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Centenarul Marii Uniri - “100 de ani 
împreună”(Românii fără frontiere) 

 
 



 
1. Teatrul Nottara  

din data de 24 Noiembrie 2017 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=253 

 

 
 
100 de ani împreună! 

        Românii fără frontiere 

La o conferinţă de presă organizată de Teatrul Nottara, la sediul său, pe 
22.11.2017, au fost anunţate elementele centrale ale programului dedicate 
Centenarului Marii Uniri. 
Au participat:  
Paul CHIRIBUȚĂ, regizor, conf.univ.dr. al Facultăţii de Teatru UNATC 
Filip-Lucian IORGA, istoric 
Emil BOROGHINĂ, Societar de onoare al Teatrului Național Craiova 
Doina PAPP, critic de teatru 
Alexandru MÂZGĂREANU, regizor 
Constantin FUGAȘIN, regizor 
Stanciu Zisu, patron Teatrissimo 
 
Iată câteva din declaratiile participanţilor: 



 
 “Trebuie să găsim o formulă de a avea acces la atenția lor, de a-i face să ridice 
ochii din telefoanele mobile, iar aceste spectacole au o abordare modernă, 
sintetică, fără a afecta trunchiul istoric. (...)„Am obsesia că această dramaturgie 
românească nu se joacă, că tânăra generaţie nu apucă să citească asemenea texte, 
că sunt plictisiţi înainte. E adevărat că suntem într-un secol al vitezei în care 
timpii s-au condensat foarte mult. M-am gândit că ar merita această încercare în 
pragul acestei sărbători, să le aducem tinerilor aceste texte de valoare ale 
dramaturgiei noastre. M-am gândit că va trebui sa le condensăm cumva, 
păstrând esenţa, drama, lucrurile importante, dar într-o formulă care să ne 
permită să avem acces mai uşor la atenţia şi la concentrarea lor”, a spus Paul 
Chiribuţă 
 
Paul CHIRIBUȚĂ 
 
 
“Istoria nu atrage pentru că este o disciplină fără aplicație pragmatică în viața de 
zi cu zi, dominate de cifre. În plus, avem o sfială când vorbim despre curajul 
românilor din primul război mondial, chiar dacă există surse istorice – ale 
dușmanilor chiar! – care vorbesc despre eroismul românilor. Au fost și mari 
familii care și-au trimis toți copiii pe front. Câte familii din elitele politice și 
economice de azi și-ar trimite copiii pe front? Sunt povești care merită 
cunoscute, prin texte, inclusiv prin piese de teatru, pentru că un film, o piesă de 
teatru pot face mult mai mult decât un tratat academic” 
 
Filip-Lucian IORGA, istoric 
 
„Sunt spectacole ale teatrului, ele se vor juca, dar vor merge în foarte multe 
turnee acolo undese află români. În primul rând în jurul ţării noastre, dar şi în 
Spania, în Italia, acolo unde este o comunitate puternică de români, mai ales că 
acolo sunt şi foarte mulţi români şi cu vârste de peste 50 de ani, care se vor 
bucura şi vor şti ceea ce înseamnă o piesă istorică. Spectacolele făcute cu 
UNATC, cele trei istorice, se vor duce, după cele 10 reprezentaţii pe care ni le 
dau nouă, se vor juca efectiv în licee. Nouă ne dau 10 reprezentaţii în baza 
faptului că noi amfinanţat producţia lor, după care ele se desprind de noi şi se 
vor juca în licee şi acolo unde pot şi găsesc un loc, şi în ţară şi în străinătate” 
 
Marinela Ţepuş 
 
„Împreună cu Adrian Nicolae am lucrat la producţiile acestea şi am încercat să 
dăm la o parte un patos patriotic specific perioadei în care au fost scrise. Am 



încercat să găsim o variantă cât mai modernă, o modalitate care să trezească 
interesul tinerilor şi nu numai. Am încercat să reducem piesele într-un timp în 
aşa fel încât să nu expediem momentele importante, dar nici să lăsăm ceva ce ar 
fi în plus” 
 
Alexandru Mâzgăreanu 
 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă invite 
la suita de evenimente ce vor deschide Centenarul Marii Uniri a României. 
Sub sloganul „100 de ani împreună”, spectacolele selectate vor evoca istoria 
glorioasă a României și vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918. 
  
Evenimentele se desfășoară în perioada 29 noiembrie - 2 decembrie 2017, la 
Sala George Constantin a Teatrului Nottara, după următorul program: 
  
29 noiembrie, spectacol-coupé: ora 19:00: Vlaicu Vodă, după Alexandru 
Davila, regia: Alexandru Mâzgăreanu; ora 20:45: Despot Vodă, după Vasile 
Alecsandri, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Eveniment prefațat de către Ionuţ Mircea Marcu, doctorand al Facultăţii de 
Istorie, Universitatea Bucureşti, care va aborda problematica diferenţei dintre 
adevărul istoric şi cel ficţional. 
30 noiembrie, ora 19:30: Apus de soare. Viforul. Luceafărul - o trilogie, după 
B.Șt. Delavrancea, regia: Alexandru Mâzgăreanu, o coproducție: 
Teatrul Nottara, Asociația Opera Prima și UNATC I.L. Caragiale. 
1 decembrie, ora 19:30: Treptele Unirii, recital extraordinar susținut de actorul 
Emil Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Național Craiova; scenariul: 
Emil Boroghină, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Spectacol realizat în 
coproducție cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. 
Spectacolul va fi prefațat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 
2 decembrie, ora 19:30: Despre olteni cu dragoste, după La Lilieci de Marin 
Sorescu; scenariul și regia: Constantin Fugașin. Spectacol realizat cu sprijinul 
Teatrissimo. 
  
Vă aşteptăm cu drag! 

 
de: Sanda Vişan 

 
 



 
2. AGERPRES 

din data de 23 Noiembrie 2017, ora 08:27 
https://www.agerpres.ro/cultura/2017/11/23/spectacole-de-teatru-la-
nottara-in-deschiderea-centenarului-marii-uniri-08-27-18 

 

 

 
Spectacole de teatru la Nottara în deschiderea Centenarului Marii Uniri 

Sub genericul "100 de ani împreună", Teatrul Nottara prezintă, în perioada 
29 noiembrie - 2 decembrie, o serie de spectacole ce vor marca deschiderea 
Centenarului Marii Uniri. 

 

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, spectacolele, care vor fi 
prezentate la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, vor evoca "istoria 
glorioasă a României și vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918". 

În prima zi a evenimentului, pe 29 noiembrie, va putea fi văzut, de la ora 
19,00, spectacolul-coupe "Vlaicu Vodă", după Alexandru Davila, iar de la ora 
20,45 — "Despot Vodă", după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu. 



Pe 30 noiembrie, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul "Apusul de 
soare. Viforul. Luceafărul — o trilogie", după B. Șt. Delavrancea, în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu, o coproducție Teatrul Nottara — Asociația Opera Prima 
— UNATC I. L. Caragiale. 

Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național Craiova, 
va prezenta pe 1 decembrie, de la ora 19,30, recitalul extraordinar "Treptele 
Unirii". Spectacolul va fi prefațat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 

În data de 2 decembrie, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul 
"Despre olteni cu dragoste", după "La Lilieci" de Marin Sorescu, scenariu și 
regia Constantin Fugașin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 

 

 

 

 

 

de: Petronius Craiu 

 



 
3. News.ro 

din data de 23 Noiembrie 2017, ora 15:26 
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-da-startul-
evenimentelor-dedicate-centenarului-marii-uniri-cu-o-serie-de-
spectacole-despre-istoria-romaniei-1922402622002017111517406070 

 

 

 
Teatrul Nottara dă startul evenimentelor dedicate Centenarului Marii 

Uniri, cu o serie de spectacole despre istoria României 
 

 
Teatrul Nottara din Bucureşti dă startul evenimentelor dedicate 

Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cu o serie de spectacole 
despre istoria României, regizate de Alexandru Mâzgăreanu, programate în 
perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, la Sala George Constantin a instituţiei 
teatrale. 

Spectacolele programate de Teatrul Nottara, sub sloganul „100 de ani 
împreună”, sunt: „Vlaicu Vodă”, după Alexandru Davila, „Despot Vodă”, după 
Vasile Alecsandri, „Apus de soare. Viforul. Luceafărul - o trilogie”, după Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, „Treptele Unirii”, recital susţinut de actorul Emil 
Boroghină, şi „Despre olteni cu dragoste”, după „La Lilieci” de Marin Sorescu. 



Unul dintre spectacole, „Despre olteni, cu dragoste”, a fost selectat de Marinela 
Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara, iar celelalte patru au fost selectate de 
regizorul Paul Chiribuţă, conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Teatru 
a UNATC. Selecţia a fost făcută în urma unei sesiuni de înscrieri lansate în luna 
martie de Primăria Municipiului Bucureşti, care le finanţează. 

„Am obsesia că această dramaturgie românească nu se joacă, că tânăra 
generaţie nu apucă să citească asemenea texte, că sunt plictisiţi înainte. E 
adevărat că suntem într-un secol al vitezei în care timpii s-au condensat foarte 
mult. M-am gândit că ar merita această încercare în pragul acestei sărbători, să 
le aducem tinerilor aceste texte de valoare ale dramaturgiei noastre. M-am 
gândit că va trebui sa le condensăm cumva, păstrând esenţa, drama, lucrurile 
importante, dar într-o formulă care să ne permită să avem acces mai uşor la 
atenţia şi la concentrarea lor”, a spus Paul Chiribuţă, în cadrul unei conferinţe de 
presă care a avut loc miercuri, la Teatrul Nottara.  

„Am discutat cu mai mulţi tineri, Alexandru Mâzgăreanu în primul rând. 
Am dorit să găsim acea formulă fără să afectăm trunchiul viu al textelor pe care 
le abordăm. Aşa au apărut scenariile la toate aceste piese. Eu am propus nişte 
scenarii, iar Alexandru Mâzgăreanu, pentru că e mai tânăr, le-a condensat şi mai 
mult”, a mai spus el. 

Regizorul spectacolelor, Alexandru Mâzgăreanu, a explicat că a încercat 
să le prezinte textele într-o variantă cât mai modernă, îndepărtând o parte dintr-
un ”patos patriotic” specific perioadei în care au fost scrise acestea. 

„Împreună cu Adrian Nicolae am lucrat la producţiile acestea şi am 
încercat să dăm la o parte un patos patriotic specific perioadei în care au fost 
scrise. Am încercat să găsim o variantă cât mai modernă, o modalitate care să 
trezească interesul tinerilor şi nu numai. Am încercat să reducem piesele într-un 
timp în aşa fel încât să nu expediem momentele importante, dar nici să lăsăm 
ceva ce ar fi în plus”, a spus regizorul Alexandru Mâzgăreanu.  

„Şi din punct de vedere vizual nu sunt reproduceri 1 la 1 a costumelor din 
perioada respectivă, în primul rând pentru că ar fi fost destul de costisitor şi în 
alt doilea rând pentru că am preferat o interpretare modernă a acestor obiecte 
vestimentare, păstrând într-o oarecare măsură croicul. Muzica este reprezemtată 
de reinterpretări moderne ale unor motive româneşti. La «Despot Vodă» 
lucrurile alunecă spre o zonă poate electronică. Cred că a fost un exerciţiu 
interesant pentru noi toţi, astfel încât aceste piese să iasă din zona asta foarte 



patetică, pentru că ele din scriitură au această tuşă destul de groasă”, a adăugat 
el. 

Alexandru Mâzgăreanu a precizat că fiecare spectacol va avea înainte o 
miniconferinţă, cu durata de 15 minute, susţinute de un tânăr doctorand la 
istorie, despre diferenţele dintre scriitura dramatică şi adevărul istoric. 

Primul spectacol programat este „Vlaicu Vodă”, după Alexandru Davila, 
care va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 19.00. Distribuţia spectacolului – 
coproducţie a Teatrului Nottara şi a Asociaţiei Opera Prima, realizat cu sprijinul 
UNATC, este alcătuită de: Şerban Gomoi, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Sorina 
Ştefănescu, Theodora Sandu, Ştefan Pavel, Flavius Căin, Cosmin Pană şi 
Bogdan Costea. Scenografia este semnată de Alexandra Mâzgăreanu. 

Cu o acţiune plasată la finalul secolului al XIV-lea, drama istorică „Vlaicu 
Vodă” are în centru figura domnitorului Ţării Româneşti, în lupta sa pentru 
independenţă, zădărnicită de uneltirile venite chiar din mijlocul familiei. După 
victoria împotriva regelui Ungariei, Ludovic de Anjou, printr-o uneltire a 
Doamnei Clara, mama vitregă a lui Vlaicu (Vladislav IV Basarab), acesta se 
vede silit să se retragă la Curtea de Argeş şi să îşi lase ca ostateci la Gomneh 
sora şi cumnatul. 

Acesta va fi urmat, de la ora 20.45, de spectacolul „Despot Vodă” după 
Vasile Alecsandri, cu scenografia semnată de Alexandra Mâzgăreanu, cu aceiaşi 
actori în distribuţie. Drama istorică de factură romantică urmăreşlte ascensiunea 
şi decăderea lui Despot Eraclid, domn al Moldovei între anii 1558 şi 1561. 

Evenimentul va fi prefaţat de Ionuţ Mircea Marcu, doctorand al Facultăţii 
de Istorie, Universitatea Bucureşti, care va aborda problematica diferenţei dintre 
adevărul istoric şi cel ficţional. 

Seria de spectacole va continua pe 20 noiembrie, de la ora 19.30, cu 
„Apus de soare. Viforul. Luceafărul - o trilogie”, după Barbu 
Ştefănescu  Delavrancea, o coproducţie Teatrul Nottara, Asociaţia Opera Prima 
şi UNATC „I.L. Caragiale”. Spectacolul reînvie istoria Moldovei din prima 
jumătate a secolului al XVI-lea, prin figurile domnitorilor Ştefan cel Mare, 
Ştefăniţă şi Petru Rareş. 

Distribuţia spectacolului este alcătuită de: IonChelaru, Bogdan Costea, 
Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Cosmin Pană, Ştefan Pavel, Sorina Ştefănescu, 
Theodora Sandu, Şerban Gomoi ş Flavius Călin. 



Pe 1 decembrie, de la ora 19.30, va fi prezentat „Treptele Unirii”, un 
recital susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Naţional Craiova, după scenariul scris de el. Spectacolul este realizat în 
coproducţie cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi va fi prefaţat de 
academicianul Răzvan Theodorescu. 

Seria de spectacole se va încheia pe 2 decembrie, de la ora 19.30, cu 
„Despre olteni cu dragoste”, după „La Lilieci” de Marin Sorescu, cu scenariul şi 
regia semnate de Constantin Fugaşin. Spectacolul este realizat cu sprijinul 
Teatrissimo. Din distribuţie fac parte: Ion Haiduc, Ada Nevrot, Daniela Minoiu, 
Ion Grosu, Sorin Cociş, Dani Popescu, Alexandru Năstase, Mihaela Subţirică/ 
Alexandra Aga, Eduard Cârlan/ Gigi Iordache, Alexandru Mike Gheprghiu, 
Raluca Tiţa şi Eduard Epure. 

Spectacolele vor intra în repertoriul Teatrului Nottara, dar vor fi jucate şi 
în străinătate. 

„Sunt spectacole ale teatrului, ele se vor juca, dar vor merge în dfoarte 
multe turnee acolo undese află români. În primul rând în jurul ţării noastre, dar 
şi în Spania, în Italia, acolo unde este o comunitate puternică de români, mai 
ales că acolo sunt şi foarte mulţi români şi cu vârste de peste 50 de ani, care se 
vor bucura şi vor şti ceea ce înseamnă o piesă istorică. Spectacolele făcute cu 
UNATC, cele trei istorice, se vor duce, după cele 10 reprezentaţii pe care ni le 
dau nouă, se vor juca efectiv în licee. Nouă ne dau 10 reprezentaţii în baza 
faptului că noi amfinanţat producţia lor, după care ele se desprind de noi şi se 
vor juca în licee şi acolo unde pot şi găsesc un loc, şi în ţară şi în străinătate”, a 
spus Marinela Ţepuş pentru Agenţia de presă News.ro. 

Directorul teatrului a precizat că Nottara va mai avea un proiect dedicat 
Centenarului anul viitor - o coproducţie cu „Ginta Latină” din Republica 
Moldova.  

 

de: Ana Maria Anitoiu  

 

 

 



4. Radio România Cultural 
din data de 23 Noiembrie 2017, ora 15:26 
https://www.news.ro/cultura-media/teatrul-nottara-da-startul-
evenimentelor-dedicate-centenarului-marii-uniri-cu-o-serie-de-
spectacole-despre-istoria-romaniei-1922402622002017111517406070 

 

 

 
‘100 de ani împreună’ (Românii fără frontiere) Un proiect marca Teatrul 

Nottara, dedicat Centenarului Marii Uniri a României 
  

 
Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă 

invite la suita de evenimente ce vor deschide Centenarul Marii Uniri a 
României. 

Sub sloganul ‘100 de ani împreună’, spectacolele selectate vor evoca 
istoria glorioasă a României și vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 
1918. 

Evenimentele se desfășoară în perioada 29 noiembrie — 2 decembrie 
2017, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, după următorul program: 



29 noiembrie, spectacol-coupe: ora 19:00: ‘Vlaicu Vodă’, după Alexandru 
Davila, regia: Alexandru Mâzgăreanu; ora 20:45: Despot Vodă, după Vasile 
Alecsandri, regia: Alexandru Mâzgăreanu 

Eveniment prefațat de către Ionuț Mircea Marcu, doctorand al Facultății de 
Istorie, Universitatea București, care va aborda problematica diferenței dintre 
adevărul istoric și cel ficțional. 

30 noiembrie, ora 19:30: ‘Apus de soare. Viforul. Luceafărul — o trilogie’, după 
B. Șt. Delavrancea, regia: Alexandru Mâzgăreanu, o coproducție: Teatrul 
Nottara, Asociația Opera Prima și UNATC I.L. Caragiale. 

1 decembrie, ora 19:30: ‘Treptele Unirii’, recital extraordinar susținut de actorul 
Emil Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Național Craiova; scenariul: 
Emil Boroghină, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Spectacol realizat în 
coproducție cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. 

Spectacolul va fi prefațat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 

2 decembrie, ora 19:30: ‘Despre olteni cu dragoste’, după La Lilieci de Marin 
Sorescu; scenariul și regia: Constantin Fugașin. Spectacol realizat cu sprijinul 
Teatrissimo. 

 
 

 

 

Sursa: Radio România Cultural 



 

5. Libertatea 
din data de 23 Noiembrie 2017, ora 11:00 

https://www.libertatea.ro/ultima-ora/piese-istorice-jucate-la-
teatrul-nottara-pentru-a-marca-centenarul-marii-uniri-2049545 

 

 

 
VIDEO/ Piesele de teatru clasice, ”scuturate” de praf și patetism. Despot și 

Vlaicu Vodă ies la atac împotriva lui Suleyman! 
 

  
   
Trei piese istorice se vor juca începând de joi, 23 noiembrie, timp de un an, 
la Teatrul Nottara din Capitală, într-un proiect ce marchează Centenarul 
Marii Uniri. Despot Vodă, Vlaicu Vodă și trilogia lui Barbu Ștefănescu 
Delavrancea – Apus de soare, Viforul, Luceafărul – au fost rescrise, 
scuturate de praf și de patetism și regizate în așa fel încât să îi facă pe 
spectatori să ridice ochii din telefoanele mobile. 

 

Toată lumea se uită la filme istorice turcești, dar nu și la filme sau 
spectacole despre istoria românilor, spune directoarea Teatrului Nottara, 
Marilena Țepuș. Cu alte cuvinte, e timpul să schimbăm personajele, să lăsăm 
televizorul și să mergem la teatru, unde putem vedea eroi de-ai noștri. 



Teatrul Nottara va găzdui trei piese istorice, dar regândite și readuse cumva la 
un nivel compatibil cu publicul de azi. Alte costume, alte decoruri și… altă 
muzică. Muzica din Despot Vodă, de exemplu, “alunecă” spre electronică, după 
cum anunță regizorul Alexandru Mâzgăneanu, cel care s-a “jucat” cu actorii și 
scenariile până când a ieșit ceva interesant. Cel mai “simpatic” i-a fost Despot 
Vodă, un personaj pe care îl consider interesant deoarece dintr-un impostor 
ajunge domnitor. Nu a fost ușor să creezi ceva atractiv din cele trei piese, pentru 
că, spune el, “nu au o structură dramatică senzațională. Ele din scriitură sunt 
patetice și am încercat să ieșim din zona asta ”. 

 

La proiect au fost cooptați studenți de la Actorie, grație profesorului Paul 
Chiribuță, care recunoaște că are această obsesie că nu se joacă dramaturgia 
românească, întrucât oamenii, în special tinerii, sunt plictisiți dinainte. “Trebuie 
să găsim o formulă de a avea acces la atenția lor, de a-i face să ridice ochii din 
telefoanele mobile, iar aceste spectacole au o abordare modernă, sintetică, fără a 
afecta trunchiul istoric”. 

La evenimentul de lansare a proiectului “100 de ani împreună” a vorbit și 
istoricul Filip Lucian Iorga. “Istoria nu atrage pentru că este o disciplină fără 
aplicație pragmatică în viața de zi cu zi, dominate de cifre. În plus, avem o sfială 
când vorbim despre curajul românilor din primul război mondial, chiar dacă 
există surse istorice – ale dușmanilor chiar! – care vorbesc despre eroismul 
românilor. Au fost și mari familii care și-au trimis toți copiii pe front. Câte 
familii din elitele politice și economice de azi și-ar trimite copiii pe front? Sunt 
povești care merită cunoscute, prin texte, inclusiv prin piese de teatru, pentru că 
un film, o piesă de teatru pot face mult mai mult decât un tratat academic”, 
spune istoricul, care regretă că în această sută de ani nu am fost în stare să 
construim o autostrada între Regat și Transilvania. Cele trei piese se vor juca nu 
doar pe scena Teatrului Nottara, ci vor fi duse și în comunitățile românești din 
jurul României. 

Povestea lui Despot 

Drama istorică Despot Vodă de Vasile Alecsandri a avut premiera pe 30 
septembrie 1879, la Teatrul Național din București, cu subtitlul „Legendă 
istorică în versuri. 5 acturi și 2 tablouri 1558-1561”, după cum notează site-ul 
Teatrului Nottara. Pentru realizarea acestei fresce, Alecsandri a avut ca sursă de 
inspirație literatura istorică, respectând informațiile cu fidelitate, adăugând doar 
două personaje, Ciubăr și Ana, care vor avea un rol-cheie. Piesa este o meditație 
asupra ideii de fortuna labilis, de vanitas vanitatum, urmărind ascensiunea și 
decăderea, ambele la fel de spectaculoase, ale lui Despot Eraclid, domn al 
Moldovei între 1558-l561. Asumându-și o identitate falsă, Despot vine în 



Moldova cu planul de a o cuceri, profitând de nemulțumirea unei părți a 
boierimii față de domnia lui Lăpușneanu și ajutându-se de discursul său iscusit și 
de un act fals care atesta nobilitatea sa. Ajuns domnitor, Despot uită însă toate 
promisiunile făcute și, îmbătat de putere, nu mai ține cont de niciun sfat și, într-
un final, stârnește furia poporului. Ca orice tiran ce în sfârșit se vede ajuns la 
conducere, Despot Vodă pierde contactul cu realitatea și ajunge să îi mintă pe 
toți cei din jurul său și, cel mai grav, să se mintă pe sine. Pentru a potența ideea 
deșertăciunii puterii, Alecsandri introduce un dublu al lui Despot – Ciubar Vodă, 
nebunul pretendent la tron, considerat de Eminescu o figură dramatică „genial 
desenată”, descinzând din bufonii shakespearieni. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sursa: Libertatea.ro 



 
6. Cultural BZI 

din data de 23 Noiembrie 2017 

https://cultural.bzi.ro/spectacole-de-teatru-la-nottara-in-
deschiderea-centenarului-marii-uniri-63023 

 

 

 
Spectacole de teatru la Nottara in deschiderea Centenarului Marii Uniri 

 

scena	teatru	

  
Sub genericul "100 de ani impreuna", Teatrul Nottara prezinta, in 
perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, o serie de spectacole ce vor marca 
deschiderea Centenarului Marii Uniri. 

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, spectacolele, care vor fi 
prezentate la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, vor evoca "istoria 
glorioasa a Romaniei si vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918". 



In prima zi a evenimentului, pe 29 noiembrie, va putea fi vazut, de la ora 
19,00, spectacolul-coupe "Vlaicu Voda", dupa Alexandru Davila, iar de la ora 
20,45 — "Despot Voda", dupa Vasile Alecsandri, ambele spectacole in regia lui 
Alexandru Mazgareanu. 

Pe 30 noiembrie, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul "Apusul de 
soare. Viforul. Luceafarul — o trilogie", dupa B. St. Delavrancea, in regia lui 
Alexandru Mazgareanu, o coproductie Teatrul Nottara — Asociatia Opera Prima 
— UNATC I. L. Caragiale. 

Actorul Emil Boroghina, societar de onoare al Teatrului National Craiova, 
va prezenta pe 1 decembrie, de la ora 19,30, recitalul extraordinar "Treptele 
Unirii". Spectacolul va fi prefatat de acad. prof. dr. Razvan Theodorescu. 

In data de 2 decembrie, de la ora 19,30, va putea fi vazut spectacolul 
"Despre olteni cu dragoste", dupa "La Lilieci" de Marin Sorescu, scenariu si 
regia Constantin Fugasin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 

 

 

Sursa: Cultural BZI 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. EVZ 
din data de 20 Noiembrie 2017 

http://evz.ro/teatrul-nottara-lanseaza-proiectul-100-de-ani-
impreuna-romanii.html 
 

 

 

Teatrul Nottara lansează proiectul „100 DE ANI ÎMPREUNĂ (Românii 
fără frontiere)”, dedicat Centenarului Marii Uniri! 

 
 
Spectatorii sunt invitati la cinci spectacole dedicate celui mai important 
eveniment din istoria României. Socotind importanţa şi semnificaţia 
evenimentului petrecut la 1 Decembrie 1918, cele cinci spectacole de 
inspiraţie istorică au menirea să aducă mai aproape de inima românilor 
spiritul autentic naţional.  
 
 



Pe 29 noiembrie, la Sala „George Constantin”, începând cu ora 19.00, este 
programat spectacolul-coupé Vlaicu Vodă şi Despot Vodă, în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu. 

Două drame istorice după Alexandru Davila şi Vasile Alecsandri, care 
reflectă destinului poporului român, nevoit să se lupte mereu împotriva 
vitregiilor sorții, să știe când să acționeze cu prudență și când să atace fără milă. 
Din distributie fac parte Șerban Gomoi, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Sorina 
Ștefănescu, Theodora Sandu, Ștefan Pavel, Flavius Călin, Ionuț Niculae și 
Bogdan Costea. 

Cel de-al doilea spectacol, Apus de soare. Viforul. Luceafarul - o trilogie 
după Barbu Ştefănescu Delavrancea, va fi reprezentat pe 30 noiembrie, reînviind 
istoria Moldovei din prima jumătate a secolului al XVI-lea, prin figurile 
domnitorilor Ştefan cel Mare, Ştefăniţă şi Petru Rareş. Regia este semnată de 
Alexandru Mâzgăreanu, iar în distribuţie îi regăsim pe Ion Chelaru, Bogdan 
Costea, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Ionuț Niculae, Ștefan Pavel, Sorina 
Ștefanescu, Theodora Sandu, Șerban Gomoi și Flavius Călin. 

