe: 

Colocviul Relevanţa operei lui Shakespeare pentru tinerii de 
astăzi, programat duminică, 18 decembrie, de la ora 12.00, la CaféNott (în 
foaierul de la etaj la Teatrul Nottara); moderator: criticul de teatru Marina 
Constantinescu, invitați speciali: prof.univ.dr. Mădălina Nicolaescu, actori ai 
Teatrului Nottara. 

O reprezentație specială a Teatrului Nottara, cu Mult zgomot pentru 
nimic, regia: Diana Lupescu. 

 
 

de: Sanda Vișan 
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41. Teatrul Nottara 
din data de 19 Decembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=172 
 

 
 

Nobilul Pennington 
Succes deplin! 

Un giuvaier teatral, recunoscut  ca atare de presa internaţională, a 
încoronat Anul Shakespeare - 400. Un diamant adus la Teatrul Nottara din 
Bucureşti de un mare actor de la Royal Shakespeare Company. 

Trăind pe scenă, în lumea personajelor shakespeariene, de peste 45 de ani, 
se poate spune că Michael Pennington se simte acasă aici. Acest univers îi este 
atât de familiar, încât a făcut din el o poveste fascinantă, din categoria meta-
naraţiunilor. El explorează astfel, în cheie comică, felul în care, de copil, s-a 
apropiat de fantasmele shakespeariene, dar și  felul în care personajele au fost 
amprentate de situaţiile din viaţa reală a autorului, de conexiunile politice şi 
culturale. 

Este o dublă poveste de dragoste: cea a actorului pentru Shakespeare şi 
cea a lui Shakespeare pentru personajele sale.  O poveste care, spusă simplu de 
pe scenă, pune în legătură trăitul şi imaginatul, oferind publicului o nouă viziune 
asupra scriitorului şi a epocii sale, în anul când s-au împlinit 400 de ani de la 
moartea sa. 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=172
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După ce l-ai văzut şi ascultat pe Michael Pennington, înţelegi şi mai bine 
elogiile din presa internaţională, la adresa recitalului său. 

„Un actor clasic magnific, în perioada sa de înflorire. în extraordinarul său 
one man show îmbină îndemânarea și cunoștințele sale practice pentru a ne oferi 
un portret complet al lui Shakespeare și al artei sale, așa cum ți-ai dori-o pentru 
un spectacol de două ore. Fie în rolul lui Mamillius în Poveste de iarnă, Mistress 
Quickly, sau senilul Shallow și Silence în Henry al IVlea, el îmbrățișează 
infinita variație din lumea lui Shakespeare.” Michael Billington, „The Guardian” 

„Este plin de cunoștințe shakespeariene, și le împarte cu tine cu modestia 
generoasă a unui prieten de pahar…ești hipnotizat. Acest spectacol este o piatră 
prețioasă. Dacă nu aș fi fost dependent de Shakespeare, Pennington m-ar fi 
transformat în unul.” Paul Taylor, „The Independent” 

Un mare salut curajos către „talentul fără precedent, de nesupus” al lui 
Shakespeare din partea unui actor mare… grație și incisivitate… câtă 
încântare…” Benedict Nightingale, „The Times” 

„Un spectacol edificator jucat cu un extraordinar farmec. Ideile lui 
Pennington – adesea originale și proaspete – se împletesc grațios cu puținul pe 
care îl știm despre viața lui Shakespeare. Spectaclul acesta este un tonic. A 
vedea sau a nu vedea ? Vedeți-l, dacă aveți posibilitatea.” Kate Kellaway, „The 
Observer” 

„Într-adevăr încântător și revelator… celebrează înălțimile eterice ale lui 
Shakespeare și coborârile sale pământești, un rang de umanitate care doboară 
secolele. Și face asta cu o voce și o cadență care mângâie fiecare frază cu 
fascinante inflexiuni și înțelesuri.” Graydon Royce, „Minneapolis Star Tribune” 

 
 
 

 
de: Sanda Vișan 

  



86 
 

42. Teatrul Nottara 
din data de 19 Decembrie 2016 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=173 
 

 
 
 

Succesul Boroghină ! 
Tot o scenă-i lumea! 

In încheierea Anului Shakespeare – 400: Emil Boroghină. In încărcătura 
reflexivă a monologului, din textul shakespearian, alăturată fluenţei lirice a 
poemului, şi-au găsit în inflexiunea specială a vocii societarului Teatrului 
Naţional Craiova, eleganta  cale spre publicul Teatrului Nottara.  