Ziua Naţională a României este sărbătorită pe scena Nottara cu recitalul 
extraordinar de poezie „Treptele Unirii”, susținut de actorul Emil Boroghină, 
Societar de onoare al Teatrului Național Craiova.  

Prin intermediul creaţiei marilor poeţi naţionali, Emil Boroghină auce în 
faţa publicului cea mai importantă şi mai de seamă problemă a existenţei 
neamului românesc timp de peste două milenii, și anume unitatea deplină. 
Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este cea 
care a asigurat României trăinicia între ţările lumii. Scenariul aduce în prim-plan 
cele mai semnificative momente ale istoriei noastre naţionale, evoluţia noastră 
istorică. 

Evenimentul va fi prefațat de academician profesor doctor Răzvan 
Theodorescu. 

Proiectul „100 DE ANI ÎMPREUNĂ (Românii fără frontiere)”, dedicat 
Centenarului Marii Uniri, se încheie pe 2 decembrie, cu o comedie pur 
românească: Despre olteni, cu dragoste, după La Lilieci de Marin Sorescu. 
Regizorul Constantin Fugaşin reuşeşte, alături de o distribuţie de excepţie, să 
trezească la viață frânturi dintr-un univers care încă trăiește în sufletul celor 
născuți sau crescuți pe plaiurile oltenești. O călătorie prin graiul, prin obiceiurile 
sau „rânduielile” unei lumi așezate, călăuzite de valori care astăzi încep să piară 
puțin câte puțin." 

 

 

de: Felix Mihai Badea 



8. Yorick 
din data de 23 Noiembrie 2017 

https://yorick.ro/100-de-ani-impreuna-la-teatrul-nottara/ 
 

 
 

„100 de ani împreună” la Teatrul Nottara 

 
Teatrul Nottara organizează o suită de evenimente ce vor deschide 

Centenarul Marii Uniri a României. Sub sloganul „100 de ani împreună”, 
spectacolele selectate vor evoca istoria României și vor celebra marele 
eveniment de la 1 Decembrie 1918. Evenimentele se desfășoară în perioada 29 
noiembrie – 2 decembrie 2017, la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, 
după următorul program: 
29 noiembrie, spectacol-coupé: ora 19:00: Vlaicu Vodă, după Alexandru 
Davila, regia: Alexandru Mâzgăreanu; ora 20:45: Despot Vodă, după Vasile 
Alecsandri, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Evenimentul este prefațat de Ionuţ 
Mircea Marcu, doctorand al Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti, care 
va aborda problematica diferenţei dintre adevărul istoric şi cel ficţional. 



30 noiembrie, ora 19:30: Apus de soare. Viforul. Luceafărul, o trilogie, după 
B. Șt. Delavrancea, regia: Alexandru Mâzgăreanu, o coproducție: Teatrul 
Nottara, Asociația Opera Prima și UNATC I.L. Caragiale. 
1 decembrie, ora 19:30: Treptele Unirii, recital extraordinar susținut de 
actorul Emil Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Național Craiova; 
scenariul: Emil Boroghină, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Spectacol realizat în 
coproducție cu Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Spectacolul va fi 
prefațat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 
2 decembrie, ora 19:30: Despre olteni cu dragoste, după La Lilieci de Marin 
Sorescu; scenariul și regia: Constantin Fugașin. Spectacol realizat cu sprijinul 
Teatrissimo. 
 
 

Sursa: Yorick 

 



 

9. B365.ro 
din data de 23 Noiembrie 2017, ora 21:26 

http://www.b365.ro/teatrul-nottara-da-startul-evenimentelor-
dedicate-centenarului-marii-uniri-cu-o-serie-de-
spectacole_257586.html 
 

 

 
 

Teatrul Nottara dă startul evenimentelor dedicate Centenarului Marii 
Uniri, cu o serie de spectacole 

 
Teatrul Nottara din Bucureşti dă startul evenimentelor dedicate 

Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cu o serie de spectacole 
despre istoria României, regizate de Alexandru Mâzgăreanu, programate în 
perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, la Sala George Constantin a instituţiei 
teatrale. 

eatrul Nottara 
Spectacolele programate de Teatrul Nottara, sub sloganul „100 de ani 

împreună", sunt: „Vlaicu Vodă", după Alexandru Davila, „Despot Vodă", după 
Vasile Alecsandri, „Apus de soare. Viforul. Luceafărul - o trilogie", după Barbu 



Ştefănescu Delavrancea, „Treptele Unirii", recital susţinut de actorul Emil 
Boroghină, şi „Despre olteni cu dragoste", după „La Lilieci" de Marin Sorescu. 

Unul dintre spectacole, „Despre olteni, cu dragoste", a fost selectat de 
Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara, iar celelalte patru au fost 
selectate de regizorul Paul Chiribuţă, conferenţiar universitar doctor la 
Facultatea de Teatru a UNATC. Selecţia a fost făcută în urma unei sesiuni de 
înscrieri lansate în luna martie de Primăria Municipiului Bucureşti, care le 
finanţează. 
„Am obsesia că această dramaturgie românească nu se joacă, că tânăra generaţie 
nu apucă să citească asemenea texte, că sunt plictisiţi înainte. E adevărat că 
suntem într-un secol al vitezei în care timpii s-au condensat foarte mult. M-am 
gândit că ar merita această încercare în pragul acestei sărbători, să le aducem 
tinerilor aceste texte de valoare ale dramaturgiei noastre. M-am gândit că va 
trebui sa le condensăm cumva, păstrând esenţa, drama, lucrurile importante, dar 
într-o formulă care să ne permită să avem acces mai uşor la atenţia şi la 
concentrarea lor", a spus Paul Chiribuţă, în cadrul unei conferinţe de presă care a 
avut loc miercuri, la Teatrul Nottara. 
„Am discutat cu mai mulţi tineri, Alexandru Mâzgăreanu în primul rând. Am 
dorit să găsim acea formulă fără să afectăm trunchiul viu al textelor pe care le 
abordăm. Aşa au apărut scenariile la toate aceste piese. Eu am propus nişte 
scenarii, iar Alexandru Mâzgăreanu, pentru că e mai tânăr, le-a condensat şi mai 
mult", a mai spus el. 
Regizorul spectacolelor, Alexandru Mâzgăreanu, a explicat că a încercat să le 
prezinte textele într-o variantă cât mai modernă, îndepărtând o parte dintr-un 
"patos patriotic" specific perioadei în care au fost scrise acestea. 
„Împreună cu Adrian Nicolae am lucrat la producţiile acestea şi am încercat să 
dăm la o parte un patos patriotic specific perioadei în care au fost scrise. Am 
încercat să găsim o variantă cât mai modernă, o modalitate care să trezească 
interesul tinerilor şi nu numai. Am încercat să reducem piesele într-un timp în 
aşa fel încât să nu expediem momentele importante, dar nici să lăsăm ceva ce ar 
fi în plus", a spus regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 
„Şi din punct de vedere vizual nu sunt reproduceri 1 la 1 a costumelor din 
perioada respectivă, în primul rând pentru că ar fi fost destul de costisitor şi în 
alt doilea rând pentru că am preferat o interpretare modernă a acestor obiecte 
vestimentare, păstrând într-o oarecare măsură croicul. Muzica este reprezemtată 
de reinterpretări moderne ale unor motive româneşti. La «Despot Vodă» 
lucrurile alunecă spre o zonă poate electronică. Cred că a fost un exerciţiu 
interesant pentru noi toţi, astfel încât aceste piese să iasă din zona asta foarte 
patetică, pentru că ele din scriitură au această tuşă destul de groasă", a adăugat 
el. 



Alexandru Mâzgăreanu a precizat că fiecare spectacol va avea înainte o 
miniconferinţă, cu durata de 15 minute, susţinute de un tânăr doctorand la 
istorie, despre diferenţele dintre scriitura dramatică şi adevărul istoric. 

Primul spectacol programat este „Vlaicu Vodă", după Alexandru Davila, 
care va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 19.00. Distribuţia spectacolului – 
coproducţie a Teatrului Nottara şi a Asociaţiei Opera Prima, realizat cu sprijinul 
UNATC, este alcătuită de: Şerban Gomoi, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Sorina 
Ştefănescu, Theodora Sandu, Ştefan Pavel, Flavius Căin, Cosmin Pană şi 
Bogdan Costea. Scenografia este semnată de Alexandra Mâzgăreanu. 

Cu o acţiune plasată la finalul secolului al XIV-lea, drama istorică „Vlaicu 
Vodă" are în centru figura domnitorului Ţării Româneşti, în lupta sa pentru 
independenţă, zădărnicită de uneltirile venite chiar din mijlocul familiei. După 
victoria împotriva regelui Ungariei, Ludovic de Anjou, printr-o uneltire a 
Doamnei Clara, mama vitregă a lui Vlaicu (Vladislav IV Basarab), acesta se 
vede silit să se retragă la Curtea de Argeş şi să îşi lase ca ostateci la Gomneh 
sora şi cumnatul. 

Acesta va fi urmat, de la ora 20.45, de spectacolul „Despot Vodă" după 
Vasile Alecsandri, cu scenografia semnată de Alexandra Mâzgăreanu, cu aceiaşi 
actori în distribuţie. Drama istorică de factură romantică urmăreşlte ascensiunea 
şi decăderea lui Despot Eraclid, domn al Moldovei între anii 1558 şi 1561. 

Evenimentul va fi prefaţat de Ionuţ Mircea Marcu, doctorand al Facultăţii 
de Istorie, Universitatea Bucureşti, care va aborda problematica diferenţei dintre 
adevărul istoric şi cel ficţional. 

Seria de spectacole va continua pe 20 noiembrie, de la ora 19.30, cu 
„Apus de soare. Viforul. Luceafărul - o trilogie", după Barbu Ştefănescu 
Delavrancea, o coproducţie Teatrul Nottara, Asociaţia Opera Prima şi UNATC 
„I.L. Caragiale". Spectacolul reînvie istoria Moldovei din prima jumătate a 
secolului al XVI-lea, prin figurile domnitorilor Ştefan cel Mare, Ştefăniţă şi 
Petru Rareş. 

Distribuţia spectacolului este alcătuită de: IonChelaru, Bogdan Costea, 
Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Cosmin Pană, Ştefan Pavel, Sorina Ştefănescu, 
Theodora Sandu, Şerban Gomoi ş Flavius Călin. 

Pe 1 decembrie, de la ora 19.30, va fi prezentat „Treptele Unirii", un 
recital susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Naţional Craiova, după scenariul scris de el. Spectacolul este realizat în 
coproducţie cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu" din Craiova şi va fi prefaţat de 
academicianul Răzvan Theodorescu. 

Seria de spectacole se va încheia pe 2 decembrie, de la ora 19.30, cu 
„Despre olteni cu dragoste", după „La Lilieci" de Marin Sorescu, cu scenariul şi 
regia semnate de Constantin Fugaşin. Spectacolul este realizat cu sprijinul 



Teatrissimo. Din distribuţie fac parte: Ion Haiduc, Ada Nevrot, Daniela Minoiu, 
Ion Grosu, Sorin Cociş, Dani Popescu, Alexandru Năstase, Mihaela Subţirică/ 
Alexandra Aga, Eduard Cârlan/ Gigi Iordache, Alexandru Mike Gheprghiu, 
Raluca Tiţa şi Eduard Epure. 

Spectacolele vor intra în repertoriul Teatrului Nottara, dar vor fi jucate şi 
în străinătate. 
„Sunt spectacole ale teatrului, ele se vor juca, dar vor merge în dfoarte multe 
turnee acolo undese află români. În primul rând în jurul ţării noastre, dar şi în 
Spania, în Italia, acolo unde este o comunitate puternică de români, mai ales că 
acolo sunt şi foarte mulţi români şi cu vârste de peste 50 de ani, care se vor 
bucura şi vor şti ceea ce înseamnă o piesă istorică. Spectacolele făcute cu 
UNATC, cele trei istorice, se vor duce, după cele 10 reprezentaţii pe care ni le 
dau nouă, se vor juca efectiv în licee. Nouă ne dau 10 reprezentaţii în baza 
faptului că noi amfinanţat producţia lor, după care ele se desprind de noi şi se 
vor juca în licee şi acolo unde pot şi găsesc un loc, şi în ţară şi în străinătate", a 
spus Marinela Ţepuş pentru Agenţia de presă News.ro. 

Directorul teatrului a precizat că Nottara va mai avea un proiect dedicat 
Centenarului anul viitor - o coproducţie cu „Ginta Latină" din Republica 
Moldova. 

 
 

de: Claudiu Popa 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



 
10. CREDIDAM 

din data de 29 Noiembrie 2017 
http://credidam.ro/wp/100-de-ani-impreuna-romanii-fara-frontiere-un-
proiect-marca-teatrul-nottara-dedicat-centenarului-marii-uniri-a-
romaniei/ 

 

 

 

 
 

„100 de ani împreună” (Românii fără frontiere) Un proiect marca Teatrul 
Nottara, dedicat Centenarului Marii Uniri a României 

 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, are plăcerea să vă 
invite la suita de evenimente ce vor deschide Centenarul Marii Uniri a 
României. Sub sloganul „100 de ani împreună”, spectacolele selectate vor 
evoca istoria glorioasă a României şi vor celebra marele eveniment de la 1 
Decembrie 1918. 

Evenimentele se desfăşoară în perioada 29 noiembrie – 2 decembrie 2017, la 
Sala George Constantin a Teatrului Nottara, după următorul program: 

29 noiembrie, spectacol-coupé: ora 19:00: Vlaicu Vodă, după Alexandru 
Davila, regia: Alexandru Mâzgăreanu; ora 20:45: Despot Vodă, după Vasile 



Alecsandri, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Eveniment prefaţat de către Ionuţ 
Mircea Marcu, doctorand al Facultăţii de Istorie, Universitatea Bucureşti, care 
va aborda problematica diferenţei dintre adevărul istoric şi cel ficţional. 

30 noiembrie, ora 19:30: Apus de soare. Viforul. Luceafărul – o trilogie, după 
B.Şt. Delavrancea, regia: Alexandru Mâzgăreanu, o coproducţie: Teatrul 
Nottara, Asociaţia Opera Prima şi UNATC I.L. Caragiale. 

1 decembrie, ora 19:30: Treptele Unirii, recital extraordinar susţinut de actorul 
Emil Boroghină, Societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova; scenariul: 
Emil Boroghină, regia: Alexandru Mâzgăreanu. Spectacol realizat în 
coproducţie cu Teatrul Naţional Marin Sorescu din Craiova. Spectacolul va fi 
prefaţat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 

2 decembrie, ora 19:30: Despre olteni cu dragoste, după La Lilieci de Marin 
Sorescu; scenariul şi regia: Constantin Fugaşin. Spectacol realizat cu sprijinul 
Teatrissimo. (R.N.) 

 
 
 
 
 
 

Sursa: CREDIDAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. DC NEWS 

din data de 20 Noiembrie 2017, ora 13:37 

https://www.dcnews.ro/teatrul-nottara-lanseaza-proiectul-100-de-
ani-impreuna-romanii-fara-frontiere-dedicat-centenarului-marii-
uniri_566831.html 
 

 

 
Teatrul Nottara lansează proiectul „100 DE ANI ÎMPREUNĂ - Românii 

fără frontiere”, dedicat Centenarului Marii Uniri! 

 
Cinci spectacole dedicate celui mai important eveniment din istoria României 
sunt pregătite pentru iubitorii de teatru, la Nottara. Socotind importanța şi 
semnificația evenimentului petrecut la 1 Decembrie 1918, cele cinci spectacole de 
inspirație istorică au menirea să aducă mai aproape de inima românilor spiritul 
autentic național. 
 

Pe 29 noiembrie, la Sala „George Constantin", începând cu ora 19.00, este 
programat spectacolul-coupé Vlaicu Vodă şi Despot Vodă, în regia lui Alexandru 



Mâzgăreanu. Două drame istorice după Alexandru Davila şi Vasile Alecsandri, 
care reflectă destinului poporului român, nevoit să se lupte mereu împotriva 
vitregiilor sorții, să știe când să acționeze cu prudență și când să atace fără milă. 

 

Din distributie fac parte Șerban Gomoi, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, 
Sorina Ștefănescu, Theodora Sandu, Ștefan Pavel, Flavius Călin, Ionuț Niculae și 
Bogdan Costea. 

Cel de-al doilea spectacol, Apus de soare. Viforul. Luceafarul - o trilogie 
după Barbu Ştefănescu Delavrancea, va fi reprezentat pe 30 noiembrie, reînviind 
istoria Moldovei din prima jumătate a secolului al XVI-lea, prin figurile 
domnitorilor Ştefan cel Mare, Ştefăniţă şi Petru Rareş. ( AFIS TRILOGIE) Regia 
este semnată de Alexandru Mâzgăreanu, iar în distribuţie îi regăsim pe Ion 
Chelaru, Bogdan Costea, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Ionuț Niculae, Ștefan 
Pavel, Sorina Ștefanescu, Theodora Sandu, Șerban Gomoi și Flavius Călin. 

Ziua Naţională a României este sărbătorită pe scena Nottara cu recitalul 
extraordinar de poezie „Treptele Unirii", susținut de actorul Emil Boroghină, 
Societar de onoare al Teatrului Național Craiova. (AFIS TREPTELE UNIRII ) 
Prin intermediul creaţiei marilor poeţi naţionali, Emil Boroghină auce în faţa 
publicului cea mai importantă şi mai de seamă problemă a existenţei neamului 
românesc timp de peste două milenii, și anume unitatea deplină. Legătura 
indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este cea care a asigurat 
României trăinicia între ţările lumii. Scenariul aduce în prim-plan cele mai 
semnificative momente ale istoriei noastre naţionale, evoluţia noastră istorică. 

Evenimentul va fi prefațat de academician profesor doctor Răzvan 
Theodorescu. 

Proiectul „100 DE ANI ÎMPREUNĂ (Românii fără frontiere)", dedicat 
Centenarului Marii Uniri, se încheie pe 2 decembrie, cu o comedie pur 
românească: Despre olteni, cu dragoste, după La Lilieci de Marin Sorescu. 



 

Regizorul Constantin Fugaşin reuşeşte, alături de o distribuţie de 
excepţie, să trezească la viață frânturi dintr-un univers care încă trăiește în 
sufletul celor născuți sau crescuți pe plaiurile oltenești. O călătorie prin 
graiul, prin obiceiurile sau „rânduielile" unei lumi așezate, călăuzite de 
valori care astăzi încep să piară puțin câte puțin. 

 

 

 

 

 

de: Flaviu Predescu  



 

12. DC NEWS 
din data de 23 Noiembrie 2017, ora 09:34 

https://www.dcnews.ro/spectacole-de-teatru-la-nottara-in-
deschiderea-centenarului-marii-uniri_567388.html 
 

 

 
Centenar, "100 de ani împreună", spectacole Nottara 

 

 
 

Teatrul Nottara prezintă, în perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, sub 
genericul "100 de ani împreună", o serie de spectacole ce vor marca deschiderea 
Centenarului Marii Uniri. 
 

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, spectacolele, care vor fi 
prezentate la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, vor evoca 'istoria 
glorioasă a României şi vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918'. 

În prima zi a evenimentului, pe 29 noiembrie, va putea fi văzut, de la ora 
19,00, spectacolul-coupe 'Vlaicu Vodă', după Alexandru Davila, iar de la ora 20,45 



- 'Despot Vodă', după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu. 

 30 noiembrie, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul 'Apusul de soare. 
Viforul. Luceafărul - o trilogie', după B. Şt. Delavrancea, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu, o coproducţie Teatrul Nottara - Asociaţia Opera Prima - UNATC I. 
L. Caragiale. 

Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, 
va prezenta pe 1 decembrie, de la ora 19,30, recitalul extraordinar 'Treptele Unirii'. 
Spectacolul va fi prefaţat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 

În data de 2 decembrie, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul 'Despre 
olteni cu dragoste', după 'La Lilieci' de Marin Sorescu, scenariu şi regia Constantin 
Fugaşin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 

 

 

 

 

 de: Mircea F. Cristian 



 

13. Jurnalul 
din data de 29 Noiembrie 2017, ora 10:29 
http://jurnalul.ro/cultura/teatru/spectacole-de-teatru-la-nottara-in-
deschiderea-centenarului-marii-uniri-758899.html 

 

 

Spectacole de teatru la Nottara în deschiderea Centenarului Marii Uniri 

 
 

Sub genericul "100 de ani împreună", Teatrul Nottara prezintă, de miercuri până 
sâmbătă, o serie de spectacole ce vor marca deschiderea Centenarului Marii 
Uniri.  
 
Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, spectacolele, care vor fi 
prezentate la Sala 'George Constantin' a Teatrului Nottara, vor evoca "istoria 



glorioasă a României şi vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918".  
 
În prima zi a evenimentului, miercuri, va putea fi văzut, de la ora 19,00, 
spectacolul-coupe "Vlaicu Vodă", după Alexandru Davila, iar de la ora 20,45 - 
"Despot Vodă", după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu.  
 
 
Joi, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul "Apusul de soare. Viforul. 
Luceafărul - o trilogie", după B. Şt. Delavrancea, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu, o coproducţie Teatrul Nottara - Asociaţia Opera Prima - UNATC 
'I. L. Caragiale'.  
 
 
Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, va 
prezenta vineri, de la ora 19,30, recitalul extraordinar "Treptele Unirii". 
Spectacolul va fi prefaţat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu.  
 
Sâmbătă, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul "Despre olteni cu 
dragoste", după "La Lilieci" de Marin Sorescu, scenariu şi regia Constantin 
Fugaşin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 
 
 
 

Sursa: Jurnalul.ro 
 



14. România News 
din data de 29 Noiembrie 2017 
http://romania.shafaqna.com/RO/RO/1210673 

 

 
 
 

Spectacole de teatru la Nottara în deschiderea Centenarului Marii Uniri 

 
 

Sub genericul "100 de ani împreună", Teatrul Nottara prezintă, de miercuri până 
sâmbătă, o serie de spectacole ce vor marca deschiderea Centenarului Marii 
Uniri.  
 
Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, spectacolele, care vor fi 
prezentate la Sala 'George Constantin' a Teatrului Nottara, vor evoca "istoria 
glorioasă a României şi vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918".  
 



În prima zi a evenimentului, miercuri, va putea fi văzut, de la ora 19,00, 
spectacolul-coupe "Vlaicu Vodă", după Alexandru Davila, iar de la ora 20,45 - 
"Despot Vodă", după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu.  
 
 
Joi, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul "Apusul de soare. Viforul. 
Luceafărul - o trilogie", după B. Şt. Delavrancea, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu, o coproducţie Teatrul Nottara - Asociaţia Opera Prima - UNATC 
'I. L. Caragiale'.  
 
 
Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, va 
prezenta vineri, de la ora 19,30, recitalul extraordinar "Treptele Unirii". 
Spectacolul va fi prefaţat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu.  
 
Sâmbătă, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul "Despre olteni cu 
dragoste", după "La Lilieci" de Marin Sorescu, scenariu şi regia Constantin 
Fugaşin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 
 
 
 

Sursa: Jurnalul.ro 
 



15. Index Ştiri 
din data de 29 Noiembrie 2017 
http://www.indexstiri.ro/spectacole-de-teatru-la-nottara-in-
deschiderea-centenarului-marii-uniri.html 
 

 
 

Spectacole de teatru la Nottara în deschiderea Centenarului Marii Uniri 

 
 

Sub genericul "100 de ani împreună", Teatrul Nottara prezintă, de miercuri până 
sâmbătă, o serie de spectacole ce vor marca deschiderea Centenarului Marii 
Uniri.  
 
Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, spectacolele, care vor fi 
prezentate la Sala 'George Constantin' a Teatrului Nottara, vor evoca "istoria 
glorioasă a României şi vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918".  
 



În prima zi a evenimentului, miercuri, va putea fi văzut, de la ora 19,00, 
spectacolul-coupe "Vlaicu Vodă", după Alexandru Davila, iar de la ora 20,45 - 
"Despot Vodă", după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu.  
 
 
Joi, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul "Apusul de soare. Viforul. 
Luceafărul - o trilogie", după B. Şt. Delavrancea, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu, o coproducţie Teatrul Nottara - Asociaţia Opera Prima - UNATC 
'I. L. Caragiale'.  
 
 
Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, va 
prezenta vineri, de la ora 19,30, recitalul extraordinar "Treptele Unirii". 
Spectacolul va fi prefaţat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu.  
 
Sâmbătă, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul "Despre olteni cu 
dragoste", după "La Lilieci" de Marin Sorescu, scenariu şi regia Constantin 
Fugaşin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 
 
 
 

Sursa: Jurnalul.ro 



 
16. TrackNews 

din data de 20 Noiembrie 2017 
https://www.tracknews.ro/teatrul-nottara-lanseaza-proiectul-100-de-
ani-impreuna-romanii-fara-frontiere-dedicat-centenarului-marii-uniri-
28568/ 
 

 
 
 

Teatrul Nottara lansează proiectul „100 DE ANI ÎMPREUNĂ (Românii 
fără frontiere)”, dedicat Centenarului Marii Uniri! 

 
 
Spectatorii sunt invitati la cinci spectacole dedicate celui mai important 
eveniment din istoria României. Socotind importanţa şi semnificaţia 
evenimentului petrecut la 1 Decembrie 1918, cele cinci spectacole de 
inspiraţie istorică au menirea să aducă mai aproape de inima românilor 
spiritul autentic naţional.  
 
 

Pe 29 noiembrie, la Sala „George Constantin”, începând cu ora 19.00, este 
programat spectacolul-coupé Vlaicu Vodă şi Despot Vodă, în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu. 



Două drame istorice după Alexandru Davila şi Vasile Alecsandri, care 
reflectă destinului poporului român, nevoit să se lupte mereu împotriva 
vitregiilor sorții, să știe când să acționeze cu prudență și când să atace fără milă. 
Din distributie fac parte Șerban Gomoi, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Sorina 
Ștefănescu, Theodora Sandu, Ștefan Pavel, Flavius Călin, Ionuț Niculae și 
Bogdan Costea. 

Cel de-al doilea spectacol, Apus de soare. Viforul. Luceafarul - o trilogie 
după Barbu Ştefănescu Delavrancea, va fi reprezentat pe 30 noiembrie, reînviind 
istoria Moldovei din prima jumătate a secolului al XVI-lea, prin figurile 
domnitorilor Ştefan cel Mare, Ştefăniţă şi Petru Rareş. Regia este semnată de 
Alexandru Mâzgăreanu, iar în distribuţie îi regăsim pe Ion Chelaru, Bogdan 
Costea, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Ionuț Niculae, Ștefan Pavel, Sorina 
Ștefanescu, Theodora Sandu, Șerban Gomoi și Flavius Călin. 

Ziua Naţională a României este sărbătorită pe scena Nottara cu recitalul 
extraordinar de poezie „Treptele Unirii”, susținut de actorul Emil Boroghină, 
Societar de onoare al Teatrului Național Craiova.  

Prin intermediul creaţiei marilor poeţi naţionali, Emil Boroghină auce în 
faţa publicului cea mai importantă şi mai de seamă problemă a existenţei 
neamului românesc timp de peste două milenii, și anume unitatea deplină. 
Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este cea 
care a asigurat României trăinicia între ţările lumii. Scenariul aduce în prim-plan 
cele mai semnificative momente ale istoriei noastre naţionale, evoluţia noastră 
istorică. 

Evenimentul va fi prefațat de academician profesor doctor Răzvan 
Theodorescu. 

Proiectul „100 DE ANI ÎMPREUNĂ (Românii fără frontiere)”, dedicat 
Centenarului Marii Uniri, se încheie pe 2 decembrie, cu o comedie pur 
românească: Despre olteni, cu dragoste, după La Lilieci de Marin Sorescu. 
Regizorul Constantin Fugaşin reuşeşte, alături de o distribuţie de excepţie, să 
trezească la viață frânturi dintr-un univers care încă trăiește în sufletul celor 
născuți sau crescuți pe plaiurile oltenești. O călătorie prin graiul, prin obiceiurile 
sau „rânduielile” unei lumi așezate, călăuzite de valori care astăzi încep să piară 
puțin câte puțin." 

 
Sursa: evz.ro 

 
 
 



17. ZiareLive 
din data de 23 Noiembrie 2017 
http://www.ziarelive.ro/stiri/centenar-100-de-ani-impreuna-spectacole-
nottara.html 

 

 

Centenar, "100 de ani împreună", spectacole Nottara 
 

 
 

Teatrul Nottara prezintă, în perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, sub 
genericul "100 de ani împreună", o serie de spectacole ce vor marca deschiderea 
Centenarului Marii Uniri. 
 

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, spectacolele, care vor fi 
prezentate la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, vor evoca 'istoria 
glorioasă a României şi vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918'. 

În prima zi a evenimentului, pe 29 noiembrie, va putea fi văzut, de la ora 
19,00, spectacolul-coupe 'Vlaicu Vodă', după Alexandru Davila, iar de la ora 20,45 
- 'Despot Vodă', după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu. 



 30 noiembrie, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul 'Apusul de soare. 
Viforul. Luceafărul - o trilogie', după B. Şt. Delavrancea, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu, o coproducţie Teatrul Nottara - Asociaţia Opera Prima - UNATC I. 
L. Caragiale. 

Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, 
va prezenta pe 1 decembrie, de la ora 19,30, recitalul extraordinar 'Treptele Unirii'. 
Spectacolul va fi prefaţat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 

În data de 2 decembrie, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul 'Despre 
olteni cu dragoste', după 'La Lilieci' de Marin Sorescu, scenariu şi regia Constantin 
Fugaşin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 

 
 
 
 
 

Sursa: DCNEWS 
 



18. Portal-ro 
din data de 23 Noiembrie 2017 

http://portal-ro.com/post/centenar-100-de-ani-/ 
 

 

 
 

Centenar, "100 de ani împreună", spectacole Nottara 
 

 
 

Teatrul Nottara prezintă, în perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, sub 
genericul "100 de ani împreună", o serie de spectacole ce vor marca deschiderea 
Centenarului Marii Uniri. 
 

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, spectacolele, care vor fi 
prezentate la Sala George Constantin a Teatrului Nottara, vor evoca 'istoria 
glorioasă a României şi vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918'. 

În prima zi a evenimentului, pe 29 noiembrie, va putea fi văzut, de la ora 
19,00, spectacolul-coupe 'Vlaicu Vodă', după Alexandru Davila, iar de la ora 20,45 
- 'Despot Vodă', după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu. 



 30 noiembrie, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul 'Apusul de soare. 
Viforul. Luceafărul - o trilogie', după B. Şt. Delavrancea, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu, o coproducţie Teatrul Nottara - Asociaţia Opera Prima - UNATC I. 
L. Caragiale. 

Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, 
va prezenta pe 1 decembrie, de la ora 19,30, recitalul extraordinar 'Treptele Unirii'. 
Spectacolul va fi prefaţat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 

În data de 2 decembrie, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul 'Despre 
olteni cu dragoste', după 'La Lilieci' de Marin Sorescu, scenariu şi regia Constantin 
Fugaşin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 

 
 
 
 
 

Sursa: DCNEWS 
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din data de 22 Noiembrie 2017, ora 20:37 
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Teatrul Nottara dă startul evenimentelor dedicate Centenarului Marii 
Unirii 

 

 
Foto: Metropotam 

 
Teatrul Nottara din Bucureşti dă startul evenimentelor dedicate 
Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cu o serie de spectacole 
despre istoria României, regizate de Alexandru Mâzgăreanu, programate în 
perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, la Sala George Constantin a instituţiei 
teatrale. 

Spectacolele programate de Teatrul Nottara, sub sloganul „100 de ani 
împreună”, sunt: „Vlaicu Vodă”, după Alexandru Davila, „Despot Vodă”, după 
Vasile Alecsandri, „Apus de soare. Viforul. Luceafărul - o trilogie”, după Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, „Treptele Unirii”, recital susţinut de actorul Emil 
Boroghină, şi „Despre olteni cu dragoste”, după „La Lilieci” de Marin Sorescu. 



Unul dintre spectacole, „Despre olteni, cu dragoste”, a fost selectat de 
Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara, iar celelalte patru au fost 
selectate de regizorul Paul Chiribuţă, conferenţiar universitar doctor la 
Facultatea de Teatru a UNATC. Selecţia a fost făcută în urma unei sesiuni de 
înscrieri lansate în luna martie de Primăria Municipiului Bucureşti, care le 
finanţează. 

„Am obsesia că această dramaturgie românească nu se joacă, că tânăra generaţie 
nu apucă să citească asemenea texte, că sunt plictisiţi înainte. E adevărat că 
suntem într-un secol al vitezei în care timpii s-au condensat foarte mult. M-am 
gândit că ar merita această încercare în pragul acestei sărbători, să le aducem 
tinerilor aceste texte de valoare ale dramaturgiei noastre. M-am gândit că va 
trebui sa le condensăm cumva, păstrând esenţa, drama, lucrurile importante, dar 
într-o formulă care să ne permită să avem acces mai uşor la atenţia şi la 
concentrarea lor”, a spus Paul Chiribuţă, în cadrul unei conferinţe de presă care 
a avut loc miercuri, la Teatrul Nottara.  

„Am discutat cu mai mulţi tineri, Alexandru Mâzgăreanu în primul rând. Am 
dorit să găsim acea formulă fără să afectăm trunchiul viu al textelor pe care le 
abordăm. Aşa au apărut scenariile la toate aceste piese. Eu am propus nişte 
scenarii, iar Alexandru Mâzgăreanu, pentru că e mai tânăr, le-a condensat şi mai 
mult”, a mai spus el. 

Regizorul spectacolelor, Alexandru Mâzgăreanu, a explicat că a încercat să le 
prezinte textele într-o variantă cât mai modernă, îndepărtând o parte dintr-un 
”patos patriotic” specific perioadei în care au fost scrise acestea. 

„Împreună cu Adrian Nicolae am lucrat la producţiile acestea şi am încercat să 
dăm la o parte un patos patriotic specific perioadei în care au fost scrise. Am 
încercat să găsim o variantă cât mai modernă, o modalitate care să trezească 
interesul tinerilor şi nu numai. Am încercat să reducem piesele într-un timp în 
aşa fel încât să nu expediem momentele importante, dar nici să lăsăm ceva ce ar 
fi în plus”, a spus regizorul Alexandru Mâzgăreanu.  

„Şi din punct de vedere vizual nu sunt reproduceri 1 la 1 a costumelor din 
perioada respectivă, în primul rând pentru că ar fi fost destul de costisitor şi în 
alt doilea rând pentru că am preferat o interpretare modernă a acestor obiecte 
vestimentare, păstrând într-o oarecare măsură croicul. Muzica este reprezemtată 
de reinterpretări moderne ale unor motive româneşti. La «Despot Vodă» 
lucrurile alunecă spre o zonă poate electronică. Cred că a fost un exerciţiu 
interesant pentru noi toţi, astfel încât aceste piese să iasă din zona asta foarte 
patetică, pentru că ele din scriitură au această tuşă destul de groasă”, a adăugat 
el. 



Alexandru Mâzgăreanu a precizat că fiecare spectacol va avea înainte o 
miniconferinţă, cu durata de 15 minute, susţinute de un tânăr doctorand la 
istorie, despre diferenţele dintre scriitura dramatică şi adevărul istoric. 

Primul spectacol programat este „Vlaicu Vodă”, după Alexandru Davila, 
care va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 19.00. Distribuţia spectacolului – 
coproducţie a Teatrului Nottara şi a Asociaţiei Opera Prima, realizat cu sprijinul 
UNATC, este alcătuită de: Şerban Gomoi, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Sorina 
Ştefănescu, Theodora Sandu, Ştefan Pavel, Flavius Căin, Cosmin Pană şi 
Bogdan Costea. Scenografia este semnată de Alexandra Mâzgăreanu. 

Cu o acţiune plasată la finalul secolului al XIV-lea, drama istorică „Vlaicu 
Vodă” are în centru figura domnitorului Ţării Româneşti, în lupta sa pentru 
independenţă, zădărnicită de uneltirile venite chiar din mijlocul familiei. După 
victoria împotriva regelui Ungariei, Ludovic de Anjou, printr-o uneltire a 
Doamnei Clara, mama vitregă a lui Vlaicu (Vladislav IV Basarab), acesta se 
vede silit să se retragă la Curtea de Argeş şi să îşi lase ca ostateci la Gomneh 
sora şi cumnatul. 

Acesta va fi urmat, de la ora 20.45, de spectacolul „Despot Vodă” după 
Vasile Alecsandri, cu scenografia semnată de Alexandra Mâzgăreanu, cu aceiaşi 
actori în distribuţie. Drama istorică de factură romantică urmăreşlte ascensiunea 
şi decăderea lui Despot Eraclid, domn al Moldovei între anii 1558 şi 1561. 

Evenimentul va fi prefaţat de Ionuţ Mircea Marcu, doctorand al Facultăţii 
de Istorie, Universitatea Bucureşti, care va aborda problematica diferenţei dintre 
adevărul istoric şi cel ficţional. 

Seria de spectacole va continua pe 20 noiembrie, de la ora 19.30, cu 
„Apus de soare. Viforul. Luceafărul - o trilogie”, după Barbu 
Ştefănescu  Delavrancea, o coproducţie Teatrul Nottara, Asociaţia Opera Prima 
şi UNATC „I.L. Caragiale”. Spectacolul reînvie istoria Moldovei din prima 
jumătate a secolului al XVI-lea, prin figurile domnitorilor Ştefan cel Mare, 
Ştefăniţă şi Petru Rareş. 

Distribuţia spectacolului este alcătuită de: IonChelaru, Bogdan Costea, 
Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Cosmin Pană, Ştefan Pavel, Sorina Ştefănescu, 
Theodora Sandu, Şerban Gomoi ş Flavius Călin. 

Pe 1 decembrie, de la ora 19.30, va fi prezentat „Treptele Unirii”, un 
recital susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Naţional Craiova, după scenariul scris de el. Spectacolul este realizat în 
coproducţie cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi va fi prefaţat de 
academicianul Răzvan Theodorescu. 

Seria de spectacole se va încheia pe 2 decembrie, de la ora 19.30, cu 
„Despre olteni cu dragoste”, după „La Lilieci” de Marin Sorescu, cu scenariul şi 



regia semnate de Constantin Fugaşin. Spectacolul este realizat cu sprijinul 
Teatrissimo. Din distribuţie fac parte: Ion Haiduc, Ada Nevrot, Daniela Minoiu, 
Ion Grosu, Sorin Cociş, Dani Popescu, Alexandru Năstase, Mihaela Subţirică/ 
Alexandra Aga, Eduard Cârlan/ Gigi Iordache, Alexandru Mike Gheprghiu, 
Raluca Tiţa şi Eduard Epure. 

Spectacolele vor intra în repertoriul Teatrului Nottara, dar vor fi jucate şi 
în străinătate. 

„Sunt spectacole ale teatrului, ele se vor juca, dar vor merge în dfoarte multe 
turnee acolo undese află români. În primul rând în jurul ţării noastre, dar şi în 
Spania, în Italia, acolo unde este o comunitate puternică de români, mai ales că 
acolo sunt şi foarte mulţi români şi cu vârste de peste 50 de ani, care se vor 
bucura şi vor şti ceea ce înseamnă o piesă istorică. Spectacolele făcute cu 
UNATC, cele trei istorice, se vor duce, după cele 10 reprezentaţii pe care ni le 
dau nouă, se vor juca efectiv în licee. Nouă ne dau 10 reprezentaţii în baza 
faptului că noi amfinanţat producţia lor, după care ele se desprind de noi şi se 
vor juca în licee şi acolo unde pot şi găsesc un loc, şi în ţară şi în străinătate”, a 
spus Marinela Ţepuş pentru Agenţia de presă News.ro. 

Directorul teatrului a precizat că Nottara va mai avea un proiect dedicat 
Centenarului anul viitor - o coproducţie cu „Ginta Latină” din Republica 
Moldova.  

 

 

 

 

 

sursa: News.ro 



 

20. Bucureşti News 
din data de 28 Noiembrie 2017 
https://bucuresti-news.ro/teatrul-nottara-din-bucuresti-intampina-ziua-
nationala-a-romaniei-cu-o-serie-de-spectacole-istorice/ 

 

 
TEATRUL NOTTARA DIN BUCURESTI INTAMPINA ZIUA NATIONALA A 

ROMANIEI CU O SERIE DE SPECTACOLE ISTORICE 
 

 
 

Teatrul Nottara din Bucureşti dă startul evenimentelor dedicate 
Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cu o serie de spectacole 
despre istoria României, regizate de Alexandru Mâzgăreanu, programate în 
perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, la Sala George Constantin a instituţiei 
teatrale. 
 

Spectacolele programate de Teatrul Nottara, sub sloganul „100 de ani 
împreună”, sunt: „Vlaicu Vodă”, după Alexandru Davila, „Despot Vodă”, după 



Vasile Alecsandri, „Apus de soare. Viforul. Luceafărul – o trilogie”, după Barbu 
Ştefănescu Delavrancea, „Treptele Unirii”, recital susţinut de actorul Emil 
Boroghină, şi „Despre olteni cu dragoste”, după „La Lilieci” de Marin Sorescu. 

Unul dintre spectacole, „Despre olteni, cu dragoste”, a fost selectat de 
Marinela Ţepuş, directoarea Teatrului Nottara, iar celelalte patru au fost 
selectate de regizorul Paul Chiribuţă, conferenţiar universitar doctor la 
Facultatea de Teatru a UNATC. Selecţia a fost făcută în urma unei sesiuni de 
înscrieri lansate în luna martie de Primăria Municipiului Bucureşti, care le 
finanţează. 
 
„Am obsesia că această dramaturgie românească nu se joacă, că tânăra generaţie 
nu apucă să citească asemenea texte, că sunt plictisiţi înainte. E adevărat că 
suntem într-un secol al vitezei în care timpii s-au condensat foarte mult. M-am 
gândit că ar merita această încercare în pragul acestei sărbători, să le aducem 
tinerilor aceste texte de valoare ale dramaturgiei noastre. M-am gândit că va 
trebui sa le condensăm cumva, păstrând esenţa, drama, lucrurile importante, dar 
într-o formulă care să ne permită să avem acces mai uşor la atenţia şi la 
concentrarea lor”, a spus Paul Chiribuţă, în cadrul unei conferinţe de presă care 
a avut loc miercuri, la Teatrul Nottara. 
 
„Am discutat cu mai mulţi tineri, Alexandru Mâzgăreanu în primul rând. Am 
dorit să găsim acea formulă fără să afectăm trunchiul viu al textelor pe care le 
abordăm. Aşa au apărut scenariile la toate aceste piese. Eu am propus nişte 
scenarii, iar Alexandru Mâzgăreanu, pentru că e mai tânăr, le-a condensat şi mai 
mult”, a mai spus el. 
 

Regizorul spectacolelor, Alexandru Mâzgăreanu, a explicat că a încercat 
să le prezinte textele într-o variantă cât mai modernă, îndepărtând o parte dintr-
un „patos patriotic” specific perioadei în care au fost scrise acestea. 
 
„Împreună cu Adrian Nicolae am lucrat la producţiile acestea şi am încercat să 
dăm la o parte un patos patriotic specific perioadei în care au fost scrise. Am 
încercat să găsim o variantă cât mai modernă, o modalitate care să trezească 
interesul tinerilor şi nu numai. Am încercat să reducem piesele într-un timp în 
aşa fel încât să nu expediem momentele importante, dar nici să lăsăm ceva ce ar 
fi în plus”, a spus regizorul Alexandru Mâzgăreanu. 
 
„Şi din punct de vedere vizual nu sunt reproduceri 1 la 1 a costumelor din 
perioada respectivă, în primul rând pentru că ar fi fost destul de costisitor şi în 
alt doilea rând pentru că am preferat o interpretare modernă a acestor obiecte 
vestimentare, păstrând într-o oarecare măsură croicul. Muzica este reprezemtată 
de reinterpretări moderne ale unor motive româneşti. La «Despot Vodă» 
lucrurile alunecă spre o zonă poate electronică. Cred că a fost un exerciţiu 



interesant pentru noi toţi, astfel încât aceste piese să iasă din zona asta foarte 
patetică, pentru că ele din scriitură au această tuşă destul de groasă”, a adăugat 
el. 
 

Alexandru Mâzgăreanu a precizat că fiecare spectacol va avea înainte o 
miniconferinţă, cu durata de 15 minute, susţinute de un tânăr doctorand la 
istorie, despre diferenţele dintre scriitura dramatică şi adevărul istoric. 

 
Primul spectacol programat este „Vlaicu Vodă”, după Alexandru Davila, 

care va avea loc pe 29 noiembrie, de la ora 19.00. Distribuţia spectacolului – 
coproducţie a Teatrului Nottara şi a Asociaţiei Opera Prima, realizat cu sprijinul 
UNATC, este alcătuită de: Şerban Gomoi, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Sorina 
Ştefănescu, Theodora Sandu, Ştefan Pavel, Flavius Căin, Cosmin Pană şi 
Bogdan Costea. Scenografia este semnată de Alexandra Mâzgăreanu. 
 

Cu o acţiune plasată la finalul secolului al XIV-lea, drama istorică „Vlaicu 
Vodă” are în centru figura domnitorului Ţării Româneşti, în lupta sa pentru 
independenţă, zădărnicită de uneltirile venite chiar din mijlocul familiei. După 
victoria împotriva regelui Ungariei, Ludovic de Anjou, printr-o uneltire a 
Doamnei Clara, mama vitregă a lui Vlaicu (Vladislav IV Basarab), acesta se 
vede silit să se retragă la Curtea de Argeş şi să îşi lase ca ostateci la Gomneh 
sora şi cumnatul. 

 
Acesta va fi urmat, de la ora 20.45, de spectacolul „Despot Vodă” după 

Vasile Alecsandri, cu scenografia semnată de Alexandra Mâzgăreanu, cu aceiaşi 
actori în distribuţie. Drama istorică de factură romantică urmăreşlte ascensiunea 
şi decăderea lui Despot Eraclid, domn al Moldovei între anii 1558 şi 1561. 
Evenimentul va fi prefaţat de Ionuţ Mircea Marcu, doctorand al Facultăţii de 
Istorie, Universitatea Bucureşti, care va aborda problematica diferenţei dintre 
adevărul istoric şi cel ficţional. 
 

Seria de spectacole va continua pe 20 noiembrie, de la ora 19.30, cu 
„Apus de soare. Viforul. Luceafărul – o trilogie”, după Barbu Ştefănescu 
Delavrancea, o coproducţie Teatrul Nottara, Asociaţia Opera Prima şi UNATC 
„I.L. Caragiale”. Spectacolul reînvie istoria Moldovei din prima jumătate a 
secolului al XVI-lea, prin figurile domnitorilor Ştefan cel Mare, Ştefăniţă şi 
Petru Rareş. 
Distribuţia spectacolului este alcătuită de: IonChelaru, Bogdan Costea, 
Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Cosmin Pană, Ştefan Pavel, Sorina Ştefănescu, 
Theodora Sandu, Şerban Gomoi ş Flavius Călin. 
 

Pe 1 decembrie, de la ora 19.30, va fi prezentat „Treptele Unirii”, un 
recital susţinut de actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 



Naţional Craiova, după scenariul scris de el. Spectacolul este realizat în 
coproducţie cu Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi va fi prefaţat de 
academicianul Răzvan Theodorescu. 
 

Seria de spectacole se va încheia pe 2 decembrie, de la ora 19.30, cu 
„Despre olteni cu dragoste”, după „La Lilieci” de Marin Sorescu, cu scenariul şi 
regia semnate de Constantin Fugaşin. Spectacolul este realizat cu sprijinul 
Teatrissimo. Din distribuţie fac parte: Ion Haiduc, Ada Nevrot, Daniela Minoiu, 
Ion Grosu, Sorin Cociş, Dani Popescu, Alexandru Năstase, Mihaela Subţirică/ 
Alexandra Aga, Eduard Cârlan/ Gigi Iordache, Alexandru Mike Gheprghiu, 
Raluca Tiţa şi Eduard Epure. 
 

Spectacolele vor intra în repertoriul Teatrului Nottara, dar vor fi jucate şi 
în străinătate. 
 
„Sunt spectacole ale teatrului, ele se vor juca, dar vor merge în dfoarte multe 
turnee acolo undese află români. În primul rând în jurul ţării noastre, dar şi în 
Spania, în Italia, acolo unde este o comunitate puternică de români, mai ales că 
acolo sunt şi foarte mulţi români şi cu vârste de peste 50 de ani, care se vor 
bucura şi vor şti ceea ce înseamnă o piesă istorică. Spectacolele făcute cu 
UNATC, cele trei istorice, se vor duce, după cele 10 reprezentaţii pe care ni le 
dau nouă, se vor juca efectiv în licee. Nouă ne dau 10 reprezentaţii în baza 
faptului că noi amfinanţat producţia lor, după care ele se desprind de noi şi se 
vor juca în licee şi acolo unde pot şi găsesc un loc, şi în ţară şi în străinătate”, a 
spus Marinela Ţepuş pentru Agenţia de presă News.ro. 
 

Directorul teatrului a precizat că Nottara va mai avea un proiect dedicat 
Centenarului anul viitor – o coproducţie cu „Ginta Latină” din Republica 
Moldova. 

 
 
 
 
 

Sursa: Bucureşti News 
 

 



 
21. e-Cultura 

din data de 29 Noiembrie 2017 
http://www.e-cultura.info/teatrul-nottara-serie-de-spectacole-ce-vor-
marca-deschiderea-centenarului-marii-uniri/ 
 

 

Teatrul Nottara – serie de spectacole ce vor marca deschiderea 
Centenarului Marii Uniri 

 

 
 

Sub genericul “100 de ani împreună”, Teatrul Nottaraprezintă, de miercuri 
până sâmbătă, o serie de spectacole ce vor marca deschiderea Centenarului 
Marii Uniri. 

Spectacolele, care vor fi prezentate la Sala ‘George Constantin’ 
a Teatrului Nottara, vor evoca istoria glorioasă a României şi vor celebra marele 
eveniment de la 1 Decembrie 1918. 

În prima zi a evenimentului, miercuri, va putea fi văzut, de la ora 19,00, 
spectacolul-coupe “Vlaicu Vodă”, după Alexandru Davila, iar de la ora 20,45 – 
“Despot Vodă”, după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu. 



Joi, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul “Apusul de soare. Viforul. 
Luceafărul – o trilogie”, după B. Şt. Delavrancea, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu, o coproducţie Teatrul Nottara – Asociaţia Opera Prima – UNATC 
‘I. L. Caragiale’. 

Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, 
va prezenta vineri, de la ora 19,30, recitalul extraordinar “Treptele Unirii”. 
Spectacolul va fi prefaţat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 

Sâmbătă, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul “Despre olteni cu 
dragoste”, după “La Lilieci” de Marin Sorescu, scenariu şi regia Constantin 
Fugaşin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 

 

 

 

 

de: Florin Marin 

  



 
22. The World News  

din data de 29 Noiembrie 2017, ora 10:29 
https://theworldnews.net/ro-news/spectacole-de-teatru-la-nottara-in-
deschiderea-centenarului-marii-uniri 
 

 
 

SPECTACOLE DE TEATRU LA NOTTARA ÎN DESCHIDEREA 
CENTENARULUI MARII UNIRI 

 

 

Sub genericul "100 de ani împreună", Teatrul Nottara prezintă, de 
miercuri până sâmbătă, o serie de spectacole ce vor marca deschiderea 
Centenarului Marii Uniri.  

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, spectacolele, care vor fi 
prezentate la Sala 'George Constantin' a Teatrului Nottara, vor evoca "istoria 
glorioasă a României şi vor celebra marele eveniment de la 1 Decembrie 1918".  



În prima zi a evenimentului, miercuri, va putea fi văzut, de la ora 19,00, 
spectacolul-coupe "Vlaicu Vodă", după Alexandru Davila, iar de la ora 20,45 - 
"Despot Vodă", după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu.  

Joi, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul "Apusul de soare. Viforul. 
Luceafărul - o trilogie", după B. Şt. Delavrancea, în regia lui Alexandru 
Mâzgăreanu, o coproducţie Teatrul Nottara - Asociaţia Opera Prima - UNATC 
'I. L. Caragiale'.  

Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, 
va prezenta vineri, de la ora 19,30, recitalul extraordinar "Treptele Unirii". 
Spectacolul va fi prefaţat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu.  

Sâmbătă, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul "Despre olteni cu 
dragoste", după "La Lilieci" de Marin Sorescu, scenariu şi regia Constantin 
Fugaşin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 

 
 
 
 

Sursa: The World News 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23. Diacaf  

din data de 23 Noiembrie 2017, ora 08:21 
http://www.diacaf.com/stiri/cultura/spectacole-de-teatru-la-nottara-in-
deschiderea-centenarului-marii_66464546.html 
 

 
 
Spectacole de teatru la Nottara în deschiderea Centenarului Marii Uniri 
 

 
CULTURA 
  Sub genericul "100 de ani împreună", Teatrul Nottara prezintă, în 
perioada 29 noiembrie - 2 decembrie, o serie de spectacole ce vor marca 
deschiderea Centenarului Marii Uniri. 
 
 
  În prima zi a evenimentului, pe 29 noiembrie, va putea fi văzut, de la ora 
19,00, spectacolul-coupe "Vlaicu Vodă", după Alexandru Davila, iar de la ora 
20,45 — "Despot Vodă", după Vasile Alecsandri, ambele spectacole în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu. 



 
 
  Pe 30 noiembrie, de la ora 19,30, va fi prezentat spectacolul "Apusul de 
soare. Viforul. Luceafărul — o trilogie", după B. Șt. Delavrancea, în regia lui 
Alexandru Mâzgăreanu, o coproducție Teatrul Nottara — Asociația Opera 
Prima — UNATC I. L. Caragiale. 
 
 
  Actorul Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național Craiova, 
va prezenta pe 1 decembrie, de la ora 19,30, recitalul extraordinar "Treptele 
Unirii". Spectacolul va fi prefațat de acad. prof. dr. Răzvan Theodorescu. 
 
  În data de 2 decembrie, de la ora 19,30, va putea fi văzut spectacolul 
"Despre olteni cu dragoste", după "La Lilieci" de Marin Sorescu, scenariu și 
regia Constantin Fugașin, realizat cu sprijinul Teatrissimo. 