Recitalul de monologuri shakespeariene al lui Emil Boroghină a 
reprezentat o modalitate diferită, cu mult mai literară. Accentul pe care îl pune 
pe sens și înțeles, în combinație cu eleganța și rostirea teatrală au fost 
demonstrate și de alegerea sonetelor, selectate pentru legăturile filosofice și 
emoționale cu monologurile. Boroghină, directorul Festivalului Internațional 
Shakespeare de la Craiova, fondat în 1994, a fost actor și apoi directorul 
Teatrului Național din Craiova. Acesta este locul unde i-a creat celebrului 
regizor român Silviu Purcărete o platformă internațională. Boroghină a conceput 
prima dată ideea recitalului său cu aproximativ treizeci de ani în urmă, 
adaptâdu-l acum să corespundă cerințelor de azi. Totuși, el nu a schimbat 
structura și a păstrat de asemenea legăturile pe care le făcuse înainte între 

http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=173
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Shakespeare și fragmente extrapolate din scriitorii români Mihai Eminescu și 
Geo Bogza. Poemul „A fi sau a nu fi” de Geo Bogza, pe care Boroghină îl recită 
la început, merită să fie citat aici în totalitate pentru a indica tonalitatea și 
direcția spectacolului său. Recitalul, deși amplu ca gamă, este prezentat intim – 
omagiul modest al unui actor adus seriozității adânci a operei shakespeariene. 
Iată citatul, în traducerea Iolandei Mănescu: 

On this Earth - that from afar is shaped like an orange - once lived a man, 
an English man, named William Shakespeare. For four hundred years, men and 
women hailing from the most different lands, speak, at momentous occasions, 
the words through which he set in motion, like the waves of the seaamong rocky 
shores, the whole tumult of the human destinies: to be or not to be?... 

(A trăit pe pământul acesta, care de departe are forma unei portocale, un 
om, un englez, cu numele de William Shakespeare. De patru sute de ani, bărbaţi 
şi femei aparţinând celor mai felurite popoare, rostesc, în ceasuri unice, 
cuvintele în care el a pus să se zbată, ca talazurile mării între ţărmuri stâncoase, 
întreg tumultul destinelor omeneşti: A fi sau a nu fi?...) 

Marile teme din monologul lui Hamlet se succed, transmițând, prin 
selecția făcută de Boroghină, sensul lor profund, la fel ca, de altfel, și cele din 
”Lumea-i un teatru” din Cum vă place. Ecourile provoacă alte ecouri, de la 
vorbele regelui Lear ”Noi, când ne naștem, plângem că intrăm/ Pe această mare 
scenă de bufoni” și până la Sonetul 110 ”E-adevărat. Am umblat/ De colo-colo 
și m-am înfățișat vederii/ Cu un surtuc bălțat.” Trimiteri și asocieri se derulează 
de la un citat la altul, acoperind o gamă amplă din operele lui Shakespeare, 
inclusiv din piesele istorice. 

Maria Shevtsova, 

”Shakespeare in Summer, Report on the Gyula Shakespeare Festival, 2013”, 

New Theatre Quarterly, Cambridge, 2013 

 
 
 
 
 

de: Sanda Vișan 
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43. Mircea M. Ionescu 
din data de 23 Decembrie 2016 

http://mirceamionescu.com/2016/12/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-
vis-la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/ 
 

 
 

Jurnal de iarnă (6). SERBĂRI DE VIS LA ”NOTTARA”, TEATRUL 
CARE A ÎNVINS IMPOSIBILUL! 

 

  

 
  

…În ajunul Sfintelor Sărbători, Teatrul Nottara și-a înnobilat spectatorii și 
prietenii cu un evantai de evenimente rare, de suflet. Mai întâi a frost fantasticul 
recital „Nobile William”, susținut de extraordinarul actor britanic Michael 
Pennington, o încâtătoare Istorie nescrisă a operelor lui Shakespeare, creată pe 
scenă cu o voce magică și un har divin într-un rar văzut one-man –show de mare 
ținută estetică. Acest recital de colecție, împreună cu cel al maestrului Emil 
Boroghimă („Lumea-ntreagă e o scenă”), directorul Festivalului Internațional 

http://mirceamionescu.com/2016/12/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/
http://mirceamionescu.com/2016/12/jurnal-de-iarna-6-serbari-de-vis-la-nottara-teatrul-care-a-invins-imposibilul/
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Shakespeare, au tras ultima cortină, în ovații, la „Nottara”, peste „Anul 
Shakespeare 400 în România”. O splendidă comemorare a celor patru veacuri de 
când Mare Will s-a ridicat în Ceruri, pe care British Council le-a marcat printr-o 
Sărbătoare mondială a vieții titanului Dramaturgiei Universale, program aflat 
sub un nobil Motto: „Shakespeare trăiește”! Negreșit trăiește! 