 
 
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
  



24. Adevărul – Blog Doina Papp 
din data de 07 Decembrie 2017, ora 16:50 
http://adevarul.ro/cultura/teatru/teatrusi-poezie-emil-boroghina-
1_5a2954915ab6550cb8f3fb81/index.html 
 

 
 

Teatru şi poezie cu Emil Boroghină 
 

Nu sunt mulţi actori care se încumetă să dea piept cu poezia pe scenă. Mai 
ales că unii cunoscători sunt de părere că genul liric e destinat eminamente 
lecturii în solitudine, iar eventuala răspândire publică a poeziei ar fi mai degrabă 
apanajul poeţilor înşişi. 
 

Sunt destule dovezi pe de altă parte că lucrurile pot sta şi altfel, mai ales 
când avem de-a face cu îndrăgostiţi de poezie cum e şi cazul actorului Emil 
Boroghină.  El a visat şi mai visează la un teatru de poezie, iar în lipsa lui îşi 
alcătuieşte singur recitaluri din poezia lumii dar mai ales din cea românească şi 
le dăruieşte cui simte ca şi el. Ştie pe de rost mii de versuri, i-a celebrat pe 
Ovidiu, pe Shakespeare. A călătorit prin istoria literaturii ca să-l găsească 
zugrăvit pe Constantin Brâncoveanu. E bântuit de umbra voievozilor din 
hrisoave şi înscrisuri poetice căci, aşa cum spunea deunăzi un istoric renumit, 
poeţii sunt uneori mai exacţi ca istoricii fiindcă ei însoţesc evenimentele la care 
sunt martori cu sentimente care nu pot fi trădate, mişcând cititorul sau 
ascultătorul.  

 



Nu de mult Emil Boroghină a făcut dovada unui nou tur de forţă ţinându-
ne mult peste o oră lipiţi cu urechea de scenă la sala George Constantin a 
Teatrului Nottara unde şi-a prezentat recitalul Treptele Unirii. N-a fost autor 
unic de astă dată, alăturându-i-se în creaţie tânărul regizor Alexandru 
Mâzgăreanu care a născocit din lumini şi decor un cadru de spectacol teatral 
acestui periplu prin poezia românească în căutarea ideii de frăţietate românescă, 
mai necesară ca oricând astăzi. Mi-am amintit cu ocazia acestui spectacol de anii 
când în acelaşi spaţiu se auzeau versurile Blandianei sau ale lui Nichita Stănescu 
(Orfeu în Câmpia Dunării) sau Ioan Alexandru într-un demers patriotic, mai 
degrabă o obligaţie în acele vremuri, căci aşa e când vrei să bagi pe gât 
oamenilor lucruri în loc să le laşi să izvorească firesc din fiinţa lor. Dar, pentru 
că în acest teatru Nottara erau şi poeţi veritabili ca Ioana Crăciunescu, Ştefan 
Radof, Cristina Tacoi, dragul de poezie a avut pe aici ceva temei în orice 
împrejurare şi n-a făcut de râs pe cei care şi-au pus talentul în slujba poeziei cu 
orice ocazie. Aşa dar Emil Boroghină, ştiut sau neştiut a nimerit într-un templu 
care prin tradiţie a respectat şi cultivat poezia, având în vedere că la cârmă au 
fost scriitori, cărturari respectaţi ca Horia Lovinescu şi Ion Brad. 

 
 Recitalul Treptele Unirii vine – o spune şi titlul - în întâmpinarea 

Centenarului din 2018 la care abia de mai avem timp şi stare să ne gândim. Unii 
o fac aş spune din convingere, gândindu-mă la reculegerea şi patetismul reţinut, 
romantic din seara în care Emil Boroghină a fost pe rând şi Eminescu şi Coşbuc 
şi Goga, şi Arghezi şi Labiş şi Sorescu şi Păunescu ale căror versuri veghează la 
neuitarea drumului nostru demn prin istorie. Peste 30 de poeţi şi-au amestecat 
glasurile în acest imn când liturgic, când triumfal, când melancolic când zglobiu 
şi pur precum acela din poezia populară, pentru a întări constanţa unei conştiinţe 
de neam pe care uneori ne facem că am pierdut-o pentru că ne e greu să o 
suportăm. Fiindcă e grea, e precum coroana de oţel a regelui Ferdinand, 
turnată dintr-un tun otoman, care l-a transformat instantaneu pe protagonistul 
Unirii de la Alba Iulia în cel mai bun român. E precum ADN -ul înscris în limbă 
(Limba noastră-i limba sfântă/Limba vechilor cazanii/ Care-o plâng şi care-o 
cântă/ pe la vatra lor ţăranii) e ceea ce Păunescu numea libertate convalescentă, 
libertatea de a fi pururi bolnav de o credinţă poate orgolioasă în tine însuţi, ca 
ins, ca neam, ca ţară.    

 
Aş fi vrut să desprind un fir roşu din mesajul îngândurat al recitalului pe 

care actorul Emil Boroghină ni-l dăruieşte odată cu mărturia de suflet al bunului 
român care este. L-am ales pe acesta. Aveţi dreptul să-l căutaţi pe acela 
al Ariadnei ascultându-l pe actor. 

 
 

 
de: Doina Papp 



 
25. Revista Teatrală Radio 

din data de 13 Decembrie 2017 

http://revistateatrala.radioromaniacultural.ro/teatrul-nottara-100-
de-ani-impreuna/ 
 

 
 

Teatrul ”Nottara” – ”100 de ani împreună” 

 

 

Chiar în jurul zilei de 1 Decembrie, Ziua noastră Națională, când, anul 
acesta, la nivelul întregii țări, a început sărbătorirea Marii Uniri din 
1918, Teatrul ”Nottara” din Capitală a oferit un program compact, coerent de 
manifestări artistice dedicate evenimentului. Timp de patru zile am asistat la 
câteva producții recente, gândite special cu acest țel, în cadrul unui program cu 
genericul ”100 de ani împreună”. Au fost mai întâi trei spectacole în care s-au 
evocat pagini de glorie din istorie prin intermediul unor nu mai puțin celebre 
pagini de dramaturgie inspirate de momente și de figuri care au marcat trecutul 
neamului nostru, titluri jucate cu mare succes în epocă și mult după scrierea lor, 
dar acum uitate, ca și alte piese istorice. 



 
Imagine din spectacolul ”Vlaicu-Vodă” 

 
Cu un tânăr regizor la direcția de scenă, Alexandru Mâzgăreanu, și lectura 

sa aplicată, dăruită, au trecut acum onorabil proba timpului atât capodopera 
genului dramei romantice, cum o aprecia însuși G. Călinescu, ”Vlaicu-Vodă”de 
Al. Davila, dar și ”Despot-Vodă”, ieșit de sub pana lui Alecsandri, ambele în 
adaptarea lui Adrian Nicolae, prezentate în formula de spectacol-coupé. Pentru 
ca în seara următoare, să asistăm la o provocare și mai îndrăzneață, asumată de 
același regizor: comprimarea într-un spectacol de numai un ceas și jumătate, sub 
titlul ”Trilogia Moldovei”, a momentelor cardinale cu personajele-cheie din 
dramele dedicate Mușatinilor de către B. Șt. Delavrancea, ”Apus de soare”, 
”Viforul”, ”Luceafărul”, beneficiind de adaptarea semnată de același Adrian 
Nicolae. Sigur, ambițiile nu au fost în aceeași sferă ca în cazul unui spectacol 
tulburător cum a fost ”Viforul”, rămas de referință în istoria teatrului nostru 
contemporan, ca un pariu cu timpul neiertător care schimbă gustul estetic și cu 
sinele său regizoral, câștigat de Alexandru Darie în 1998 printr-o creație cu 
sensuri adânci susținute de un bogat suport vizual, o montare chiar a Teatrului 
”Nottara”. 
 

 
Trilogia Moldovei 

 
Scopul tuturor acestor trei spectacole de acum, realizate cu un minimum de 
decoruri și de costume sugestive (Alexanda Mîzgăreanu) pentru a evoca în linii 
esențiale epoca și țesătura epică a pieselor, statura personajelor și valoarea 
actelor asumate de ele, este foarte apăsat orientat spre a trezi interesul pentru 



trecut, ele fiind concepute să servească unui program destinat liceenilor, cum 
declara managerul teatrului, teatrologul Marinela Țepuș: ”Vor fi prezentate în 
școli, urmate de discuții cu elevii după reprezentații, pentru care vrem să 
invităm și conferențiari de specialitate sau să îi atragem în proiect pe profesorii 
de istorie din școlile respective, astfel încât să vorbim puțin și despre fața 
istorică a personajelor din fiecare spectacol” . O trupă de actori tineri, talentați, 
unii cunoscuți drept colaboratori fideli ai regizorului, a răspuns intențiilor 
acestuia de realizare a unui construct scenic atractiv printr-un joc modern, 
eliberat complet de acea teatralitate pletorică la care invită textele și care a 
dăinuit în tradiția montării lor, mai ales în cazul lui Delavrancea. Îi numesc pe 
actorii Șerban Gomoi, Alexandru Suciu, Vlad Bălan, Sorina Ștefănescu, 
Theodora Sandu, Ștefan Pavel, Flavius Călin, Cosmin Pană, Bogdan Costea. Li 
s-a alăturat pentru rolul lui Ștefan cel Mare venerabilul Ion Chelaru. 

 
Ion Haiduc și Sorin Cociș în spectacolul ”Despre olteni, cu dragoste” 

 
În pandant cu tonalitatea gravă a acestora, finalul manifestării a fost 

cucerit de registrul comic, tot în nota unei restituiri neașteptate, dar foarte 
binevenite. Este vorba de un spectacol intitulat ”Despre olteni, cu dragoste”. 
Inspirat din volumele de poezie ”La lilieci” de Marin Sorescu, acesta propune o 
imagine matricială a satului românesc, cu obiceiuri și moravuri, cu personaje 
pitorești, care însă recuperează o undă de adâncă reflecție și de indicibilă poezie 
a acestui oltean nepereche care este autorul. Cum ne aduce aminte regizorul 
Constantin Fugașin, scenariul conceput de domnia sa datează din anii ’80 și a 
fost pe placul chiar al lui Marin Sorescu. Scriitorul a văzut atunci spectacolul și 
l-a invitat spre a fi vizionat în ziua aniversării sale de 50 de ani. Textul trezește 
desigur unele noi conotații pentru publicul de azi. Adaptarea lui aici, în cadrul 
scenografic ingenios datorat Luanei Drăgoiescu, cu muzică veche, folclor 
autentic, și pătrunderea convingătoare și nu de puține ori seducătoare a actorilor 
în pielea și în spiritul acestor personaje hâtre și într-un fel purtătoarele unui 
tragism subiacent care transcende contingentul a declanșat pe parcursul 
reprezentației nestăvilite hohote de râs sănătos în sală și valuri inefabile de 
efuziune. Piesa s-a dovedit cu adevărat incitantă pentru actorii din distribuție, iar 
unii o mărturisesc, ca de exemplu, Ada Navrot: „Am descoperit un limbaj 
aparte, pe care îl învăț ca pe o limbă străină. Marin Sorescu este înainte de 
toate un poet”. Cu o poftă ludică vibrantă, întrupează personajele acestui 



univers mitic, transpus pentru o clipă imaginară în chiar Bulzeștiul autorului, Ion 
Haiduc, în rolul rezoneurului Moș Pătru, și Ion Grosu, în acela al unui povestitor 
degajat, Sorin Cociș, Ada Navrot, Dani Popescu, Alexandru Mike Gheorghiu, 
Daniela Minoiu, Raluca Tița, alături de Alexandru Năstase, Alexandra Aga, Gigi 
Iordache și copilul foarte natural în toată candoarea bucuriilor, mirărilor, 
elanurilor lui Prică. Spectacolul este realizat cu sprijinul Teatrissimo. 

 
Emil Boroghină în spectacolul ”Treptele Unirii” 

 
Chiar de 1 Decembrie, punctul culminant al manifestării s-a identificat cu 

prezentarea în premieră a recitalului extraordinar al actorului Emil Boroghină. 
Intitulat ”Treptele Unirii”, acesta propune, pe un scenariu conceput de domnia 
sa, un excurs de suflet și de cugetare profundă prin lirica românească spre a 
recupera trăiri legate de făuritorii de neam și de țară, de lupta lor pentru 
independență și pentru unitate, pentru libertate și propășire, ca ”o cunună pe 
creștetul României moderne”, cum se exprima acad. Răzvan Theodorescu, 
”prefațând” într-o alocuțiune succintă dar de adâncă sensibilitate acest spectacol. 
Alături de versuri aflate în memoria afectivă a tuturor, semnate de corifeii liricii 
noastre, recitatorul de vocație Emil Boroghină reușește să ne transmită 
deopotrivă suflul viu al simțirii folclorice, să o reînsuflețească laolaltă cu 
versurile unor poeți uitați, puși cândva la index sau foarte rar frecventați astăzi. 
Un bun sprijin întru receptarea acestora se dovedește fundalul fix și videoanimat 
realizat de Dan Adrian Ionescu și muzica lui Alexandru Suciu sub veghea 
regizorului Alexandru Mâzgăreanu. Spectacolul este realizat în coproducție cu 
Teatrul Național ”Marin Sorescu” din Craiova, al cărui societar de onoare este 
actorul. Se va juca în ambele teatre și va călători foarte mult ca mesager al 
spiritualității românești în lume, ca un îndemn la neuitarea momentelor de 
măreție și de înaltă pildă săpate în conștiința colectivă, a acelui profund filon 
liric ce le exprimă. 

 



Toate aceste spectacole prezentate de Teatrul ”Nottara” cu ocazia 
inaugurării Centenarului Marii Uniri vor fi jucate pe întreg anul 2018 în spațiile 
unde trăiesc români (Republica Moldova, Ucraina, Serbia etc.), dar și în Italia, 
Spania, Germania, Austria și alte țări în care s-au format în ultimele decenii largi 
comunități românești. În cadrul programului ”100 de ani împreună”, ne-a mai 
spus managerul Marinela Țepuș, este preconizat a se mai realiza un spectacol de 
muzică și poezie în colaborare cu Teatrul ”Ginta Latină” și un alt spectacol 
împreună cu Teatrul ”Satiricus”, ambele din Chișinău. 

 
 
 
 

de: Mariana Ciolan  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



26. ICR.ro 
din data de 03 Ianuarie 2018 

http://icr.ro/pagini/spectacolul-de-poezie-treptele-unirii-in-
interpretarea-actorului-emil-boroghina-31202 
 

 
 

Spectacolul de poezie "Treptele Unirii", în interpretarea actorului Emil Boroghină 
 

 
Institutul Cultural Român de la Paris prezintă spectacolul de 

poezie Treptele Unirii, în interpretarea actorului Emil Boroghină, director al 
Festivalului Internațional Shakespeare și președinte al Fundației "William 
Shakespeare". 

Spectacolul este prezentat cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a 
Centenarului Marii Uniri, în colaborare cu Ambasada României de la Paris și 
Teatrul Nottara din București 

 
  Protagonistul spectacolului este actorul și managerul de teatru Emil 
Boroghină, care a realizat acest spectacol, împreună cu tânărul regizor 



Alexandru Mâzgăreanu - unul dintre cei mai de succes regizori de teatru ai 
tinerei generații (la mai puțin de 30 de ani a regizat spectacole pe scenele de la 
Teatrul Național, Teatrele Odeon, Nottara, Comedie, ArCub și Metropolis). 

Recitalul "TREPTELE UNIRII", îşi propune să surprindă, sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei neamului românesc, timp de peste două milenii, unitatea 
lui deplină. Legătura indestructibilă, între unitatea de neam şi unitatea teritorială, 
este aceea, care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat 
cheia existenţei noastre. 

Scenariul aduce în prim plan cele mai semnificative momente ale istoriei 
noastre naţionale, evoluţia noastră istorică. Marile momente ale istoriei 
poporului român reprezintă, în fapt, trepte ale făuririi Marii Uniri şi Statului 
Naţional Unitar Român. 

Emil Boroghină va interpreta fragmente din lirica populară și din creațiile 
celor mai importanți poeți români. 

Recitalul Maestrului Boroghină este unul itinerant, care se va desfașura, la 
Paris, Bruxelles și Haga, între 17 și 19 ianuarie 2018. 

Producătorii spectacolul de poezie Treptele Unirii sunt: Teatrul Nottara 
din București și Teatrul Național "Marin Sorescu" din Craiova. 

17 ianuarie 2018, ora 19:00 

Hôtel de Béhague 

123 rue Saint-Dominique, 75007 Pari 
 
 

 
 
 

Sursa: icr.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27. Cuvântul Libertăţii 

din data de 15 Ianuarie 2018 

http://www.cvlpress.ro/15.01.2018/treptele-unirii-recital-de-
poezie-romaneasca-sustinut-de-actorul-emil-boroghina/ 
 

 
 

„Treptele Unirii” – recital de poezie românească susţinut de actorul 
Emil Boroghină 

Fragmente din creaţia a 30 de poeţi, între care Mihai Eminescu, Tudor 
Arghezi, Octavian Goga, Al. Macedonski, Adrian Păunescu, Marin Sorescu, 
Vasile Alecsandri, Victor Eftimiu, Cezar Ivănescu ş.a., şi din lirica populară 
au fost alese de actorul Emil Boroghină spre a fi prezentate în spectacolul 
de poezie românească clasică şi contemporană dedicat Centenarului făuririi 
României Mari şi desăvârşirii unităţii naţionale. Intitulat „Treptele Unirii”, 
evenimentul este prezentat astăzi, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, în Sala 
„Ion D. Sârbu” a Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. 
Reprezentaţia începe la ora 19.00 şi va fi transmisă în direct de TVR 3 şi 
TVR Craiova. 



 

Spectacolul de poezie „Treptele Unirii” „îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei neamului românesc timp de peste două milenii, unitatea 
lui deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială 
este cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. Scenariul aduce în prim plan cele mai semnificative momente 
ale istoriei noastre naţionale, evoluţia noastră istorică. Marile momente ale 
istoriei poporului român reprezintă în fapt trepte ale făuririi Marii Uniri şi 
Statului naţional unitar român”. 

„Treptele Unirii” (regia – Alexandru Mâzgăreanu, scenografia – Dan Adrian 
Ionescu, muzica – Alexandru Suciu) face parte, alături de recitalul „Sunt suflet 
în sufletul neamului meu – Limba română este patria mea” al aceluiaşi actor, 
programat în premieră la Craiova în ziua de 24 ianuarie, dintr-un proiect realizat 
în parteneriat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi Teatrul 
Nottara din Bucureşti, dedicat sărbătoririi Centenarului făuririi Marii Uniri şi 
desăvârşirii Statului Naţional Unitar Român. „Treptele Unirii” a avut premiera 
în ziua de 29 noiembrie 2017 la cel de al XXI-lea Congres al Spiritualităţii 
Româneşti de la Alba Iulia, în 1 Decembrie la Teatrul Nottara şi în 3 decembrie 
la Naţionalul craiovean în cadrul celei de a V-a ediţii a Festivalului Internaţional 
„Adrian Păunescu”. 

După reprezentaţia de astă-seară, recitalul „Treptele Unirii” va fi prezentat în 17 
ianuarie la Paris, în 18 la Bruxelles, în 19 la Haga şi în 30 ianuarie 2018 la 
Viena, la invitaţia Institutelor Culturale Româneşti din Paris, Bruxelles şi Viena 
şi Ambasadelor României în Franţa, Belgia, Olanda şi Austria. 

 

 

de: Magda Bratu  

 

 



28. Radio Horion 
din data de 10 Ianuarie 2018 

http://www.horion.ro/emil-boroghina-prezinta-recitalul-treptele-
unirii/ 
 

 
EMIL BOROGHINĂ PREZINTĂ RECITALUL „TREPTELE UNIRII” 

 

	
Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, luni, 15 ianuarie, actorul Emil Boroghină, 
Societar de Onoare al Teatrului Naţional Craiova, va prezenta în sala „Ion D. 
Sîrbu” a Naţionalului craiovean, recitalul de poezie românească „Treptele 
Unirii”. Reprezentaţia va începe la ora 19:00 şi va fi transmisă în direct de TVR 
3 şi TVR Craiova. 

„Treptele Unirii” face parte, alături de recitalul „Sunt suflet în sufletul neamului 
meu – Limba română este patria mea” al aceluiaşi actor, programat în premieră 
la Craiova în ziua de 24 ianuarie, dintr-un proiect realizat în parteneriat de 
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova şi Teatrul Nottara din Bucureşti, 
dedicat sărbătoririi Centenarului făuririi Marii Uniri şi desăvârşirii Statului 
Naţional Unitar Român. 



„Treptele Unirii”, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu a avut premiera în ziua de 
29 noiembrie 2017 la cel de al XXI-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti de 
la Alba Iulia, în 1 Decembrie la Teatrul Nottara din Bucureşti şi în 3 decembrie 
la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova în cadrul celei de a V-a ediţii a 
Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu”. 

După reprezentaţia craioveană din seara zilei de 15 ianuarie, recitalul „Treptele 
Unirii” va fi prezentat pe 17 ianuarie la Paris, 18 la Bruxelles, 19 la Haga şi pe 
30 ianuarie 2018 la Viena, la invitaţia Institutelor Culturale Româneşti din Paris, 
Bruxelles şi Viena şi Ambasadelor României în Franţa, Belgia, Olanda şi 
Austria. 

Accesul în sală se face până la ora 18:45. 
 
 

 
 

Sursa: Radio Horion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
29. Micapi 

din data de 11 Ianuarie 2018 
http://www.micapi.ro/articole/evenimente/dupa-craiova-emil-boroghina-
prezinta-recitalul-treptele-unirii-la-paris-bruxelles-haga-si-viena.html 
 

 

 
0    

 
 

După Craiova, Emil Boroghină prezintă recitalul “Treptele Unirii” la Paris, 
Bruxxelles, Haga şi Viena 

 
Luni, 15 ianuarie 2018, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, actorul Emil 
Boroghină, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Craiova, va prezenta 
în sala „Ion D. Sîrbu” a Naţionalului craiovean, recitalul de poezie 
românească „Treptele Unirii”. 
 
Reprezentaţia va începe la ora 19:00 şi va fi transmisă în direct de TVR 3 şi 
TVR Craiova. 



„Treptele Unirii” face parte, alături de recitalul „Sunt suflet în sufletul neamului 
meu - Limba română este patria mea” al aceluiaşi actor, programat în premieră 
la Craiova în ziua de 24 ianuarie, dintr-un proiect realizat în parteneriat de 
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova şi Teatrul Nottara din Bucureşti, 
dedicat sărbătoririi Centenarului făuririi Marii Uniri şi desăvârşirii Statului 
Naţional Unitar Român. 
 
De menţionat că „Treptele Unirii”, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu a avut 
premiera în ziua de 29 noiembrie 2017 la cel de al XXI-lea Congres al 
Spiritualităţii Româneşti de la Alba Iulia, în 1 Decembrie la Teatrul Nottara din 
Bucureşti şi în 3 decembrie la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova în 
cadrul celei de a V-a ediţii a Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu”. 
 
După reprezentaţia craioveană din seara zilei de 15 ianuarie, recitalul „Treptele 
Unirii” va fi prezentat pe 17 ianuarie la Paris, 18 la Bruxelles, 19 la Haga şi pe 
30 ianuarie 2018 la Viena, la invitaţia Institutelor Culturale Româneşti din Paris, 
Bruxelles şi Viena şi Ambasadelor României în Franţa, Belgia, Olanda şi 
Austria. 
Referindu-se la scenariul recitalului „Treptele Unirii”, Academicianul Răzvan 
Theodorescu spunea: „De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin 
epopeea luptei pentru independenţă şi pentru unire, versurile poeţilor români 
aleşi de Emil Boroghină reprezintă o cunună pe creştetul Românei eterne”, iar 
cunoscutul critic de teatru Doina Papp scria imediat după reprezentaţia de la 
Bucureşti: „Recitalul Treptele Unirii vine în întâmpinarea Centenarului din 
2018. Peste 30 de poeţi şi-au amestecat glasurile în acest imn când liturgic, când 
triumfal, când melancolic, când zglobiu şi pur precum acela din poezia populară, 
pentru a întări constanţa unei conştiinţe de neam pe care uneori ne facem că am 
pierdut-o pentru că ne e greu să o suportăm. Aş fi vrut să desprind un fir roşu din 
mesajul îngândurat al recitalului pe care actorul Emil Boroghină ni-l dăruieşte 
odată cu mărturia de suflet al bunului român care este. L-am ales pe acesta. 
Aveţi dreptul să-l căutaţi pe acela al Ariadnei ascultându-l pe actor”. 
 
 
 

 
 

de: Răzvan Iova 
 
 
 
 
 
 



 
30. DC NEWS 

din data de 13 Ianuarie 2018, ora 20:32 
https://www.dcnews.ro/recitalul-treptele-unirii-in-turneu-la-paris-bruxelles-i-
haga_574905.html 
 

 
 

Recitalul Treptele Unirii, în turneu la Paris, Bruxelles și Haga 

 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, inițiază seria de evenimente 
itinerante din cadrul proiectului 100 de ani împreună. Centenarul Marii Uniri, 
prin turneul actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național 
Craiova, cu recitalul Treptele Unirii (coproducție: Teatrul Nottara și Teatrul 
Național Marin Sorescu Craiova, regia: Alexandru Mâzgăreanu, scenografia: Dan 
Adrian Ionescu), la Paris,Bruxelles și Haga, în perioada 17-19 ianuarie 2018. 
 



Este primul turneu european cu spectacolul Treptele Unirii și se încadrează în seria 
evenimentelor culturale organizate de Institutul Cultural Român, prin 
reprezentanțele sale din străinătate, în cinstea Anului Centenar. La invitația 
Institutului Cultural Român de la Paris, în colaborare cu Ambasada României de la 
Paris, spectacolul va fi prezentat la Paris pe 17 ianuarie, ora 19:00, la Palatul 
Béhague, reședința Ambasadorului României în Republica franceză, iar la 
Bruxelles, la invitația Institutului Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu 
Ambasada României în Regatul Belgiei, pe 18 ianuarie, ora 18:30, la reședința 
Ambasadorului, și la Haga, pe 19 ianuarie, ora 18:30, la invitația Ambasadei 
României în Regatul Țărilor de Jos, unde va fi susținut recitalul. 
 
Treptele Unirii este un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale, și 
conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore Alexandrescu, Andrei 
Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Mihai 
Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu, Petre 
Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, Ştefan Octavian Iosif, 
Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor 
Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo 
Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, 
Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică 
Bucureşti, Facultatea de Teatru, Secţia „Actorie”, promoţia 1963. Între 1963 și 
1988 a fost actor al Teatrului Naţional Craiova. Este fondator și director al 
Festivalului Internaţional Shakespeare. Este preşedinte al Fundaţiei William 
Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor 
Shakespeare, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova și membru al 
Senatului UNITER. A fost director al Teatrului Naţional Craiova între 1988 şi 
2000, perioadă în care Naţionalul craiovean a devenit unul dintre cele mai 
apreciate teatre din Europa Centrală şi de Răsărit, izbutind în decurs de zece ani un 
număr record de participări – 97 – la mari festivaluri internaţionale, de la 
Edinburgh și Avignon până la Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York 
sau Montreal. În 1994, a fondat Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea 
de a X-a ediţie și considerat drept unul dintre cele mai importante de acest gen din 
lume.  
 
 

Sursa: DC NEWS 
  

 
 



 
31. Timp românesc 

din data de 13 Ianuarie 2018 
https://www.timpromanesc.ro/treptele-unirii-un-recital-romanesc-la-paris 
 

 
 

„TREPTELE UNIRII”, un recital românesc la Paris 

 
Foto: ICR 

În data de 17 ianuarie 2018, ora 19:00, la Hôtel de Béhague din Paris, va avea 
loc spectacolul de poezie Treptele Unirii, în interpretarea actorului Emil 
Boroghină, director al Festivalului Internațional Shakespeare și președinte al 
Fundației „William Shakespeare”. 

Protagonistul spectacolului este actorul și managerul de teatru Emil 
Boroghină, care a realizat acest spectacol, împreună cu tânărul regizor 
Alexandru Mâzgăreanu – unul dintre cei mai de succes regizori de teatru ai 
tinerei generații (la mai puțin de 30 de ani a regizat spectacole pe scenele de la 
Teatrul Național, Teatrele Odeon, Nottara, Comedie, ArCub și Metropolis). 



Recitalul „TREPTELE UNIRII”, îşi propune să surprindă, sintetic, cu ajutorul 
creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă problemă a 
existenţei neamului românesc, timp de peste două milenii, unitatea lui deplină. 
Legătura indestructibilă, între unitatea de neam şi unitatea teritorială, este aceea, 
care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia existenţei 
noastre. 

Scenariul aduce în prim plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. Marile momente ale istoriei poporului român 
reprezintă, în fapt, trepte ale făuririi Marii Uniri şi Statului Naţional Unitar 
Român. 

Emil Boroghină va interpreta fragmente din lirica populară și din creațiile celor 
mai importanți poeți români. 

Recitalul Maestrului Boroghină este unul itinerant, care se va desfașura, la Paris, 
Bruxelles și Haga, între 17 și 19 ianuarie 2018. Producătorii spectacolul de 
poezie Treptele Unirii sunt: Teatrul Nottara din București și Teatrul Național 
„Marin Sorescu” din Craiova. 

 

 

 

Sursa: timpromanesc.ro 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



32. Radio Metafora 
din data de 13 Ianuarie 2018 
http://www.radiometafora.ro/2018/01/14/148440/ 
 

 

 „TREPTELE UNIRII”, un recital românesc la Paris 

 
Foto: ICR 

În data de 17 ianuarie 2018, ora 19:00, la Hôtel de Béhague din Paris, va avea 
loc spectacolul de poezie Treptele Unirii, în interpretarea actorului Emil 
Boroghină, director al Festivalului Internațional Shakespeare și președinte al 
Fundației „William Shakespeare”. 

Protagonistul spectacolului este actorul și managerul de teatru Emil 
Boroghină, care a realizat acest spectacol, împreună cu tânărul regizor 
Alexandru Mâzgăreanu – unul dintre cei mai de succes regizori de teatru ai 
tinerei generații (la mai puțin de 30 de ani a regizat spectacole pe scenele de la 
Teatrul Național, Teatrele Odeon, Nottara, Comedie, ArCub și Metropolis). 



Recitalul „TREPTELE UNIRII”, îşi propune să surprindă, sintetic, cu ajutorul 
creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă problemă a 
existenţei neamului românesc, timp de peste două milenii, unitatea lui deplină. 
Legătura indestructibilă, între unitatea de neam şi unitatea teritorială, este aceea, 
care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia existenţei 
noastre. 

Scenariul aduce în prim plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. Marile momente ale istoriei poporului român 
reprezintă, în fapt, trepte ale făuririi Marii Uniri şi Statului Naţional Unitar 
Român. 

Emil Boroghină va interpreta fragmente din lirica populară și din creațiile celor 
mai importanți poeți români. 

Recitalul Maestrului Boroghină este unul itinerant, care se va desfașura, la Paris, 
Bruxelles și Haga, între 17 și 19 ianuarie 2018. Producătorii spectacolul de 
poezie Treptele Unirii sunt: Teatrul Nottara din București și Teatrul Național 
„Marin Sorescu” din Craiova. 

 

 

 

Sursa: timpromanesc.ro 

 

 

 

 

 



33. Diacaf 
din data de 13 Ianuarie 2018 
http://www.diacaf.com/stiri/cultura/recitalul-treptele-unirii-in-turneu-la-paris-
bruxelles-si_68577807.html 

 

Recitalul Treptele Unirii, în turneu la Paris, Bruxelles și Haga 

 

 
 

Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, inițiază seria de evenimente 
itinerante din cadrul proiectului 100 de ani împreună. Centenarul Marii Uniri, 
prin turneul actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național 
Craiova, cu recitalul Treptele Unirii (coproducție: Teatrul Nottara și Teatrul 
Național Marin Sorescu Craiova, regia: Alexandru Mâzgăreanu, scenografia: Dan 
Adrian Ionescu), la Paris,Bruxelles și Haga, în perioada 17-19 ianuarie 2018. 
 



Este primul turneu european cu spectacolul Treptele Unirii și se încadrează în seria 
evenimentelor culturale organizate de Institutul Cultural Român, prin 
reprezentanțele sale din străinătate, în cinstea Anului Centenar. La invitația 
Institutului Cultural Român de la Paris, în colaborare cu Ambasada României de la 
Paris, spectacolul va fi prezentat la Paris pe 17 ianuarie, ora 19:00, la Palatul 
Béhague, reședința Ambasadorului României în Republica franceză, iar la 
Bruxelles, la invitația Institutului Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu 
Ambasada României în Regatul Belgiei, pe 18 ianuarie, ora 18:30, la reședința 
Ambasadorului, și la Haga, pe 19 ianuarie, ora 18:30, la invitația Ambasadei 
României în Regatul Țărilor de Jos, unde va fi susținut recitalul. 
 
Treptele Unirii este un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale, și 
conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore Alexandrescu, Andrei 
Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Mihai 
Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu, Petre 
Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, Ştefan Octavian Iosif, 
Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor 
Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo 
Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, 
Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică 
Bucureşti, Facultatea de Teatru, Secţia „Actorie”, promoţia 1963. Între 1963 și 
1988 a fost actor al Teatrului Naţional Craiova. Este fondator și director al 
Festivalului Internaţional Shakespeare. Este preşedinte al Fundaţiei William 
Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor 
Shakespeare, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova și membru al 
Senatului UNITER. A fost director al Teatrului Naţional Craiova între 1988 şi 
2000, perioadă în care Naţionalul craiovean a devenit unul dintre cele mai 
apreciate teatre din Europa Centrală şi de Răsărit, izbutind în decurs de zece ani un 
număr record de participări – 97 – la mari festivaluri internaţionale, de la 
Edinburgh și Avignon până la Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New York 
sau Montreal. În 1994, a fondat Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea 
de a X-a ediţie și considerat drept unul dintre cele mai importante de acest gen din 
lume.  
 

 

Sursa: AGERPRES 



34. Radio Craiova 
din data de 15 Ianuarie 2018 
http://www.radiocraiova.ro/treptele-unirii-pe-scenele-europene/ 

 

	
„Treptele Unirii” pe scenele europene 

Emil Boroghină va prezenta la Paris, Bruxelles şi Haga primul turneu din seria 
evenimentelor culturale organizate în cinstea Anului Centenar. 

 

 

În săptămâna 15-21 ianuarie, actorul Emil Boroghină va prezenta la Paris, 
Bruxelles şi Haga primul turneu din seria evenimentelor culturale organizate în 
cinstea Anului Centenar. „Treptele Unirii” este un recital de poezie românească 
clasică şi contemporană, dedicată împlinirii a o sută de ani de la crearea 
României Mari. Actor al Teatrului Naţional din Craiova, cu o activitate de peste 
50 de ani pe scenă, Emil Boroghină este fondator şi director al Festivalului 



Internaţional Shakespeare. Spectacolul este realizat cu sprijinul Primăriei 
Bucureşti şi al Teatrului Nottara din capitală. 

 

 

de: Puiu Vulea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. Agenţia de presă RADOR 
din data de 13 Ianuarie 2018 
http://www.rador.ro/2018/01/13/actorul-emil-boroghina-va-prezenta-la-
paris-bruxelles-si-haga-primul-turneu-din-seria-evenimentelor-culturale-
organizate-in-cinstea-anului-centenar/ 
 

 
 

Actorul Emil Boroghină va prezenta la Paris, Bruxelles şi Haga primul 
turneu din seria evenimentelor culturale organizate în cinstea Anului 

Centenar 

 
Săptămâna viitoare, actorul Emil Boroghină va prezenta la Paris, Bruxelles şi 
Haga primul turneu din seria evenimentelor culturale organizate în cinstea 
Anului Centenar. „Treptele Unirii” este un recital de poezie românească clasică 
şi contemporană, dedicată împlinirii a o sută de ani de la crearea României Mari. 

Actor al Teatrului Naţional din Craiova, cu o activitate de peste 50 de ani pe 
scenă, Emil Boroghină este fondator şi director al Festivalului Internaţional 



Shakespeare. Spectacolul este realizat cu sprijinul Primăriei Bucureşti şi al 
Teatrului Nottara din capitală. 

 

 

Sursa: Radio România Actualităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. NEWS.ro 
din data de 11 Ianuarie 2018 
https://www.news.ro/cultura-media/ziua-culturii-nationale-in-strainatate-
concerte-expozitii-si-recitaluri-de-poezie-1922404011002018010717576076 

 

Ziua Culturii Naţionale, în străinătate: Concerte, expoziţii şi recitaluri de 
poezie 

 
Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită pe 15 ianuarie, va fi marcată şi în acest an de 
reprezentanţele Institutului Cultural Român din străinătate prin mai multe 
evenimente. 

Programul reuneşte recitaluri de poezie, concerte, expoziţii, spectacole de teatru, 
evenimente literare, proiecţii de film şi conferinţe. 

Ziua Culturii Naţionale este celebrată în fiecare an pe data de 15 ianuarie şi 
reprezintă data naşterii poetului Mihai Eminescu. 

ICR Bruxelles: Recitalul de poezie românească Treptele Unirii – texte din 
poezia clasică şi contemporană, în interpretarea actorului Emil Boroghină 
18 ianuarie  

ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, 
propune celebrarea Zilei Culturii Naţionale (15 ianuarie) şi a zilei de 24 ianuarie 



(celebrarea Unirii Principatelor Române) prin organizarea, în data de 18 ianuarie 
2018, a spectacolului de poezie Treptele Unirii, în interpretarea actorului Emil 
Boroghină – Director al Festivalului Internaţional Shakespeare şi Preşedinte al 
Fundaţiei „William Shakespeare”. Evenimentul are loc la Reşedinţa 
Ambasadorului României de la Bruxelles, clădire din patrimoniul belgian, 
achiziţionată în timpul mandatului ministrului afacerilor externe, Nicolae 
Titulescu şi devenită proprietatea statului român, în 1932. Recitalul de poezie 
Treptele Unirii, susţinut integral în limba română, va fi prezentat într-o formă 
complexă şi spectaculoasă : muzică, lumini, proiecţii video. Împreună cu 
recitalul susţinut de actorul Emil Boroghină, producţia artistică, asigurată de 
Teatrul Nottara, tratează cea mai importantă problemă a existenţei unui neam: 
unitatea. Scenariul aduce în prim-plan momente semnificative ale istoriei 
naţionale din cei 100 de ani care au trecut de la Marea Unire: perioada 
interbelică şi cea postbelică, perioada regimului comunist, încărcată de 
contradicţii şi umbre, dar şi perioada de profunde schimbări în societatea 
românească, de la Revoluţia din decembrie 1989 şi până astăzi. 

ICR Paris: Recitalul de poezie românească Treptele Unirii – texte din 
poezia clasică şi contemporană, în interpretarea actorului Emil Boroghină 
17 ianuarie  

ICR Paris organizează spectacolul de poezie Treptele Unirii, în interpretarea 
actorului Emil Boroghină, director al Festivalului Internaţional Shakespeare şi 
preşedinte al Fundaţiei „William Shakespeare”. Spectacolul este dedicat Zilei 
Culturii Naţionale şi Centenarului Marii Uniri. Protagonist este actorul şi 
managerul de teatru Emil Boroghină, care a realizat acest spectacol împreună cu 
tânărul regizor Alexandru Mâzgăreanu - unul dintre cei mai de succes regizori 
de teatru ai tinerei generaţii care, la mai puţin de 30 de ani a regizat spectacole 
pe scenele de la Teatrul Naţional, Teatrele Odeon, Nottara, Comedie, ArCub şi 
Metropolis. 

 

 

Sursa: news.ro 

 

 



37. Radio Craiova 
din data de 15 Ianuarie 2018 
http://www.radiocraiova.ro/spectacolul-treptele-unirii-in-interpretarea-
actorului-emil-boroghina/ 

 

Spectacolul „Treptele Unirii”, în interpretarea actorului Emil Boroghină 

Institutul Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu Ambasadele României în 
Regatul Belgiei şi în Regatul ţărilor de Jos, sărbătoresc Ziua Culturii Naţionale 
(15 ianuarie) şi Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie, prin spectacolul 
de poezie românească clasică şi contemporană, „Treptele Unirii”, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. 

Evenimentele marchează lansarea oficială a anului Centenarului Marii Uniri de 
la 1 decembrie 1918, şi a seriei de manifestări culturale şi de diplomaţie publică 
dedicate acestei sărbători, pe care Institutul Cultural Român Bruxelles le va 
organiza în spaţiul BeNeLux., în 2018. 

În data de 18 ianuarie, spectacolul „Treptele Uniri” va avea loc la reşedinţa 
ambasadorului României în Regatul Belgiei şi va continua cu recitalul actorului 
Emil Boroghină la Haga, în 19 ianuarie, în colaborare cu Ambasada României în 
Regatul ţărilor de Jos. 

„Treptele Unirii” readuce în conştiinţa colectivă creaţiile a peste 30 de poeţi şi 
alătură voci lirice clasice şi contemporane, poezia populară şi momentele 



semnificative ale istorie naţionale, într-un imn al eroilor şi al respectului faţă de 
valorile culturii române nealterate. 

Co-produs de Teatrul Nottara din Bucureşti şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 
din Craiova, spectacolul „Treptele Unirii” ne dezvăluie fiinţa călătoare a 
actorului Emil Boroghină, prin teatrul de poezie şi prin istoria literaturii române. 
Actor şi autor deplin, cunoscător a mii de versuri din poezia lumii, Emil 
Boroghină confruntă în acest recital sentimente puternice precum unitatea, 
libertatea şi înfrăţirea. Într-un demers onest şi sensibil, ghidează publicul spre 
reculegere şi introspecţie asupra patriotismului făţarnic, împrumutând pe rând 
vocile melancolice, romantice, senine sau severe ale lui Mihai Eminescu, 
Alexandri, Macedonski, George Coşbuc, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, într-o călătorie prin poezia românească, în căutarea speranţei de 
nobleţe şi omenie. 

Proiectul se încadrează în seria evenimentelor culturale organizate de Institutul 
Cultural Roman, prin Reprezentanţele sale din străinătate, în cinstea Anul 
CENTENAR, şi face parte din primul turneu european al spectacolului Treptele 
Unirii, care include reprezentaţii la Paris, Bruxelles, Haga şi Viena în perioada 
17-30 ianuarie 2018. 

Program:  

-Joi, 18 ianuarie 2018, 18:30, Reşedinţa Ambasadorului, Rue Washington 37, 
Ixelles; 

-Vineri, 19 ianuarie 2018, 18:30, Ambasada României, Catsheuvel 55, 2517 KA, 
Haga. 

 

de: Octavian Dobrişan 

 

 

 

 



38. Magna News 
din data de 11 Ianuarie 2018 
https://magnanews.ro/2018/01/11/spectacolul-treptele-unirii-lanseaza-anul-
centenar-belgia-si-olanda/ 

 

Spectacolul “Treptele Unirii” lansează “Anul CENTENAR” în Belgia şi 
Olanda 

Figura domnitorului Alexandru Ioan Cuza revine în actualitate în numeroase 
evenimente de pe parcursul anului 2018, când este marcat centenarul Marii Uniri 
de la 1918. 

Multe dintre ele sunt organizate peste graniță, iar astăzi vă oferim noutăți din 
Belgia 

 
Institutul Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu Ambasadele României în 
Regatul Belgiei și în Regatul Țărilor de Jos, sărbătoresc Ziua culturii naționale 
(15 ianuarie) și Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie, prin spectacolul 
de poezie românească clasică și contemporană, „Treptele Unirii”, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. 



  

Evenimentele marchează lansarea oficială a anului Centenarului Marii Uniri de 
la 1 decembrie 1918, și a seriei de  manifestări culturale și de diplomație publică 
dedicate acestei sărbători, pe care Institutul Cultural Român Bruxelles le va 
organiza în spațiul BeNeLux., în 2018. 

În data de 18 ianuarie, spectacolul „Treptele Uniri” va avea loc la reședința 
ambasadorului României în Regatul Belgiei  și va continua cu  recitalul actorului 
Emil Boroghină la Haga, în 19 ianuarie, în colaborare cu  Ambasada României 
în Regatul Țărilor de Jos. 

Treptele Unirii readuce în conștiința colectivă creațiile a peste 30 de poeți și 
alătură voci lirice clasice și contemporane, poezia populară și momentele 
semnificative ale istorie naționale, într-un imn al eroilor și al respectului față de 
valorile culturii române nealterate. 

Co-produs de Teatrul Nottara din București și Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova, spectacolul Treptele Unirii ne dezvăluie ființa călătoare a 
actorului Emil Boroghină, prin teatrul de poezie și prin istoria literaturii române. 
Actor și autor deplin, cunoscător a mii de versuri din poezia lumii, Emil 
Boroghină confruntă în acest recital sentimente puternice precum unitatea, 
libertatea și înfrățirea. Într-un demers onest și sensibil, ghidează publicul spre 
reculegere și introspecție asupra patriotismului fățarnic, împrumutând pe rând 
vocile melancolice, romantice, senine sau severe ale lui Mihai Eminescu, 
Alexandri, Macedonski, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, într-o călătorie prin poezia românească, în căutarea speranței de 
noblețe și omenie. 

„Trebuie să mărturisesc că atunci când am gândit la realizarea celor două 
spectacole din cadrul Proiectului „Glasurile patriei-glasurile istoriei, glasurile 
poeziei”, dedicat sărbătoririi Centenarului făuririi Marii Uniri și desăvârșirii 
Statului Național Unitar Român, Proiect pe care și l-au asumat Teatrul Nottara 
din București și Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, am avut în 
vedere și posibilitatea prezentării, cu sprijinul Institutului Cultural Român, a 



recitalului „Treptele Unirii” și recitalului „Sunt suflet în sufletul neamului meu-
Limba română este patria mea”, în fața românilor aflați de mai lung sa de mai 
scurt timp peste hotare. 

M-a bucurat și mă bucură enorm faptul că „Treptele Unirii” își începe traseul 
internațional pe care mi l-am dorit într-un mod atât de plăcut și neașteptat, fiind 
programat pe parcursul a câteva zile în trei dintre cele mai mari orașe 
europene, Paris, Bruxelles și Haga. 

Pentru orice actor este un motiv de reală satisfacție să poată să-și prezinte 
spectacolele în locuri atât de importante și de aceea sunt dator să mulțumesc cu 
recunoștință Institutului Cultural Român Bruxelles și Institutului Cultural 
Român Paris, dar și Ambasadelor României în Belgia, Franța și Olanda, pentru 
această posibilitate extrem de onorantă.” – declară actorul Emil Boroghină. 

Evenimentele omagiază Ziua Culturii Naționale, celebrată în România și în 
Republica Moldova în 15 ianuarie, ziua nașterii poetului național Mihai 
Eminescu și Unirea Principatelor Române înfăptuită la 24 ianuarie 1859, sub 
conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

Proiectul se încadrează în seria evenimentelor culturale organizate de Institutul 
Cultural Roman, prin Reprezentanțele sale din străinătate, în cinstea „Anul 
CENTENAR”, și face parte din primul turneu european al spectacolului Treptele 
Unirii, care include reprezentații la Paris, Bruxelles, Haga și Viena în perioada 
17-30 ianuarie 2018. 

 

 

 

de: Aristotel Buncescu 

 



39. Caiet de însemnări  
din data de 10 Ianuarie 2018 
http://www.iulianfira.ro/ziua-culturii-nationale-cu-un-om-al-ei/ 

 

Ziua Culturii Nationale cu un om al ei 

 
Nu stiu altii cum sunt, dar, eu, cand ii vad pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii 
Nationale, pe politicieni care de care mai agramati cum se ingramadesc sa faca 
declaratii sforaitoare, simt cum imi zvacnesc treptele de nervi. 

Asa ca m-are mi-a fost bucuria sa aflu ca pe 15 ianuarie 2018, la ora 19:00, la 
Teatrul National „Marin Sorescu”, in intimitatea salii „I.D. Sirbu”, Emil 
Boroghina va sustine recitalul de poezie romaneasca intitulat Treptele Unirii. 

Acest spectacol face parte, alaturi de recitalul Sunt suflet in sufletul neamului 
meu – Limba romana este patria mea al aceluiasi actor (programat pe 24 
ianuarie 2018, o alta data esentiala a fiecarui inceput de an romanesc), dintr-un 
proiect pe care Teatrul National din Craiova il realizeaza impreuna cu Teatrul 
Nottara din Bucuresti, in anul Centenarului Marii Uniri. 

La un asa eveniment, costul participarii ar fi neimportant, insa merita mentionat 
ca accesul este liber, pe baza de rezervare, pe care o puteti face Agentia Teatrala. 



Cum doritori vor fi mai multi decat locuri, exista potential de intristare, care 
poate fi alinata, deoarece recitalul va fi trasmis in direct pe TVR 3 si TVR 
Craiova. 

Eminescu sa ne judece, daca nu mergem sa-l ascultam pe maestrul Emil 
Boroghina. 

 

 

 

de: Iulian Fira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40. AGERPRES 
din data de 13 Ianuarie 2018, ora 15;52 
https://www.agerpres.ro/cultura/2018/01/13/recitalul-treptele-unirii-in-turneu-la-
paris-bruxelles-si-haga--35920 

 
Recitalul Treptele Unirii, în turneu la Paris, Bruxelles și Haga 

 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, iniţiază seria de even-
imente itinerante din cadrul proiectului "100 de ani împreună", prin organizarea, 
în perioada 17 - 19 ianuarie, la Paris, Bruxelles şi Haga, a turneului actorului 
Emil Boroghină cu recitalul "Treptele Unirii". 

 
Actorul Emil Boroghină este societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, 
recitalul "Treptele Unirii" fiind o coproducţie a Teatrului Nottara şi Teatrului 
''Marin Sorescu'' din Craiova, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu şi scenografia - 
Dan Adrian Ionescu. 

 
Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara, este primul turneu european cu 
spectacolul "Treptele Unirii" şi se încadrează în seria evenimentelor culturale 
organizate de Institutul Cultural Român, prin reprezentanţele sale din străinătate, 
în cinstea Anului Centenar. 



 
La invitaţia Institutului Cultural Român de la Paris, în colaborare cu Ambasada 
României de aici, spectacolul va fi prezentat la Paris pe 17 ianuarie, ora 19,00, la 
Palatul Behague, reşedinţa Ambasadorului României în Franţa, iar la Bruxelles, 
la invitaţia Institutului Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu Ambasada 
României în Belgia, pe 18 ianuarie, ora 18,30, la reşedinţa Ambasadorului, şi la 
Haga, pe 19 ianuarie, ora 18,30, la invitaţia Ambasadei României în Regatul 
Ţărilor de Jos, unde va fi susţinut recitalul. 

 
"Treptele Unirii" este un spectacol de poezie românească clasică şi contem-
porană dedicat Centenarului făuririi României Mari şi desăvârşirii unităţii 
naţionale, şi conţine fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore Alex-
andrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile Al-
ecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Duiliu 
Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, 
Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Alexe 
Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, Eusebiu Camilar, 
Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru Andriţoiu, Nico-
lae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 

 
Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinemato-
grafică Bucureşti, Facultatea de Teatru, Secţia "Actorie", promoţia 1963. Între 
1963 şi 1988, a fost actor al Teatrului Naţional Craiova. Este fondator şi director 
al Festivalului Internaţional Shakespeare. 

 
Actorul Emil Boroghină este preşedinte al Fundaţiei William Shakespeare (Cra-
iova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, societar 
de onoare al Teatrului Naţional Craiova şi membru al Senatului UNITER. A fost 
director al Teatrului Naţional Craiova între 1988 şi 2000, perioadă în care 
Naţionalul craiovean a devenit unul dintre cele mai apreciate teatre din Europa 
Centrală şi de Răsărit, izbutind în decurs de zece ani un număr record de par-
ticipări - 97 - la mari festivaluri internaţionale, de la Edinburgh şi Avignon până 
la Tokyo, Seul, Singapore, Melbourne, New York sau Montreal. 

 
În 1994, el a fondat Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a 
ediţie şi considerat drept unul dintre cele mai importante de acest gen din lume.  

                                                                           

 

de: Eusebi Manolache 



41. Cultural BZI 
din data de 11 Ianuarie 2018 
https://cultural.bzi.ro/ziua-culturii-nationale-in-strainatate-concerte-expozitii-si-
recitaluri-de-poezie-64485 

 

Ziua Culturii Naţionale, în străinătate: Concerte, expoziţii şi recitaluri de 
poezie 

 
Ziua Culturii Naţionale, sărbătorită pe 15 ianuarie, va fi marcată şi în acest an de 
reprezentanţele Institutului Cultural Român din străinătate prin mai multe 
evenimente. 

Programul reuneşte recitaluri de poezie, concerte, expoziţii, spectacole de teatru, 
evenimente literare, proiecţii de film şi conferinţe. 

Ziua Culturii Naţionale este celebrată în fiecare an pe data de 15 ianuarie şi 
reprezintă data naşterii poetului Mihai Eminescu. 

ICR Bruxelles: Recitalul de poezie românească Treptele Unirii – texte din 
poezia clasică şi contemporană, în interpretarea actorului Emil Boroghină 
18 ianuarie  

ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, 
propune celebrarea Zilei Culturii Naţionale (15 ianuarie) şi a zilei de 24 ianuarie 
(celebrarea Unirii Principatelor Române) prin organizarea, în data de 18 ianuarie 



2018, a spectacolului de poezie Treptele Unirii, în interpretarea actorului Emil 
Boroghină – Director al Festivalului Internaţional Shakespeare şi Preşedinte al 
Fundaţiei „William Shakespeare”. Evenimentul are loc la Reşedinţa 
Ambasadorului României de la Bruxelles, clădire din patrimoniul belgian, 
achiziţionată în timpul mandatului ministrului afacerilor externe, Nicolae 
Titulescu şi devenită proprietatea statului român, în 1932. Recitalul de poezie 
Treptele Unirii, susţinut integral în limba română, va fi prezentat într-o formă 
complexă şi spectaculoasă : muzică, lumini, proiecţii video. Împreună cu 
recitalul susţinut de actorul Emil Boroghină, producţia artistică, asigurată de 
Teatrul Nottara, tratează cea mai importantă problemă a existenţei unui neam: 
unitatea. Scenariul aduce în prim-plan momente semnificative ale istoriei 
naţionale din cei 100 de ani care au trecut de la Marea Unire: perioada 
interbelică şi cea postbelică, perioada regimului comunist, încărcată de 
contradicţii şi umbre, dar şi perioada de profunde schimbări în societatea 
românească, de la Revoluţia din decembrie 1989 şi până astăzi. 