…Eveniment de altitudine artistică și în România, marcat la „Nottara” și 
de un Colocviu pe tema operei shakesperiene în țara noastră, cu două figuri 
marcante, criticul de teatru Marina Constantinescu și redutabilul regizor Dinu 
Cernescu, directorul de scenă care a reușit la „Nottara”, prin anii ’70, printre 
altele, două montări de antologie, „Hamlet”, cu un fulminant Ștefan Iordache, 
întâiul Hamlet politic în spectacologia română, și „Timon din Atena”… 

…Ca, în Ajun de venirea Moșului cu daruri, miercuri seară, un Recital rar, 
„Colinde de Crăciun”, susținut de Grigore Leșe, într-o sală tulburată de muzica 
populară pură, culeasă din matca ei străbună, nemodernizată, nedeformată. 
Recital ce ne-a demonstrat că există o sublimă armonie între această muzică 
pură, poate naivă (ca și pictura naivă!) și muzica zisă cultă! 

…Un regal rar pentru sufletele noastre, oferit de Teatrul Nottara în Ajun 
de Sfinte Sărbători, pornind de la Shakespeare și armonizând Frumosul din nou 
prin glasul lui Grigore Leșe, însoțit de 12 rapsozi veniți în sumane de pe plaiuri 
vâlcene și soprana care ne-a înălțat cu arpegii divine în Zborul Păsării Măestre a 
lui Brâncuși! 

…Ca Finalul acestui evantai de Evenimente rare să-l reprezinte lansarea 
volumului-document „Buliniada”, Istoria celor zece luni de exil al Teatrului 
Nottara, închis pentru Bulina roșie!… O carte absolut tulburătoare, cu…213 
autori-întregul colectiv al Teatrului și câțiva dintre numeroșii prieteni. Jean 
Giraudoux are o piesă intitulată „Din jale s-a întrupat Electra”. Experiența de 
zece luni a Teatrului Nottara poate fi numită „Din Jale s-a-ntrupat Miracolul”!… 
Pentru că realmente am trăit un Miracol. Născut din jalea celor zece luni, din 
zbuciumul bogatei istorii a teatrului de pe Bulevard, din zece luni de exil și 
pribegie, care au născut, însă, și prieteni de la alte teatre, invitând să joace pe 
scenele lor trupa surghiunită de soartă și superficialitatea unor autorități. 

…Acele zece luni de „viață și de moarte în deșertul de cenușă” au zămislit 
un sublim colectiv, „Familia de la Nottara”, „Famlie de artiști” (cum sună titlul 
uneia dintre premierele create, cu Alexander Hausvater la timonă, în timpul 
acela suspendat!) care a făcut din devotament frate cu sacrificul, din vis-speranță 
și necedare. Miracolul acesta a însemnat câștigarea unei bătălii cu Imposibilul, 
un uriaș rol avându-l bravul „comandant de navă” Marinela Țepuș-directoarea 
Teatrului Nottara-, cu o fantastică putere de luptă și uluitoare forță de 
convingere a celor în drept, cu un crez fără fisură în triumful Adevărului și, în 
fond, al Teatrului!.. 

http://mirceamionescu.com/tag/hamlet/
http://mirceamionescu.com/tag/atena/
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. 
  …Aceste Evenimente nobile care au aureolat Anul 2016 –unul de…patru 
luni în cazul Teatrului Nottara- se porniseră, în fapt, între 10-22 octombrie, când 
s-a desfășurat ediția a IV-a a unui remarcabil „Fest(in) pe Bulevard”, Festivalul 
Teatrului Nottara, ce răspundea la replica unui spectacol prezentat de Institutul 
Maghiar Balassi, „O să mai vii tu pe făgașul visurilor mele?” de Csaba Kiss, în 
regia lui Mihai Lungeanu. 

…Da, Teatrul Nottara, Teatrul care a învins Imposibilul, ne ține vii 
sufletul și cugetul, conectați la Visul de Frumos din fascinanta… „Lume-ntreagă 
ce-i o scenă, iar toți oamenii Actori”! 

 
  …Mulțumim Marinela Țepuș, mulțumim minunat colectiv de la Nottara! 
Ne ne-ați lăsat fără Vise!… 

 
…Și vouă, un Crăciun de Poveste și un An Nou cu 2017 bucurii majore, 
pe scena Vieții și în viața Scenei! 

 
 

 
 
 
 
 

de: Mircea M. Ionescu 

http://mirceamionescu.com/tag/an-nou/
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