ICR Paris: Recitalul de poezie românească Treptele Unirii – texte din 
poezia clasică şi contemporană, în interpretarea actorului Emil Boroghină 
17 ianuarie  

ICR Paris organizează spectacolul de poezie Treptele Unirii, în interpretarea 
actorului Emil Boroghină, director al Festivalului Internaţional Shakespeare şi 
preşedinte al Fundaţiei „William Shakespeare”. Spectacolul este dedicat Zilei 
Culturii Naţionale şi Centenarului Marii Uniri. Protagonist este actorul şi 
managerul de teatru Emil Boroghină, care a realizat acest spectacol împreună cu 
tânărul regizor Alexandru Mâzgăreanu - unul dintre cei mai de succes regizori 
de teatru ai tinerei generaţii care, la mai puţin de 30 de ani a regizat spectacole 
pe scenele de la Teatrul Naţional, Teatrele Odeon, Nottara, Comedie, ArCub şi 
Metropolis. 

 

 

Sursa: news.ro 

 

 

 



42. ŞtiriAZ 
din data de 11 Ianuarie 2018 

http://stiriaz.ro/recitalul-treptele-unirii-in-turneu-la-paris-bruxelles-
si-haga-6540899 
 

 
 

Recitalul Treptele Unirii, în turneu la Paris, Bruxelles și Haga 

 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, iniţiază seria de even-
imente itinerante din cadrul proiectului "100 de ani împreună", prin organizarea, 
în perioada 17 - 19 ianuarie, la Paris, Bruxelles şi Haga, a turneului actorului 
Emil Boroghină cu recitalul "Treptele Unirii". 

 
Actorul Emil Boroghină este societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, 
recitalul "Treptele Unirii" fiind o coproducţie a Teatrului Nottara şi Teatrului 
''Marin Sorescu'' din Craiova, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu şi scenografia - 
Dan Adrian Ionescu. 

 
Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara, este primul turneu european cu 
spectacolul "Treptele Unirii" şi se încadrează în seria evenimentelor culturale 
organizate de Institutul Cultural Român, prin reprezentanţele sale din străinătate, 
în cinstea Anului Centenar. 



 
La invitaţia Institutului Cultural Român de la Paris, în colaborare cu Ambasada 
României de aici, spectacolul va fi prezentat la Paris pe 17 ianuarie, ora 19,00, la 
Palatul Behague, reşedinţa Ambasadorului României în Franţa, iar la Bruxelles, 
la invitaţia Institutului Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu Ambasada 
României în Belgia, pe 18 ianuarie, ora 18,30, la reşedinţa Ambasadorului, şi la 
Haga, pe 19 ianuarie, ora 18,30, la invitaţia Ambasadei României în Regatul 
Ţărilor de Jos, unde va fi susţinut recitalul. 

 
"Treptele Unirii" este un spectacol de poezie românească clasică şi contem-
porană dedicat Centenarului făuririi României Mari şi desăvârşirii unităţii 
naţionale, şi conţine fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore Alex-
andrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile Al-
ecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Duiliu 
Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, 
Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Alexe 
Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, Eusebiu Camilar, 
Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru Andriţoiu, Nico-
lae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 

 
Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinemato-
grafică Bucureşti, Facultatea de Teatru, Secţia "Actorie", promoţia 1963. Între 
1963 şi 1988, a fost actor al Teatrului Naţional Craiova. Este fondator şi director 
al Festivalului Internaţional Shakespeare. 

 
 
Actorul Emil Boroghină este preşedinte al Fundaţiei William Shakespeare (Cra-
iova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, societar 
de onoare al Teatrului Naţional Craiova şi membru al Senatului UNITER. A fost 
director al Teatrului Naţional Craiova între 1988 şi 2000, perioadă în care 
Naţionalul craiovean a devenit unul dintre cele mai apreciate teatre din Europa 
Centrală şi de Răsărit, izbutind în decurs de zece ani un număr record de par-
ticipări - 97 - la mari festivaluri internaţionale, de la Edinburgh şi Avignon până 
la Tokyo, Seul, Singapore, Melbourne, New York sau Montreal. 

 
 
În 1994, el a fondat Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a 
ediţie şi considerat drept unul dintre cele mai importante de acest gen din lume. 

 
 

Sursa: AGERPRES 



43. Index-Ştiri.ro 
din data de 11 Ianuarie 2018 
http://index-stiri.ro/recitalul-treptele-unirii-in-turneu-la-paris-bruxelles-si-
haga-6211427 
 

 
 

Recitalul Treptele Unirii, în turneu la Paris, Bruxelles și Haga 

 

Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, iniţiază seria de even-
imente itinerante din cadrul proiectului "100 de ani împreună", prin organizarea, 
în perioada 17 - 19 ianuarie, la Paris, Bruxelles şi Haga, a turneului actorului 
Emil Boroghină cu recitalul "Treptele Unirii". 

 
Actorul Emil Boroghină este societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova, 
recitalul "Treptele Unirii" fiind o coproducţie a Teatrului Nottara şi Teatrului 
''Marin Sorescu'' din Craiova, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu şi scenografia - 
Dan Adrian Ionescu. 

 
Potrivit unui comunicat al Teatrului Nottara, este primul turneu european cu 
spectacolul "Treptele Unirii" şi se încadrează în seria evenimentelor culturale 
organizate de Institutul Cultural Român, prin reprezentanţele sale din străinătate, 
în cinstea Anului Centenar. 



 
La invitaţia Institutului Cultural Român de la Paris, în colaborare cu Ambasada 
României de aici, spectacolul va fi prezentat la Paris pe 17 ianuarie, ora 19,00, la 
Palatul Behague, reşedinţa Ambasadorului României în Franţa, iar la Bruxelles, 
la invitaţia Institutului Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu Ambasada 
României în Belgia, pe 18 ianuarie, ora 18,30, la reşedinţa Ambasadorului, şi la 
Haga, pe 19 ianuarie, ora 18,30, la invitaţia Ambasadei României în Regatul 
Ţărilor de Jos, unde va fi susţinut recitalul. 

 
"Treptele Unirii" este un spectacol de poezie românească clasică şi contem-
porană dedicat Centenarului făuririi României Mari şi desăvârşirii unităţii 
naţionale, şi conţine fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore Alex-
andrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile Al-
ecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Duiliu 
Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, 
Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Alexe 
Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, Eusebiu Camilar, 
Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru Andriţoiu, Nico-
lae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 

 
Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi Cinemato-
grafică Bucureşti, Facultatea de Teatru, Secţia "Actorie", promoţia 1963. Între 
1963 şi 1988, a fost actor al Teatrului Naţional Craiova. Este fondator şi director 
al Festivalului Internaţional Shakespeare. 

 
 
Actorul Emil Boroghină este preşedinte al Fundaţiei William Shakespeare (Cra-
iova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a Festivalurilor Shakespeare, societar 
de onoare al Teatrului Naţional Craiova şi membru al Senatului UNITER. A fost 
director al Teatrului Naţional Craiova între 1988 şi 2000, perioadă în care 
Naţionalul craiovean a devenit unul dintre cele mai apreciate teatre din Europa 
Centrală şi de Răsărit, izbutind în decurs de zece ani un număr record de par-
ticipări - 97 - la mari festivaluri internaţionale, de la Edinburgh şi Avignon până 
la Tokyo, Seul, Singapore, Melbourne, New York sau Montreal. 

 
 
În 1994, el a fondat Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns la cea de a X-a 
ediţie şi considerat drept unul dintre cele mai importante de acest gen din lume. 

 
 

Sursa: AGERPRES 



44. eClar.ro 
din data de 16 Ianuarie 2018, ora 17:52 
https://www.eclar.ro/s/spectacolul-treptele-unirii-in-interpretarea-actorului-
emil-boroghina-lanseaza-anul-centenar-in-belgia-si-olanda/ 
 

 

Spectacolul „Treptele Unirii”, în interpretarea actorului Emil Boroghină, 
lansează „anul CENTENAR” în Belgia și Olanda 

COMUNICAT 
 
Institutul Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu Ambasadele României în 
Regatul Belgiei și în Regatul Țărilor de Jos, sărbătoresc Ziua culturii naționale 
(15 ianuarie) și Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie, prin spectacolul 
de poezie românească clasică și contemporană, „Treptele Unirii”, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. 

 
 
Evenimentele marchează lansarea oficială a anului Centenarului Marii Uniri de 
la 1 decembrie 1918, și a seriei de manifestări culturale și de diplomație publică 
dedicate acestei sărbători, pe care Institutul Cultural Român Bruxelles le va 
organiza în spațiul BeNeLux., în 2018. 

 
În data de 18 ianuarie, spectacolul „Treptele Uniri” va avea loc la reședința 
ambasadorului României în Regatul Belgiei și va continua cu recitalul actorului 



Emil Boroghină la Haga, în 19 ianuarie, în colaborare cu Ambasada României în 
Regatul Țărilor de Jos.  

 
Treptele Unirii readuce în conștiința colectivă creațiile a peste 30 de poeți și 
alătură voci lirice clasice și contemporane, poezia populară și momentele 
semnificative ale istorie naționale, într-un imn al eroilor și al respectului față de 
valorile culturii române nealterate. 

 
Co-produs de Teatrul Nottara din Bucuresti și Teatrul Național Marin Sorescu 
din Craiova, spectacolul Treptele Unirii ne dezvăluie ființa călătoare a actorului 
Emil Boroghină, prin teatrul de poezie și prin istoria literaturii române. Actor și 
autor deplin, cunoscător a mii de versuri din poezia lumii, Emil Boroghină 
confruntă în acest recital sentimente puternice precum unitatea, libertatea și 
înfrățirea. Într-un demers onest și sensibil, ghidează publicul spre reculegere și 
introspecție asupra patriotismului fățarnic, împrumutând pe rând vocile 
melancolice, romantice, senine sau severe ale lui Mihai Eminescu, Alexandri, 
Macedonski, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, într-o călătorie prin poezia românească, în căutarea speranței de 
noblețe și omenie. 

 
„Trebuie să mărturisesc că atunci când am gândit la realizarea celor două 
spectacole din cadrul Proiectului „Glasurile patriei-glasurile istoriei, glasurile 
poeziei”, dedicat sărbătoririi Centenarului făuririi Marii Uniri și desăvârșirii 
Statului Național Unitar Român, Proiect pe care și l-au asumat Teatrul Nottara 
din București și Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, am avut în 
vedere și posibilitatea prezentării, cu sprijinul Institutului Cultural Român, a 
recitalului „Treptele Unirii” și recitalului „Sunt suflet în sufletul neamului meu-
Limba română este patria mea”, în fața românilor aflați de mai lung sa de mai 
scurt timp peste hotare. 

 
 
M-a bucurat și mă bucură enorm faptul că „Treptele Unirii” își începe traseul 
internațional pe care mi l-am dorit într-un mod atât de plăcut și neașteptat, fiind 
programat pe parcursul a câteva zile în trei dintre cele mai mari orașe europene, 
Paris, Bruxelles și Haga. 

 
 
Pentru orice actor este un motiv de reală satisfacție să poată să-și prezinte 
spectacolele în locuri atât de importante și de aceea sunt dator să mulțumesc cu 
recunoștință Institutului Cultural Român Bruxelles și Institutului Cultural 



Român Paris, dar și Ambasadelor României în Belgia, Franța și Olanda, pentru 
această posibilitate extrem de onorantă.” – declară actorul Emil Boroghină.  

 
Evenimentele omagiază Ziua Culturii Naționale, celebrată în România și în 
Republica Moldova în 15 ianuarie, ziua nașterii poetului național Mihai 
Eminescu și Unirea Principatelor Române înfăptuită la 24 ianuarie 1859, sub 
conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

 
 
Proiectul se încadrează în seria evenimentelor culturale organizate de Institutul 
Cultural Roman, prin Reprezentanțele sale din străinătate, în cinstea „anul 
CENTENAR”, și face parte din primul turneu european al spectacolului Treptele 
Unirii, care include reprezentații la Paris, Bruxelles, Haga și Viena în perioada 
17-30 ianuarie 2018.  

 

 

Sursa: eclar.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. Koikonfait 
din data de 16 Ianuarie 2018 
https://www.koikonfait.com/fr/e/5a52a66c48237e46c318d7ab/spectacle-de-
poesie--treptele-unirii 

 

 
• PARIS ARTS & ENTERTAINMENT 

SPECTACLE DE POÉSIE "TREPTELE UNIRII" 
INSTITUT CULTUREL ROUMAIN DE PARIS 

 

 
L’Institut Culturel Roumain de Paris présente le spectacle de poésie « Treptele 
Unirii », interprété par l’acteur, Emil Boroghină, directeur du Festival Interna-
tional Shakespeare et président de la Fondation "William Shakespeare". 
Le spectacle est organisé à l'occasion de la Journée de la Culture Nationale et du 
Centenaire de la Grande Union, en collaboration avec l’Ambassade de la Rou-
manie à Paris et le Théâtre Nottara de Bucarest. 

 

 

Sursa:koikonfait.com 

 



46. Radio Pro Diaspora 
din data de 16 Ianuarie 2018 
http://www.prodiaspora.de/V5/index.php/radio-prodiaspora/3412-spectacolul-
treptele-unirii-in-interpretarea-actorului-emil-boroghina-lanseaza-anul-centenar-
in-belgia-si-olanda 

 
Spectacolul „Treptele Unirii”, în interpretarea actorului Emil Boroghină, 

lansează „anul CENTENAR” în Belgia și Olanda 

 

Institutul Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu Ambasadele României în 
Regatul Belgiei și în Regatul Țărilor de Jos, sărbătoresc Ziua culturii naționale 
(15 ianuarie) și Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie, prin spectacolul 
de poezie românească clasică și contemporană, „Treptele Unirii”, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. 

 
Evenimentele marchează lansarea oficială a anului Centenarului Marii Uniri de 
la 1 decembrie 1918, și a seriei de manifestări culturale și de diplomație publică 
dedicate acestei sărbători, pe care Institutul Cultural Român Bruxelles le va 
organiza în spațiul BeNeLux., în 2018. 



În data de 18 ianuarie, spectacolul „Treptele Uniri” va avea loc la reședința 
ambasadorului României în Regatul Belgiei și va continua cu recitalul actorului 
Emil Boroghină la Haga, în 19 ianuarie, în colaborare cu Ambasada României în 
Regatul Țărilor de Jos. 

Treptele Unirii readuce în conștiința colectivă creațiile a peste 30 de poeți și 
alătură voci lirice clasice și contemporane, poezia populară și momentele 
semnificative ale istorie naționale, într-un imn al eroilor și al respectului față de 
valorile culturii române nealterate. 

Co-produs de Teatrul Nottara din Bucuresti și Teatrul Național Marin Sorescu 
din Craiova, spectacolul Treptele Unirii ne dezvăluie ființa călătoare a actorului 
Emil Boroghină, prin teatrul de poezie și prin istoria literaturii române. Actor și 
autor deplin, cunoscător a mii de versuri din poezia lumii, Emil Boroghină 
confruntă în acest recital sentimente puternice precum unitatea, libertatea și 
înfrățirea. Într-un demers onest și sensibil, ghidează publicul spre reculegere și 
introspecție asupra patriotismului fățarnic, împrumutând pe rând vocile 
melancolice, romantice, senine sau severe ale lui Mihai Eminescu, Alexandri, 
Macedonski, George Coșbuc, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, într-o călătorie prin poezia românească, în căutarea speranței de 
noblețe și omenie. 

„Trebuie să mărturisesc că atunci când am gândit la realizarea celor două 
spectacole din cadrul Proiectului „Glasurile patriei-glasurile istoriei, glasurile 
poeziei”, dedicat sărbătoririi Centenarului făuririi Marii Uniri și desăvârșirii 
Statului Național Unitar Român, Proiect pe care și l-au asumat Teatrul Nottara 
din București și Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, am avut în 
vedere și posibilitatea prezentării, cu sprijinul Institutului Cultural Român, a 
recitalului „Treptele Unirii” și recitalului „Sunt suflet în sufletul neamului meu-
Limba română este patria mea”, în fața românilor aflați de mai lung sa de mai 
scurt timp peste hotare. 

 
M-a bucurat și mă bucură enorm faptul că „Treptele Unirii” își începe traseul 
internațional pe care mi l-am dorit într-un mod atât de plăcut și neașteptat, fiind 
programat pe parcursul a câteva zile în trei dintre cele mai mari orașe europene, 
Paris, Bruxelles și Haga. 

 
Pentru orice actor este un motiv de reală satisfacție să poată să-și prezinte 
spectacolele în locuri atât de importante și de aceea sunt dator să mulțumesc cu 
recunoștință Institutului Cultural Român Bruxelles și Institutului Cultural 



Român Paris, dar și Ambasadelor României în Belgia, Franța și Olanda, pentru 
această posibilitate extrem de onorantă.” – declară actorul Emil Boroghină. 

Evenimentele omagiază Ziua Culturii Naționale, celebrată în România și în 
Republica Moldova în 15 ianuarie, ziua nașterii poetului național Mihai 
Eminescu și Unirea Principatelor Române înfăptuită la 24 ianuarie 1859, sub 
conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 

Proiectul se încadrează în seria evenimentelor culturale organizate de Institutul 
Cultural Roman, prin Reprezentanțele sale din străinătate, în cinstea „anul 
CENTENAR”, și face parte din primul turneu european al spectacolului Treptele 
Unirii, care include reprezentații la Paris, Bruxelles, Haga și Viena în perioada 
17-30 ianuarie 2018. 

 

 

Sursa: Radio Pro Diaspora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. Romanian Global News 
din data de 9 Ianuarie 2018 
http://www.rgnpress.ro/rgn_17/categorii/eveniment/26675-2018-01-09-09-
04-20.html?jjj=1516572425308 
 

 
 
Spectacolul de poezie "Treptele Unirii", la Paris, în interpretarea actorului 

Emil Boroghină 
 
Institutul Cultural Român de la Paris prezintă spectacolul de poezie Treptele 
Unirii, în interpretarea actorului Emil Boroghină, director al Festivalului 
Internațional Shakespeare și președinte al Fundației "William Shakespeare", 
transmite Romanian Global News. 

Spectacolul este prezentat cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a Centenarului 
Marii Uniri, în colaborare cu Ambasada României de la Paris și Teatrul Nottara 
din București 

Protagonistul spectacolului este actorul și managerul de teatru Emil Boroghină, 
care a realizat acest spectacol, împreună cu tânărul regizor Alexandru 
Mâzgăreanu - unul dintre cei mai de succes regizori de teatru ai tinerei generații 
(la mai puțin de 30 de ani a regizatspectacole pe scenele de la Teatrul Național, 
Teatrele Odeon, Nottara, Comedie, ArCub și Metropolis). 

Recitalul "TREPTELE UNIRII", îşi propune să surprindă, sintetic, cu ajutorul 
creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă problemă a 
existenţei neamului românesc, timp de peste două milenii, unitatea lui deplină. 
Legătura indestructibilă, între unitatea de neam şi unitatea teritorială, este aceea, 



care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia existenţei 
noastre. 

Scenariul aduce în prim plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. Marile momente ale istoriei poporului român 
reprezintă, în fapt, trepte ale făuririi Marii Uniri şi Statului Naţional Unitar 
Român. 

Emil Boroghină va interpreta fragmente din lirica populară și din creațiile celor 
mai importanți poeți români. 

Recitalul Maestrului Boroghină este unul itinerant, care se va desfașura, la Paris, 
Bruxelles și Haga, între 17 și 19 ianuarie 2018. 

Producătorii spectacolul de poezie Treptele Unirii sunt: Teatrul Nottara din 
București și Teatrul Național "Marin Sorescu" din Craiova. 

 

 

 

Sursa: rgnpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. Cuvântul Libertăţii 
din data de 29 Ianuarie 2018 
http://www.cvlpress.ro/29.01.2018/treptele-unirii-recital-de-poezie-al-
actorului-emil-boroghina-la-teatrul-pygmalion-din-viena/ 
 

 
 

„Treptele Unirii” – recital de poezie al actorului Emil Boroghină la 
Teatrul Pygmalion din Viena 

Institutul Cultural Român de la Viena marchează Ziua Unirii Principatelor 
Române prin organizarea spectacolului de poezie „Treptele Unirii”, în 
interpretarea actorului craiovean Emil Boroghină. Evenimentul, organizat 
în colaborare cu Ambasada României în Austria, va avea loc mâine, 30 
ianuarie, ora 19.00, la Teatrul Pygmalion din Viena, şi face parte din seria 
de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. 

 



Spectacolul de poezie „Treptele Unirii” este o coproducţie a Teatrului Național 
„Marin Sorescu” din Craiova și a Teatrului Nottara din București și surprinde 
sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a existenţei 
neamului românesc: unitatea lui deplină. 

La Teatrul Pygmalion din Viena, Emil Boroghină va recita în limba română 
fragmente din opere de Grigore Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie 
Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru 
Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru 
Davila, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, 
Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea 
Rădulescu, Aron Cotruş, Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, 
Nicolae Tăutu, Alexandru Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar 
Ivănescu, Adrian Păunescu. Colajul de versuri aduce în prim-plan cele mai 
semnificative momente ale istoriei naționale. 

Scenariul spectacolului îi aparține lui Emil Boroghină, regia artistică este 
realizată de Alexandru Mâzgăreanu, scenografia – de Dan Adrian Ionescu, iar 
muzica este compusă de Alexandru Suciu. Recitalul „Treptele Unirii” a fost 
prezentat pe 15 ianuarie la Teatrul Național Craiova, pe 17 ianuarie la Paris, pe 
18 ianuarie la Bruxelles și pe 19 ianuarie la Haga, la invitaţia Institutelor 
Culturale Româneşti din Paris și Bruxelles şi Ambasadelor României în Franţa, 
Belgia și Olanda. 

 

 

de: Magda Bratu 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Agenţia de presă RADOR 
din data de 23 Ianuarie 2018 
http://www.rador.ro/2018/01/23/treptele-unirii-spectacol-de-istorie-in-
versurile-marilor-poeti-romani-interpretate-de-actorul-emil-boroghina-a-
lansat-anul-centenar-in-trei-capitale-europene/ 
 

 

„Treptele Unirii”, spectacol de istorie în versurile marilor poeți români, 
interpretate de actorul Emil Boroghină, a lansat anul CENTENAR în trei 

capitale europene 
 

 
Institutul Cultural Român Bruxelles și Institutul Cultural Român Paris,  în 
colaborare cu Ambasadele României în Regatul Belgiei și în Regatul Țărilor de 
Jos și al Ambasadei României la Paris, au lansat anul Centenarului Marii Uniri 
de la 1 decembrie 1918, prin spectacolul de poezie românească clasică și 
contemporană, „Treptele Unirii”, în interpretarea actorului Emil Boroghină. 



Proiectul a făcut parte din primul turneu european al spectacolului Treptele 
Unirii în patru capitale, început la Paris în 17 ianuarie și care se va încheia la 
Viena la sfârșitul acestei luni. 

Turneul a fost organizat de Institutul Cultural Român, prin Reprezentanțele sale 
din străinătate, împreună cu Teatrul Nottara din București și Teatrul Marin 
Sorescu din Craiova, coproducătorii spectacolului, și a sărbătorit Ziua Culturii 
Naționale – 15 ianuarie și Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie. 

În fața a peste 150 de români, actorul Emil Boroghină a recitat versuri din 
creațiile poeților clasici precum Mihai Eminescu, Alexandri, Macedonski, 
George Coșbuc, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, și a susținut 
o adevărată lecție de istorie românească peste milenii, tulburătoare și demnă, 
emoționând spectacorii prin energia interpretărilor, prin trăirile și sentimentele 
puternice de patriotism care au inspirat aceste voci lirice din literatura română. 

Institutul Cultural Român Bruxelles mulțumește actorului Emil Boroghină 
pentru acest recital emoționant oferit românilor aflaţi de mai lung sau de mai 
scurt timp peste hotare, și îi urează „La Mulți Ani!”, azi, 23 ianuarie, cu ocazia 
împlinirii unei frumoase vârste. 

 

 

 

de: Marius Tănase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50. Amos News 
din data de 23 Ianuarie 2018, ora 13:17 
http://www.amosnews.ro/treptele-unirii-recital-de-poezie-al-actorului-emil-
boroghina-la-teatrul-pygmalion-din-viena-2018-01 
 

 
 

Treptele Unirii – recital de poezie al actorului Emil Boroghină la Teatrul 
Pygmalion din Viena 

  
  

 
Institutul Cultural Român de la Viena marchează Ziua Unirii Principatelor 
Române prin organizarea spectacolului de poezie Treptele Unirii, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. Evenimentul, organizat în colaborare cu 
Ambasada României în Republica Austria, va avea loc marți, 30 ianuarie, ora 
19.00, la Teatrul Pygmalion din Viena (Alser Strasse 43, 1080 Viena) şi face 
parte din seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. 
 
Spectacolul de poezie Treptele Unirii este o coproducţie a Teatrului Național 



„Marin Sorescu“ din Craiova și a Teatrului Nottara din București și surprinde 
sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a existenţei 
neamului românesc: unitatea lui deplină. 
 
Emil Boroghină va interpreta în limba română fragmente din opere de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
Colajul de versuri aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale 
istoriei naționale. Scenariul: Emil Boroghină; Regia artistică: Alexandru 
Mâzgăreanu; Scenografia: Dan Adrian Ionescu; Muzica: Alexandru Suciu 
 
Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859) 
 
În 2018 se împlinesc 159 de ani de la Ziua Unirii Principatelor Române (Mica 
Unire). Acest moment istoric este considerat a fi primul pas important pe calea 
înfăptuirii statului naţional unitar român, după ce, la 5 ianuarie 1859, Alexandru 
Ioan Cuza a fost ales în unanimitate domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie, este 
ales şi domn al Munteniei. Ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat a 
fost atins la 1 decembrie 1918, când a avut loc Unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului cu România. 
 
 

  
 
 

Sursa: AGERPRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51. CECCAR Bussines Magazine 
din data de 23 Ianuarie 2018 
http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/printeaza-articolul-2984/ 
 

 
 

Treptele Unirii, mesaj românesc către lumea largă 
 

 

După manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale (cărora le-am dedicat 
această rubrică în numărul precedent), data de 17 ianuarie a.c. a marcat debutul 
unei acțiuni de amploare menite să omagieze Centenarul Marii Uniri prin 
mesajul puternic, de neegalat al POEZIEI. La Paris, a avut loc primul spectacol 
prevăzut în turneul vest-european al cunoscutului și apreciatului actor Emil 
Boroghină, Societar de Onoare al Teatrului Național din Craiova, turneu care a 
mai inclus Bruxelles și Haga. 

Spectacolul prezentat de Emil Boroghină, intitulat Treptele Unirii, constă în 
recitarea de versuri ale marilor poeți români din toate generațiile, precum și 



creații ale liricii populare prin care se evocă etapele făuririi statului național 
unitar, așa cum au fost receptate nu numai la vremea respectivă, ci și peste timp. 

Este neîndoios că un asemenea mesaj cultural-artistic a avut și va avea un 
excepțional ecou în rândurile diasporei, dar și ale altor cetățeni din cele trei țări, 
deoarece a fost transmis – prin interpretare și punere în scenă – într-o manieră 
deosebit de expresivă, cea împărtășită nu numai prin versul inspirat, ci mai ales 
prin relevarea semnificațiilor unor trăiri autentice ale celor mai reprezentativi 
poeți din spațiul carpato-dunăreano-pontic, din ceea ce a intrat în istorie sub 
denumirea de ROMÂNIA MARE. 

Este îmbucurător faptul că s-a pregătit din timp un asemenea spectacol-simbol, 
prin conlucrarea mai multor instituții, de la realizatorii coproducției (Teatrul 
„Nottara” din București și Teatrul Național din Craiova) la Primăria Capitalei și 
reprezentanțele din străinătate ale Institutului Cultural Român (ICR), alături de 
ambasadele țării noastre din statele respective. Este vorba, deopotrivă, despre un 
efort de organizare, de conlucrare fructuoasă și de angajare efectivă și afectivă în 
realizarea unui program mult mai amplu de marcare a Centenarului Marii Uniri 
în numeroase țări de pe toate continentele. 

De asemenea, contează foarte mult atât mesajul, cât și mesagerul. În cazul 
spectacolului de poezie Treptele Unirii, protagonistul, Emil Boroghină, aparține 
pleiadei de aur a teatrului românesc, cea a absolvenților IATC, promoția 1963. 
Și-a legat, pentru totdeauna, numele de Teatrul Național din Craiova, unde a 
interpretat roluri memorabile, a fost director între anii 1988-2000, perioadă în 
care a asigurat participarea prestigioasei trupe din Bănie la nu mai puțin de 97 de 
festivaluri internaționale, de la Edinburgh la Tokyo, de la Avignon la Montreal, 
de la Singapore la New York. În 1994, a pus bazele Festivalului Internațional 
„Shakespeare” de la Craiova, manifestare care a ajuns la a X-a ediție și care a 
avut și are, în lumea teatrului de pe mapamond, o „carte de vizită” remarcabilă, 
numele României fiind, astfel, mai bine cunoscut prin intermediul limbajului 
universal al artei. 

Există, deci, toate motivele pentru a considera că „s-a pășit cu dreptul” în anul 
Centenarului în planul artei teatrale, ceea ce este de natură a genera o legitimă 
satisfacție. Să sperăm că va fi de bun augur, constituind și un stimulent pentru 
alte instituții artistice, pentru creatorii de toate genurile în inițierea și 
desfășurarea, în țară și peste hotare, a unor acțiuni, a unor manifestări în număr 
cât mai mare, mai diverse și de cea mai bună calitate, menite să dea măsura 
talentelor autentice, sub semnul unei arte militante, în cel mai bun sens al 
cuvântului, mai ales atunci când este omagiat marele act de istorie de la 1 
decembrie 1918. 

de: Alexandra Rizea 



52. Agenţia de carte  
din data de 23 Ianuarie 2018 
http://www.agentiadecarte.ro/2018/01/%E2%80%9Dtreptele-unirii-
%E2%80%9D%E2%80%93-recital-de-poezie-al-actorului-emil-boroghina-
la-teatrul-pygmalion-din-viena/ 
 

 
 
 

Treptele Unirii – recital de poezie al actorului Emil Boroghină la Teatrul 
Pygmalion din Viena 

  
  

 
Institutul Cultural Român de la Viena marchează Ziua Unirii Principatelor 
Române prin organizarea spectacolului de poezie Treptele Unirii, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. Evenimentul, organizat în colaborare cu 
Ambasada României în Republica Austria, va avea loc marți, 30 ianuarie, ora 
19.00, la Teatrul Pygmalion din Viena (Alser Strasse 43, 1080 Viena) şi face 
parte din seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. 



 
Spectacolul de poezie Treptele Unirii este o coproducţie a Teatrului Național 
„Marin Sorescu“ din Craiova și a Teatrului Nottara din București și surprinde 
sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a existenţei 
neamului românesc: unitatea lui deplină. 
 
Emil Boroghină va interpreta în limba română fragmente din opere de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
Colajul de versuri aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale 
istoriei naționale. Scenariul: Emil Boroghină; Regia artistică: Alexandru 
Mâzgăreanu; Scenografia: Dan Adrian Ionescu; Muzica: Alexandru Suciu 
 
Unirea Principatelor Române (24 ianuarie 1859) 
 
În 2018 se împlinesc 159 de ani de la Ziua Unirii Principatelor Române (Mica 
Unire). Acest moment istoric este considerat a fi primul pas important pe calea 
înfăptuirii statului naţional unitar român, după ce, la 5 ianuarie 1859, Alexandru 
Ioan Cuza a fost ales în unanimitate domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie, este 
ales şi domn al Munteniei. Ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat a 
fost atins la 1 decembrie 1918, când a avut loc Unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului cu România. 
 
 

  
 
 

Sursa: AGERPRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53. Carpe diem! 
din data de 23 Ianuarie 2018 
http://vienna.carpediem.cd/events/5739856-treptele-unirii-recital-de-poezie-al-
actorului-emil-boroghin-at-pygmalion-theater/ 
 

 
 

Treptele Unirii – recital de poezie al actorului Emil Boroghină 
 
 
 

 
Pygmalion Theater 
 

Institutul Cultural Român de la Viena marchează Ziua Unirii Principatelor 
Române prin organizarea spectacolului de poezie Treptele Unirii, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină.  
 
Evenimentul, organizat în colaborare cu Ambasada României în Republica 
Austria, va avea loc marți, 30 ianuarie, ora 19.00, la Teatrul Pygmalion din 
Viena (Alser Strasse 43, 1080 Viena) şi face parte din seria de manifestări 
dedicate Centenarului Marii Uniri. 
 
Spectacolul de poezie Treptele Unirii este o coproducţie a Teatrului Național 
„Marin Sorescu“ din Craiova și a Teatrului Nottara din București și surprinde 
sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a existenţei 
neamului românesc: unitatea lui deplină. 
 
 
 



Scenariul: Emil Boroghină 
Regia artistică: Alexandru Mâzgăreanu 
Scenografia: Dan Adrian Ionescu 
Muzica: Alexandru Suciu 
 

 

 

Sursa: viennacarpediem.cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54. România 2018 
din data de 23 Ianuarie 2018 
http://romania2018.ro/2018/01/23/centenarul-marii-uniri-recital-de-poezie-
la-teatrul-pygmalion-din-viena/ 
 

 
 

Centenarul Marii Uniri: recital de poezie la Teatrul Pygmalion din Viena 

 
 
Institutul Cultural Român de la Viena organizează, marţi, 30 ianuarie, ora 19,00, 
la Teatrul Pygmalion din Viena, spectacolul de poezie „Treptele Unirii”, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. 

Potrivit Agerpres, transmis marţi AGERPRES, evenimentul, organizat în 
colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, marchează Ziua Unirii 
Principatelor Române şi face parte din seria de manifestări dedicate 
Centenarului Marii Uniri. 



Spectacolul de poezie Treptele Unirii este o coproducţie a Teatrului Naţional 
„Marin Sorescu” din Craiova şi a Teatrului Nottara din Bucureşti şi surprinde 
sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a existenţei 
neamului românesc: unitatea lui deplină. Colajul de versuri aduce în prim-plan 
cele mai semnificative momente ale istoriei naţionale. 

 

 

 

Sursa: romania2018.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55. Diaspora Azi 
din data de 24 Ianuarie 2018 
http://diasporaazi.ro/treptele-unirii-spectacol-de-istorie-in-versurile-marilor-
poeti-romani-interpretate-de-actorul-emil-boroghina-a-lansat-anul-centenar-
in-trei-capitale-europene/ 
 

 
 

“Treptele Unirii”, spectacol de istorie în versurile marilor poeţi români, 
interpretate de actorul Emil Boroghină, a lansat anul CENTENAR în trei 

capitale europene 
   

 
APDA, 24 ianuarie 2018 – Institutul Cultural Român Bruxelles şi Institutul 
Cultural Român Paris, în colaborare cu Ambasadele României în Regatul 
Belgiei şi în Regatul ţărilor de Jos şi al Ambasadei României la Paris, au lansat 
anul Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, prin spectacolul de 
poezie românească clasică şi contemporană, ‘Treptele Unirii’, în interpretarea 
actorului Emil Boroghină. 



Proiectul a făcut parte din primul turneu european al spectacolului Treptele 
Unirii în patru capitale, început la Paris în 17 ianuarie şi care se va încheia la 
Viena la sfârşitul acestei luni. 

Turneul a fost organizat de Institutul Cultural Român, prin Reprezentanţele sale 
din străinătate, împreună cu Teatrul Nottara din Bucureşti şi Teatrul Marin 
Sorescu din Craiova, coproducătorii spectacolului, şi a sărbătorit Ziua Culturii 
Naţionale – 15 ianuarie şi Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie. 

În faţa a peste 150 de români, actorul Emil Boroghină a recitat versuri din 
creaţiile poeţilor clasici precum Mihai Eminescu, Alexandri, Macedonski, 
George Coşbuc, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, şi a susţinut 
o adevărată lecţie de istorie românească peste milenii, tulburătoare şi demnă, 
emoţionând spectacorii prin energia interpretărilor, prin trăirile şi sentimentele 
puternice de patriotism care au inspirat aceste voci lirice din literatura română. 

Institutul Cultural Român Bruxelles mulţumeşte actorului Emil Boroghină 
pentru acest recital emoţionant oferit românilor aflaţi de mai lung sau de mai 
scurt timp peste hotare, şi îi urează ‘La Mulţi Ani!’, azi, 23 ianuarie, cu ocazia 
împlinirii unei frumoase vârste. 

 

 

Sursa: Diaspora Azi 

 

 

 

 



56. AGERPRES 
din data de 29 Ianuarie 2018, ora 12:33 
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/01/29/comunicat-de-presa-
teatrul-nottara-12-33-02 
 

 
 
Comunicat de presă - Teatrul Nottara 

Turneu de succes cu Treptele Unirii, un recital de Emil Boroghină, 

— Paris — Bruxelles — Haga— 

În perioada 17-19 ianuarie 2018, Primăria Municipiului București, prin Teatrul 
Nottara, a organizat primul turneu european cu Treptele Unirii, un recital de 
Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național Craiova. Spectacolul 
face parte din seria de evenimente itinerante din cadrul proiectului 100 de ani 
împreună. Centenarul Marii Uniri și este o coproducție Teatrul Nottara și Teatrul 
Național Marin Sorescu Craiova (regia: Alexandru Mâzgăreanu, scenografia: 
Dan Adrian Ionescu), încadrându-se în seria evenimentelor culturale organizate 
de Institutul Cultural Român, prin reprezentanțele sale din străinătate, în cinstea 
Anului Centenar (ICR Paris, ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada 
României de la Paris, Ambasada României în Regatul Belgiei și Ambasada 
României în Regatul Țărilor de Jos). 

Turneul s-a desfășurat la Paris, Bruxelles și Haga, și s-a bucurat de o prezență 
numeroasă din partea diasporei române din aceste orașe, oficialități, ambasadori, 
oameni de teatru. Recitalul de poezie clasică românească și contemporană 



dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârșirii unității naționale a 
fost întâmpinat cu căldură și entuziasm de spectatori. În Paris, spectacolul a avut 
loc în Sala Bizantină a Palatului Behague din Paris (care a găzduit, de-a lungul 
timpului, artiști precum Isadora Duncan, Auguste Rodin, Marcel Proust, George 
Enescu, Constantin Brâncuși), iar printre spectatori s-au numărat regizorul 
Silviu Purcărete și criticul George Banu. 'Este un spectacol omagial pentru 
Marea Unire, care înseamnă act fondator pentru România, dar, ascultându-l 
atent, aveam senzația că retrăiesc destinul dureros al unei nații mici care a 
rezistat, a luptat și nu a fost aneantizată de valurile istoriei', a afirmat George 
Banu. 

În celelalte două orașe, recitalul a fost găzduit de reședințele ambasadoriale, 
într-o atmosferă intimă, stilată — în Bruxelles la spectacol au asistat și Mircea 
Diaconu, europarlamentar și fost director al Teatrului Nottara, și Myra Iosif, 
critic de teatru. 'Cred că la ediția din 2008, pentru prima oară, mi-a spus 'Myra, 
vreau să fac un recital după Sonetele lui Shakespeare'. Este un om de o modestie 
extraordinară. La Sala Studio a Teatrului Marin Sorescu din Craiova, îmbrăcat 
în negru, a recitat Sonetele traduse minunat în limba română. Vocația lui este 
poezia, este un om de cultură, nu numai un actor, un creator, unul dintre marii 
oameni de teatru ai secolului XXI', l-a descris Myra Iosif pe actor. 

'Îmi place să cred că este o dublă metaforă: una care face referire la treptele 
istorice pe care poporul român le-a parcurs pentru a ajunge pe culmile actului de 
formare a României moderne. Un alt sens este acela că limba română, care s-a 
păstrat și a evoluat prin veacuri prin poezie, a fost unul dintre principalii lianți ai 
românilor și ai românității', a comentat Dragoș Bănescu, însărcinat cu afaceri ad 
interim, Ambasada României în Regatul Belgiei. Și Brândușa Ioana Predescu, 
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Țărilor de Jos, 
a accentuat importanța sărbătoririi Centenarului: 'Prin marcarea Centenarului, 
aici și pretutindeni, ne onorăm trecutul, ne concentrăm asupra prezentului, dar 
avem și privirea îndreptată către viitor. România modernă s-a născut odată cu 
pacea, iar pacea a rămas leitmotiv al întregii acțiunii a României în plan extern. 
România de azi este un stat matur, un partener dinamic, de încredere, un stat 
modern'. 

'Am trăit o experiență fascinantă. Aceea de a fi în situația de a susține pe 
parcursul a cinci zile, între 15 și 19 ianuarie 2018, patru reprezentații cu recitalul 
Treptele Unirii, mai întâi cea de la Craiova, din chiar Ziua Culturii Naționale, 
transmisă în direct de TVR 3, TVR Craiova și TVR Internațional, și apoi la cele 
de la Paris, Bruxelles și Haga, în organizarea Institutului Cultural Român Paris 
și Institutului Cultural Bruxelles și a Ambasadelor României în Franța, Belgia și 
Olanda. Spun fascinantă, întrucât am prezentat spectacolele în spații și condiții 
tehnice total diferite, în Sala Studio Ion D.Sîrbu a Teatrului Național Craiova, în 
superba Sală Bizantină a Palatului Behague, sediul Ambasadei României la 



Paris, la rezidența Ambasadorului României la Bruxelles și la sediul Ambasadei 
noastre la Haga. Am fost copleșit de primirea extrem de caldă care ni s-a făcut. 
Recitalul a fost primit excelent peste tot de către un public cunoscător, rafinat și 
entuziast', a afirmat Emil Boroghină la finalul turneului. — Silvia Dumitrache. 

 

 

 

Sursa: Teatrul Nottara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57. Teatrul Nottara 
din data de 05 Ianuarie 2018 
http://new.nottara.ro/?act=stiri&sid=265 
 

 
Treptele Unirii 

        în turneu european şi la TVR 3 ! 

  

Treptele Unirii – recital Emil Boroghină, în 
turneu european şi la TVR 3, , în direct 

Spectacolul de poezie românească clasică şi 
contemporană dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii 
unităţii naţionale este o coproducție: Teatrul Nottara și Teatrul 
Național Marin Sorescu Craiova, regia: Alexandru Mâzgăreanu, 
scenografia: Dan Adrian Ionescu. 

Teatrul Nottara inițiază seria de evenimente itinerante, din cadrul 
proiectului 100 de ani împreună. Centenarul Marii Uniri, cu Treptele Unirii – 
recital Emil Boroghină, ce va fi transmis în direct la TVR 3, pe 15.01,  de la 
Teatrul National Marin Sorescu din Craiova.. Va urma turneul în Europa al 
actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național Craiova, cu 



recitalul Treptele Unirii  la Paris, Bruxelles și Haga, în perioada 17-19 
ianuarie 2018. 

Este primul turneu european cu spectacolul Treptele Unirii și se încadrează în 
seria evenimentelor culturale organizate de Institutul Cultural Român, prin 
reprezentanțele sale din străinătate, în cinstea Anului Centenar. La invitația 
Institutului Cultural Român de la Paris, în colaborare cu Ambasada 
României de la Paris, spectacolul va fi prezentat la Paris pe 17 ianuarie, ora 
19:00, la Palatul Béhague, reședința Ambasadorului României în Republica 
franceză, iar la Bruxelles, la invitația Institutului Cultural Român 
Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, pe 18 
ianuarie, ora 18:30, la reședința Ambasadorului, și la Haga, pe 19 ianuarie, 
ora 18:30, la invitația Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos, unde 
va fi susținut recitalul. 

Treptele Unirii este un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale, și 
conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore Alexandrescu, 
Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile Alecsandri, 
Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Duiliu 
Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, 
Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Alexe 
Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, Eusebiu Camilar, 
Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru Andriţoiu, 
Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 

Emil Boroghină este absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi 
Cinematografică Bucureşti, Facultatea de Teatru, Secţia „Actorie”, promoţia 
1963. Între 1963 și 1988 a fost actor al Teatrului Naţional Craiova. Este fondator 
și director al Festivalului Internaţional Shakespeare. Este preşedinte al 
Fundaţiei William Shakespeare (Craiova), vicepreşedinte al Reţelei Europene a 
Festivalurilor Shakespeare, societar de onoare al Teatrului Naţional Craiova și 
membru al Senatului UNITER. A fost director al Teatrului Naţional Craiova 
între 1988 şi 2000, perioadă în care Naţionalul craiovean a devenit unul dintre 
cele mai apreciate teatre din Europa Centrală şi de Răsărit, izbutind în decurs de 
zece ani un număr record de participări – 97 – la mari festivaluri internaţionale, 
de la Edinburgh și Avignon până la Tokyo, Seoul, Singapore, Melbourne, New 
York sau Montreal. În 1994, a fondat Festivalul Internaţional Shakespeare, ajuns 
la cea de a X-a ediţie și considerat drept unul dintre cele mai importante de acest 
gen din lume.  

 

de: Silvia Dumitrache  



58. Gazeta de Sud  
din data de 10 Ianuarie 2018 
http://www.gds.ro/Local/Dolj/2018-01-10/craiova-emil-boroghina-prezinta-
recitalul-treptele-unirii/ 
 

 
 

Craiova: Emil Boroghină prezintă recitalul „Treptele Unirii” 

 
  

Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, luni, 15 ianuarie, actorul Emil Boroghină, 
Societar de Onoare al Teatrului Naţional Craiova, va prezenta în sala „Ion D. 
Sîrbu” a Naţionalului craiovean, recitalul de poezie românească „Treptele 
Unirii”. Reprezentaţia va începe la ora 19:00 şi va fi transmisă în direct de TVR 
3 şi TVR Craiova. 

„Treptele Unirii” face parte, alături de recitalul „Sunt suflet în sufletul neamului 
meu – Limba română este patria mea” al aceluiaşi actor, programat în premieră 
la Craiova în ziua de 24 ianuarie, dintr-un proiect realizat în parteneriat de 



Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova şi Teatrul Nottara din Bucureşti, 
dedicat sărbătoririi Centenarului făuririi Marii Uniri şi desăvârşirii Statului 
Naţional Unitar Român. 

„Treptele Unirii”, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu a avut premiera în ziua de 
29 noiembrie 2017 la cel de al XXI-lea Congres al Spiritualităţii Româneşti de 
la Alba Iulia, în 1 Decembrie la Teatrul Nottara din Bucureşti şi în 3 decembrie 
la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova în cadrul celei de a V-a ediţii a 
Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu”. 

 
După reprezentaţia craioveană din seara zilei de 15 ianuarie, recitalul „Treptele 
Unirii” va fi prezentat pe 17 ianuarie la Paris, 18 la Bruxelles, 19 la Haga şi pe 
30 ianuarie 2018 la Viena, la invitaţia Institutelor Culturale Româneşti din Paris, 
Bruxelles şi Viena şi Ambasadelor României în Franţa, Belgia, Olanda şi 
Austria. 
 

  

 

de: Mariana Butnariu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59. RKIWIEN 
din data de 29 Ianuarie 2018 
http://www.rkiwien.at/eveniment/30-ian/treptele-unirii-recital-de-poezie-al-
actorului-emil-boroghina-la-teatrul-pygmalion-din-viena 
 

 
Treptele Unirii – recital de poezie al actorului Emil Boroghină la Teatrul 

Pygmalion din Viena 
 
Institutul Cultural Român de la Viena marchează Ziua Unirii Principatelor 
Române prin organizarea spectacolului de poezie Treptele Unirii, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. Evenimentul, organizat în colaborare cu 
Ambasada României în Republica Austria, va avea loc marți, 30 ianuarie, ora 
19.00, la Teatrul Pygmalion din Viena (Alser Strasse 43, 1080 Viena)şi face 
parte din seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. 
 
Spectacolul de poezie Treptele Unirii este o co-producţie a Teatrului Nottara din 
București și a Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova și surprinde 
sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a existenţei 
neamului românesc: unitatea lui deplină. 
 
Emil Boroghină va interpreta în limba română fragmente din opere de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 



Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian 
Păunescu. Colajul de versuri aduce în prim-plan cele mai semnificative 
momente ale istoriei noastre naționale.  

Scenariul: Emil Boroghină 

Regia artistică: Alexandru Mâzgăreanu 
Scenografia: Dan Adrian Ionescu 

Muzica: Alexandru Suciu 

  

Intrarea la eveniment este liberă în baza înscrierii la 
adresa uawg@rkiwien.atpână la data de 26 ianuarie 2018. 

Recitalul de poezie clasică și contemporană este prezentat, de asemenea, la Alba 
Iulia, București, Craiova, Paris, Bruxelles și Haga în perioada 17 – 30 ianuarie 
2018. 

Ziua Unirii Principatelor Române (24 ianuarie 1859) 

În 2018 se împlinesc 159 de ani de la Ziua Unirii Principatelor Române (Mica 
Unire). Acest moment istoric este considerat a fi primul pas important pe calea 
înfăptuirii statului naţional unitar român, după ce, la 5 ianuarie 1859, Alexandru 
Ioan Cuza a fost ales în unanimitate domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie, este 
ales şi domn al Munteniei. Ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat a 
fost atins la 1 decembrie 1918, când a avut loc Unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului cu România.  
 
                                                                                           
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
 

 

 

 



60. Vocea Olteniei 
din data de 23 Ianuarie 2018 
https://www.vocea-olteniei.ro/2018/01/23/de-ziua-unirii-recital-emil-
boroghina-la-teatrul-national-marin-sorescu-craiova/ 
 

 
 

De Ziua Unirii, recital Emil Boroghină la Teatrul Naţional „Marin 
Sorescu” Craiova 

 
SUNT SUFLET ÎN SUFLETUL NEAMULUI MEU – LIMBA ROMÂNĂ 
ESTE PATRIA MEA 
 
Cu ocazia aniversării Unirii Principatelor Române, miercuri, 24 ianuarie 2018, 
ora 17, este programată în sala „Ion D. Sîrbu” a Teatrului Naţional MARIN 
SORESCU Craiova, cea de a doua premieră din cadrul proiectului „Glasurile 
patriei-glasurile istoriei, glasurile poeziei”, dedicat sărbătoririi Centenarului 
făuririi Marii Uniri şi desăvârşirii Statului Naţional Unitar Român, recitalul 
„Sunt suflet în sufletul neamului meu-Limba română este patria mea”, susţinut 



de actorul Emil Boroghină, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Craiova, 
regia fiind semnată de Alina Hiristea, iar conceptul video de Cristian Negoescu. 

Proiectul, din care mai face parte şi recitalul „Treptele Unirii” al  aceluiaşi actor, 
prezentat până acum la Alba Iulia, Bucureşti, Craiova şi de curând la Paris, 
Bruxelles şi Haga, transmis şi de TVR 3, TVR Craiova şi TVR Internaţional, 
este realizat în parteneriat de Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova şi 
Teatrul Nottara din Bucureşti. 

Recitalul SUNT SUFLET ÎN SUFLETUL NEAMULUI MEU-LIMBA 
ROMÂNĂ ESTE PATRIA MEA încearcă să reunească, ca într-un singur glas, 
cele mai răsunătoare voci ale literaturii române, de la Grigore Ureche, Dosoftei 
şi Miron Costin, Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu, George Coşbuc şi 
Octavian Goga, Tudor Arghezi şi Lucian Blaga, Geo Dumitrescu şi Ştefan 
Augustin Doinaş, Nichita Stănescu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu şi Ioan 
Alexandru, până la Ana Blandiana, Adrian Păunescu şi Mircea Dinescu. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sursa: Vocea Olteniei  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



61. Leviathan 
din data de 10 Ianuarie 2018 
http://leviathan.ro/stiri-ziua-culturii-nationale-la-institutul-cultural-roman/ 
 

 
 

Știri: Ziua Culturii Naționale la Institutul Cultural Român 

 
Ziua Culturii Naționale, sărbătorită pe 15 ianuarie, ziua de naștere a 
poetului Mihai Eminescu, va fi marcată și în 2018 de reprezentanțele 
Institutului Cultural Român din străinătate prin numeroase manifestări 
culturale. Evenimentele marchează atât Ziua Culturii Naționale, cât și 
debutul unei serii ample de proiecte care marchează Centenarul Marii 
Uniri. Programul reunește recitaluri de poezie, concerte, expoziții, 
spectacole de teatru, evenimente literare, proiecții de film și conferințe. 

Celebrarea Zilei Culturii Naționale – Recitalul de poezie românească 
”Treptele Unirii” – texte din poezia clasică și contemporană, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină, 18 ianuarie 2018, ICR Bruxelles 



ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, 
propune celebrarea Zilei Culturii Naționale (15 ianuarie) și a zilei de 24 ianuarie 
(celebrarea Unirii Principatelor Române) prin organizarea, în data de 18 ianuarie 
2018, a spectacolului de poezie ”Treptele Unirii”, în interpretarea 
actorului Emil Boroghină (Director al Festivalului Internațional Shakespeare și 
Președinte al Fundației ”William Shakespeare”), la Reședința Ambasadorului 
României de la Bruxelles, Belgia – clădire din patrimoniul belgian, devenită 
proprietatea statului român în anul 1932, fiind achiziţionată în timpul 
mandatului ministrului afacerilor externe, Nicolae Titulescu. Recitalul de 
poezie ”Treptele Unirii” (susținut integral în limba română) va fi prezentat într-
o formă complexă și spectaculoasă (muzică, lumini, proiecții video). Împreună 
cu recitalul susținut de actorul Emil Boroghină, producția artistică, asigurată de 
Teatrul ”Nottara”, are menirea de a contribui la crearea ambianței, a suspansului 
și la menținerea unei tensiuni de spectacol, care tratează cea mai importantă și 
mai de seamă problemă a existenței unui neam: unitatea. Scenariul aduce în 
prim-plan momente semnificative ale istoriei naţionale din cei 100 de ani care s-
au scurs de la Marea Unire: perioada interbelică şi cea postbelică, perioada 
regimului comunist încărcată de contradicţii şi umbre, dar şi perioada de 
profunde schimbări în societatea românească de la Revoluţia din decembrie 
1989 şi până astăzi. 

 

 

de: Rudy Roth 

 

 

 

 

 

 



 
62. eAzi.ro 

din data de 30 Ianuarie 2018, ora 09:00 
http://www.eazi.ro/in-cultura/treptele-unirii-cu-emil-boroghina-la-icr-viena 
 

 
 

„Treptele Unirii” cu Emil Boroghină la ICR Viena 

 

Institutul Cultural Român de la Viena organizează, marţi, 30 ianuarie, ora 
19,00, la Teatrul Pygmalion din Viena, spectacolul de poezie „Treptele 
Unirii", în interpretarea actorului Emil Boroghină. 

Potrivit unui comunicat al ICR Viena, evenimentul, organizat în colaborare cu 
Ambasada României în Republica Austria, marchează Ziua Unirii Principatelor 
Române şi face parte din seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. 



Spectacolul de poezie Treptele Unirii este o coproducţie a Teatrului Naţional 
„Marin Sorescu” din Craiova şi a Teatrului Nottara din Bucureşti şi surprinde 
sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a existenţei 
neamului românesc: unitatea lui deplină. Colajul de versuri aduce în prim-plan 
cele mai semnificative momente ale istoriei naţionale. 

Totodată, la Londra, pianistul Andrei Gologan va concerta, marţi, pe scena de la 
St Martin-in-the-Fields (SMITF), una dintre cele mai importante scene muzicale 
londoneze, în debutul celui de-al optulea an al Seriei Româneşti pe care 
Institutul Cultural Român din Londra o organizează în colaborare cu 
prestigioasa instituţie, cu lucrări de Chopin, Silvestri şi Debussy. 

 
 
 

Sursa: eAzi.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63. Punct Ochit  
din data de 15 Ianuarie 2018 
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T R E P T E L E  U N I R I I ,  R E C I T A L  E M I L  B O R O G H I NĂ  C U  

O C A Z I A  Z I L E I  C U L T U R I I  N AŢ I O N A L E  
 
Luni, 15 ianuarie 2018, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, actorul Emil 
Boroghină, Societar de Onoare al Teatrului Naţional Craiova, va prezenta 
în sala „Ion D. Sîrbu” a Naţionalului craiovean, recitalul de poezie 
românească „Treptele Unirii”. 

„Treptele Unirii” face parte, alături de recitalul „Sunt suflet în sufletul neamului 
meu – Limba română este patria mea” al aceluiaşi actor, programat în premieră 
la Craiova în ziua de 24 ianuarie, dintr-un proiect realizat în parteneriat de 
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova şi Teatrul Nottara din Bucureşti, 
dedicat sărbătoririi Centenarului făuririi Marii Uniri şi desăvârşirii Statului 
Naţional Unitar Român. 



De menţionat că „Treptele Unirii”, în regia lui Alexandru Mâzgăreanu a avut 
premiera în ziua de 29 noiembrie 2017 la cel de al XXI-lea Congres al 
Spiritualităţii Româneşti de la Alba Iulia, în 1 Decembrie la Teatrul Nottara din 
Bucureşti şi în 3 decembrie la Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova în 
cadrul celei de a V-a ediţii a Festivalului Internaţional „Adrian Păunescu”. 

După reprezentaţia craioveană din seara zilei de 15 ianuarie, recitalul „Treptele 
Unirii” va fi prezentat pe 17 ianuarie la Paris, 18 la Bruxelles, 19 la Haga şi pe 
30 ianuarie 2018 la Viena, la invitaţia Institutelor Culturale Româneşti din Paris, 
Bruxelles şi Viena şi Ambasadelor României în Franţa, Belgia, Olanda şi 
Austria. 

Reprezentaţia va începe la ora 19:00 şi va fi transmisă în direct de TVR 3 şi 
TVR Craiova. 
 
 

 
 

de: M.P 
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Calendarul zilei – 30 ianuarie 
 

* Viena: Institutul Cultural Român de la Viena organizează spectacolul de poez-
ie „Treptele Unirii”, în interpretarea actorului Emil Boroghină, o coproducţie a 
Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi a Teatrului Nottara din 
Bucureşti – ora 19:00, la Teatrul Pygmalion. Evenimentul, organizat în 
colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, face parte din seria de 
manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri 
 

 
 

 
Sursa: RADOR 

 
 
 
 
 



 
65. DC NEWS 

din data de 29 Ianuarie 2018, ora 21:37 
https://www.dcnews.ro/un-recital-de-emil-boroghina-turneu-de-succes-cu-
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Un recital de Emil Boroghină, turneu de succes cu Treptele Unirii 

 

 
 

În perioada 17-19 ianuarie 2018, Primăria Municipiului București, prin 
Teatrul Nottara, a organizat primul turneu european cu Treptele Unirii, un 
recital de Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național Craiova. 
 
Spectacolul face parte din seria de evenimente itinerante din cadrul proiectului 100 
de ani împreună. Centenarul Marii Uniri și este o coproducție Teatrul Nottara și 
Teatrul Național Marin Sorescu Craiova (regia: Alexandru Mâzgăreanu, 



scenografia: Dan Adrian Ionescu), încadrându-se în seria evenimentelor culturale 
organizate de Institutul Cultural Român, prin reprezentanțele sale din străinătate, în 
cinstea Anului Centenar (ICR Paris, ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada 
României de la Paris, Ambasada României în Regatul Belgiei și Ambasada 
României în Regatul Țărilor de Jos)  a declarat Silvia Dumitrache. 
 
Turneul s-a desfășurat la Paris, Bruxelles și Haga, și s-a bucurat de o prezență 
numeroasă din partea diasporei române din aceste orașe, oficialități, ambasadori, 
oameni de teatru. Recitalul de poezie clasică românească și contemporană dedicat 
Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale a fost 
întâmpinat cu căldură și entuziasm de spectatori. În Paris, spectacolul a avut loc în 
Sala Bizantină a Palatului Béhague din Paris (care a găzduit, de-a lungul timpului, 
artiști precum Isadora Duncan, Auguste Rodin, Marcel Proust, George Enescu, 
Constantin Brâncuși), iar printre spectatori s-au numărat regizorul Silviu Purcărete 
și criticul George Banu. „Este un spectacol omagial pentru Marea Unire, care 
înseamnă act fondator pentru România, dar, ascultându-l atent, aveam senzația că 
retrăiesc destinul dureros al unei nații mici care a rezistat, a luptat și nu a fost 
aneantizată de valurile istoriei”, a afirmat George Banu. 
 
La spectacol au asistat și Mircea Diaconu, europarlamentar și fost director al 
Teatrului Nottara, și Myra Iosif, critic de teatru 
 
În celelalte două orașe, recitalul a fost găzduit de reședințele ambasadoriale, într-o 
atmosferă intimă, stilată – în Bruxelles la spectacol au asistat și Mircea Diaconu, 
europarlamentar și fost director al Teatrului Nottara, și Myra Iosif, critic de 
teatru. „Cred că la ediția din 2008, pentru prima oară, mi-a spus «Myra, vreau să 
fac un recital după Sonetele lui Shakespeare». Este un om de o modestie 
extraordinară. La Sala Studio a Teatrului Marin Sorescu din Craiova, îmbrăcat în 
negru, a recitat Sonetele traduse minunat în limba română. Vocația lui este poezia, 
este un om de cultură, nu numai un actor, un creator, unul dintre marii oameni de 
teatru ai secolului XXI”, l-a descris Myra Iosif pe actor. 
 
„Îmi place să cred că este o dublă metaforă: una care face referire la treptele 
istorice pe care poporul român le-a parcurs pentru a ajunge pe culmile actului de 
formare a României moderne. Un alt sens este acela că limba română, care s-a 
păstrat și a evoluat prin veacuri prin poezie, a fost unul dintre principalii lianți ai 
românilor și ai românității”, a comentat Dragoș Bănescu, însărcinat cu afaceri ad 



interim, Ambasada României în Regatul Belgiei. Și Brândușa Ioana Predescu, 
Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Țărilor de Jos, a 
accentuat importanța sărbătoririi Centenarului: „Prin marcarea Centenarului, aici și 
pretutindeni, ne onorăm trecutul, ne concentrăm asupra prezentului, dar avem și 
privirea îndreptată către viitor. România modernă s-a născut odată cu pacea, iar 
pacea a rămas leitmotiv al întregii acțiunii a României în plan extern. România de 
azi este un stat matur, un partener dinamic, de încredere, un stat modern”. 
 
„Am trăit o experienţă fascinantă. Aceea de a fi în situaţia de a susţine pe parcursul 
a cinci zile, între 15 şi 19 ianuarie 2018, patru reprezentaţii cu recitalul Treptele 
Unirii, mai întâi cea de la Craiova, din chiar Ziua Culturii Naţionale, transmisă în 
direct de TVR 3, TVR Craiova şi TVR Internaţional, şi apoi la cele de la Paris, 
Bruxelles şi Haga, în organizarea Institutului Cultural Român Paris şi Institutului 
Cultural Bruxelles şi a Ambasadelor României în Franţa, Belgia şi Olanda. Spun 
fascinantă, întrucât am prezentat spectacolele în spaţii şi condiţii tehnice total 
diferite, în Sala Studio Ion D.Sîrbu a Teatrului Naţional Craiova, în superba Sală 
Bizantină a Palatului Béhague, sediul Ambasadei României la Paris, la rezidenţa 
Ambasadorului României la Bruxelles şi la sediul Ambasadei noastre la Haga. Am 
fost copleşit de primirea extrem de caldă care ni s-a făcut. Recitalul a fost primit 
excelent peste tot de către un public cunoscător, rafinat şi entuziast”, a afirmat Emil 
Boroghină la finalul turneului. 
 
 
 

de: Flaviu Predescu 
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Calendarul evenimentelor, 30 ianuarie – selecţiuni 
 
* Viena: Institutul Cultural Român de la Viena organizează spectacolul de poez-
ie „Treptele Unirii”, în interpretarea actorului Emil Boroghină, o coproducţie a 
Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova şi a Teatrului Nottara din 
Bucureşti – ora 19:00, la Teatrul Pygmalion. Evenimentul, organizat în 
colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, face parte din seria de 
manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. 
 
 

 
 
 

de: Adi Mondiru 
 
 
 



 
67. ICR.ro 
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Treptele Unirii – recital de poezie al actorului Emil Boroghină la Teatrul 
Pygmalion din Viena 

 
Institutul Cultural Român de la Viena marchează Ziua Unirii Principatelor 
Române prin organizarea spectacolului de poezie Treptele Unirii, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. Evenimentul, organizat în colaborare cu 
Ambasada României în Republica Austria, va avea loc marți, 30 ianuarie, ora 
19.00, la Teatrul Pygmalion din Viena (Alser Strasse 43, 1080 Viena)şi face 
parte din seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. 
 
Spectacolul de poezie Treptele Unirii este o co-producţie a Teatrului Nottara din 
București și a Teatrului Național „Marin Sorescu“ din Craiova și surprinde 
sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a existenţei 
neamului românesc: unitatea lui deplină. 
 
Emil Boroghină va interpreta în limba română fragmente din opere de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 



Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian 
Păunescu. Colajul de versuri aduce în prim-plan cele mai semnificative 
momente ale istoriei noastre naționale.  

Scenariul: Emil Boroghină 

Regia artistică: Alexandru Mâzgăreanu 
Scenografia: Dan Adrian Ionescu 

Muzica: Alexandru Suciu 

  

Intrarea la eveniment este liberă în baza înscrierii la 
adresa uawg@rkiwien.atpână la data de 26 ianuarie 2018. 

Recitalul de poezie clasică și contemporană este prezentat, de asemenea, la Alba 
Iulia, București, Craiova, Paris, Bruxelles și Haga în perioada 17 – 30 ianuarie 
2018. 

Ziua Unirii Principatelor Române (24 ianuarie 1859) 

În 2018 se împlinesc 159 de ani de la Ziua Unirii Principatelor Române (Mica 
Unire). Acest moment istoric este considerat a fi primul pas important pe calea 
înfăptuirii statului naţional unitar român, după ce, la 5 ianuarie 1859, Alexandru 
Ioan Cuza a fost ales în unanimitate domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie, este 
ales şi domn al Munteniei. Ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat a 
fost atins la 1 decembrie 1918, când a avut loc Unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului cu România.  
 
                                                                                           
 
 
 

Sursa: AGERPRES 
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din data de 30 Ianuarie 2018 
https://24pharte.ro/spectacolul-de-poezie-treptele-unirii/ 
 

 
 

Spectacolul de poezie „Treptele Unirii” 
 
Institutul Cultural Român Bruxelles și Institutul Cultural Român Paris,  în 
colaborare cu Ambasadele României în Regatul Belgiei și în Regatul Țărilor de 
Jos și al Ambasadei României la Paris, au lansat anul Centenarului Marii Uniri 
de la 1 decembrie 1918, prin spectacolul de poezie românească clasică și 
contemporană, „Treptele Unirii”, în interpretarea actorului Emil Boroghină. 
 
Proiectul a făcut parte din primul turneu european al spectacolului Treptele 
Unirii în patru capitale, început la Paris în 17 ianuarie și care se va încheia la 
Viena la sfârșitul acestei luni. 
 
Turneul a fost organizat de Institutul Cultural Român, prin Reprezentanțele sale 
din străinătate, împreună cu Teatrul Nottara din București și Teatrul Marin 
Sorescu din Craiova, coproducătorii spectacolului, și a sărbătorit Ziua Culturii 
Naționale – 15 ianuarie și Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie. 

Spectacolul de poezie „Treptele Unirii” îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 



deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin 
epopeea luptei pentru independență și pentru uniune, versurile poeților români 
aleși de Emil Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne. 

Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. Marile momente ale istoriei poporului român 
reprezintă, în fapt, trepte ale făuririi Marii Uniri şi a Statului naţional unitar 
român. 

Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 

Regia: Alexandru Mâzgăreanu 
Distribuția: Emil Boroghină 

Muzica: Alexandru Suciu 
Scenografia: Dan Adrian Ionescu 
Conceptul video: Dan Adrian Ionescu 

Coproducţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional Marin Sorescu din 
Craiova 

 

Sursa: 24pharte.ro 

 
 
 
 
 



69. Cotidianul.ro 
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Premiere peste premiere în lumea Thaliei 
 
 

Turneu de succes cu Treptele Unirii, un recital de Emil Boroghină, la Paris 
– Bruxelles – Haga 

 
Emil Boroghină 

Recent, Primăria Municipiului București, prin Teatrul Nottara, a organizat 
primul turneu european cu Treptele Unirii, un recital de Emil Boroghină, 
societar de onoare al Teatrului Național Craiova. Spectacolul face parte din 
seria de evenimente itinerante din cadrul proiectului 100 de ani împreună. 
Centenarul Marii Uniri și este o coproducție Teatrul Nottara și Teatrul 



Național Marin Sorescu Craiova (regia: Alexandru Mâzgăreanu, scenografia: 
Dan Adrian Ionescu), încadrându-se în seria evenimentelor culturale organizate 
de Institutul Cultural Român, prin reprezentanțele sale din străinătate, în cinstea 
Anului Centenar (ICR Paris, ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada 
României de la Paris, Ambasada României în Regatul Belgiei și Ambasada 
României în Regatul Țărilor de Jos). 

Turneul s-a desfășurat la Paris, Bruxelles și Haga, și s-a bucurat de o prezență 
numeroasă din partea diasporei române din aceste orașe, oficialități, ambasadori, 
oameni de teatru. Recitalul de poezie clasică românească și contemporană 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale a 
fost întâmpinat cu căldură și entuziasm de spectatori. În Paris, spectacolul a avut 
loc în Sala Bizantină a Palatului Béhague din Paris (care a găzduit, de-a lungul 
timpului, artiști precum Isadora Duncan, Auguste Rodin, Marcel Proust, George 
Enescu, Constantin Brâncuși), iar printre spectatori s-au numărat 
regizorul Silviu Purcărete și criticul George Banu. 

„Este un spectacol omagial pentru Marea Unire, care înseamnă act fondator 
pentru România, dar, ascultându-l atent, aveam senzația că retrăiesc destinul 
dureros al unei nații mici care a rezistat, a luptat și nu a fost aneantizată de 
valurile istoriei”, a afirmat George Banu. 

În celelalte două orașe, recitalul a fost găzduit de reședințele ambasadoriale, 
într-o atmosferă intimă, stilată – în Bruxelles la spectacol au asistat și Mircea 
Diaconu, europarlamentar și fost director al Teatrului Nottara, și Myra 
Iosif, critic de teatru. „Cred că la ediția din 2008, pentru prima oară, mi-a spus 
«Myra, vreau să fac un recital după Sonetele lui Shakespeare». Este un om de o 
modestie extraordinară. La Sala Studio a Teatrului Marin Sorescu din Craiova, 
îmbrăcat în negru, a recitat Sonetele traduse minunat în limba română. 

Vocația lui este poezia, este un om de cultură, nu numai un actor, un creator, 
unul dintre marii oameni de teatru ai secolului XXI”, l-a descris Myra Iosif pe 
actor. 

„Îmi place să cred că este o dublă metaforă: una care face referire la treptele 
istorice pe care poporul român le-a parcurs pentru a ajunge pe culmile actului de 
formare a României moderne. Un alt sens este acela că limba română, care s-a 
păstrat și a evoluat prin veacuri prin poezie, a fost unul dintre principalii lianți ai 
românilor și ai românității”, a comentat Dragoș Bănescu, însărcinat cu afaceri 
ad interim, Ambasada României în Regatul Belgiei. 

Și Brândușa Ioana Predescu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al 
României în Regatul Țărilor de Jos, a accentuat importanța sărbătoririi 
Centenarului: „Prin marcarea Centenarului, aici și pretutindeni, ne onorăm 



trecutul, ne concentrăm asupra prezentului, dar avem și privirea îndreptată către 
viitor. România modernă s-a născut odată cu pacea, iar pacea a rămas leitmotiv 
al întregii acțiunii a României în plan extern. România de azi este un stat matur, 
un partener dinamic, de încredere, un stat modern”. 

„Am trăit o experienţă fascinantă. Aceea de a fi în situaţia de a susţine pe 
parcursul a cinci zile, între 15 şi 19 ianuarie 2018, patru reprezentaţii cu 
recitalul Treptele Unirii, mai întâi cea de la Craiova, din chiar Ziua Culturii 
Naţionale, transmisă în direct de TVR 3, TVR Craiova şi TVR Internaţional, şi 
apoi la cele de la Paris, Bruxelles şi Haga, în organizarea Institutului Cultural 
Român Paris şi Institutului Cultural Bruxelles şi a Ambasadelor României în 
Franţa, Belgia şi Olanda. Spun fascinantă, întrucât am prezentat spectacolele în 
spaţii şi condiţii tehnice total diferite, în Sala Studio Ion D.Sîrbu a Teatrului 
Naţional Craiova, în superba Sală Bizantină a Palatului Béhague, sediul 
Ambasadei României la Paris, la rezidenţa Ambasadorului României la 
Bruxelles şi la sediul Ambasadei noastre la Haga. Am fost copleşit de primirea 
extrem de caldă care ni s-a făcut. Recitalul a fost primit excelent peste tot de 
către un public cunoscător, rafinat şi entuziast”, a afirmat Emil Boroghină la 
finalul turneului. 

 

 

 

de: Magdalena Popa Buluc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70. Jurnalul românesc 
din data de 30 Ianuarie 2018 
http://www.jurnalulromanesc.at/treptele-unirii-recital-de-poezie-al-actorului-
emil-boroghina-la-teatrul-pygmalion-din-viena/ 
 

 
 

Treptele Unirii – recital de poezie al actorului Emil Boroghină la Teatrul 
Pygmalion din Viena 

 
 
Institutul Cultural Român de la Viena marchează Ziua Unirii Principatelor 
Române prin organizarea spectacolului de poezie Treptele Unirii, în 
interpretarea actorului Emil Boroghină. Evenimentul, organizat în colaborare cu 
Ambasada României în Republica Austria, va avea loc marți, 30 ianuarie, ora 
19.00, la Teatrul Pygmalion din Viena (Alser Strasse 43, 1080 Viena) şi face 
parte din seria de manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri. 

 
Spectacolul de poezie Treptele Unirii este o coproducţie a Teatrului 
Național „Marin Sorescu“ din Craiova și a Teatrului Nottara din București și 
surprinde sintetic, cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a 
existenţei neamului românesc: unitatea lui deplină. 



 
Emil Boroghină va interpreta în limba română fragmente din opere de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, 

 
Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. Colajul de versuri aduce în prim-plan cele 
mai semnificative momente ale istoriei noastre naționale. 

 
Scenariul: Emil Boroghină 
Regia artistică: Alexandru Mâzgăreanu 
Scenografia: Dan Adrian Ionescu 
Muzica: Alexandru Suciu 

 
Intrarea la eveniment este liberă în baza înscrierii la adresa uawg@rkiwien.at. 
Recitalul de poezie clasică și contemporană este prezentat, de asemenea, la Alba 
Iulia, București, Craiova, Paris, Bruxelles și Haga în perioada 17-30 ianuarie 
2018. 

 
Ziua Unirii Principatelor Române (24 ianuarie 1859) 

 
În 2018 se împlinesc 159 de ani de la Ziua Unirii Principatelor Române (Mica 
Unire). Acest moment istoric este considerat a fi primul pas important pe calea 
înfăptuirii statului naţional unitar român, după ce, la 5 ianuarie 1859, Alexandru 
Ioan Cuza a fost ales în unanimitate domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie, este 
ales şi domn al Munteniei. Ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat 
a fost atins la 1 decembrie 1918, când a avut loc Unirea Transilvaniei, Banatului, 
Crişanei şi Maramureşului cu România. 

de: Ioni Armanca 



71. Antena 3 
din data de 31 Ianuarie 2018, ora 14:01 
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/recital-de-poezie-romaneasca-
clasica-si-contemporana-dedicat-centenarului-fauririi-romaniei-mari-la-
453061.html 
 

 
 

Recital de poezie românească clasică şi contemporană, dedicat 
Centenarului făuririi României Mari, la Nottara 

 

 
Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara găzduiește „Treptele Unirii", un 
recital extraordinar al actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Național Craiova. Un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană, 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale. 
Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. 



De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil 
Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne. 
 
 
Spectacolul de poezie „Treptele Unirii" îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 
deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. 
 
 
Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
 

 
 

Sursa: Antena 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
72. Radio România Oltenia-Craiova 

din data de 29 Ianuarie 2018 
http://www.radiocraiova.ro/spectacolul-treptele-unirii-va-fi-prezentat-la-viena/ 
 

 
 

Spectacolul „Treptele Unirii” va fi prezentat la Viena 
 

 

Spectacolul de poezie „Treptele Unirii”, pe care actorul Emil Boroghină l-a 
gândit și l-a creat în cinstea Centenarului Marii Uniri, ajunge mâine, 30 ianuarie, 
în capitala Austriei. Spectacolul este o coproducţie a Teatrului Național „Marin 
Sorescu” din Craiova și a Teatrului Nottara din București și surprinde sintetic, 
cu ajutorul creaţiei marilor poeţi români, o temă centrală a existenţei neamului 
românesc: unitatea lui deplină. 

Recitalul va avea loc pe scena Teatrului Pygmalion, începand cu ora 19:00, în 
organizarea Institutului Cultural Român de la Viena, pentru a marca Ziua Unirii 
Principatelor Române. 



Actorul Emil Boroghină, director al Festivalului Internațional Shakespeare și 
societar de onoare al Teatrului Național din Craiova, va recita, în limba română, 
fragmente din opere de Grigore Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie 
Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru 
Macedonski, Alexandru Vlahuţă, Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru 
Davila, George Coşbuc, Dimitrie Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, 
Octavian Goga, Vasile Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea 
Rădulescu, Aron Cotruş, Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, 
Nicolae Tăutu, Alexandru Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar 
Ivănescu, Adrian Păunescu. 

Colajul de versuri aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale 
istoriei naționale. Scenariul spectacolului îi aparține lui Emil Boroghină, regia 
artistică este realizată de Alexandru Mâzgăreanu, scenografia – Dan Adrian 
Ionescu, iar muzica este compusă de Alexandru Suciu. 

Recitalul „Treptele Unirii” este unul itinerant și a fost prezentat pe 15 ianuarie la 
Teatrul Național Craiova, pe 17 ianuarie la Paris, pe 18 ianuarie la Bruxelles și 
pe 19 ianuarie la Haga, la invitaţia Institutelor Culturale Româneşti din Paris și 
Bruxelles şi Ambasadelor României în Franţa, Belgia și Olanda. 

 
 

 
de: Puiu Vulea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



73. Pescurt.ro 
din data de 31 Ianuarie 2018 
http://pescurt.ro/stiri-cultura/recital-de-poezie-romaneasca-clasica-si-
contemporana,-dedicat-centenarului-fauririi-romaniei-mari,-la-nottara_31-
01-2018_12683980 
 

 
 
 

Recital de poezie românească clasică şi contemporană, dedicat 
Centenarului făuririi României Mari, la Nottara 

 

 
Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara găzduiește „Treptele Unirii", un 
recital extraordinar al actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Național Craiova. Un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană, 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale. 
Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. 



De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil 
Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne. 
 
 
Spectacolul de poezie „Treptele Unirii" îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 
deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. 
 
 
Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
 

 
 

Sursa: Antena 3 
 

 

 

 

 

 

 



74. eAzi.ro 
din data de 01 Februarie 2018, ora 09:00 
http://www.eazi.ro/in-cultura/treptele-unirii-si-la-nottara 
 

 
 

„Treptele Unirii” şi la Nottara 

 

Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara găzduieşte „Treptele 
Unirii”, un recital extraordinar al actorului Emil Boroghină. 

Un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană, dedicat 
Centenarului făuririi României Mari şi desăvârşirii unităţii naţionale. Scenariul 
aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. 

Recitalul conţine fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 



Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 

 

 

Sursa: eazi.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75. ASTAZI.ro 
din data de 31 Ianuarie 2018 
http://stiri.astazi.ro/stire-recital-de-poezie-romaneasca-clasica-si-
contemporana-dedicat-centenarului-fauririi-romaniei-mari-la-nottara-
257378362.html 
 

 
 

Recital de poezie românească clasică şi contemporană, dedicat 
Centenarului făuririi României Mari, la Nottara 

 

 
Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara găzduiește „Treptele Unirii", un 
recital extraordinar al actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Național Craiova. Un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană, 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale. 
Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. 



De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil 
Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne. 
 
 
Spectacolul de poezie „Treptele Unirii" îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 
deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. 
 
 
Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
 

 
 

Sursa: Antena 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
76. Ziare online 

din data de 31 Ianuarie 2018, ora 14:15 
http://www.ziareonline.com/stire-recital-de-poezie-romaneasca-clasica-si-
contemporana-dedicat-centenarului-fauririi-romaniei-mari-la-nottara-
257378362.html 
 

 
 

Recital de poezie românească clasică şi contemporană, dedicat 
Centenarului făuririi României Mari, la Nottara 

 

 
Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara găzduiește „Treptele Unirii", un 
recital extraordinar al actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Național Craiova. Un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană, 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale. 
Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. 



De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil 
Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne. 
 
 
Spectacolul de poezie „Treptele Unirii" îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 
deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. 
 
 
Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
 

 
 

Sursa: Antena 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
77. nMedia.ro 

din data de 31 Ianuarie 2018, ora 14:01 
https://nmedia.ro/recital-de-poezie-romaneasca-clasica-si-contemporana-
dedicat-centenarului-fauririi-romaniei-mari-la-nottara 
 

 
 

Recital de poezie românească clasică şi contemporană, dedicat 
Centenarului făuririi României Mari, la Nottara 

 

 
Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara găzduiește „Treptele Unirii", un 
recital extraordinar al actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Național Craiova. Un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană, 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale. 
Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. 



De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil 
Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne. 
 
 
Spectacolul de poezie „Treptele Unirii" îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 
deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. 
 
 
Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
 

 
 

Sursa: Antena 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78. Portalziare.ro 
din data de 31 Ianuarie 2018 
http://portalziare.ro/recital-de-poezie-romaneasca-clasica-si-contemporana-
dedicat-centenarului-fauririi-romaniei-mari-la-nottara-5098312 
 

 
 
 
 

Recital de poezie românească clasică şi contemporană, dedicat 
Centenarului făuririi României Mari, la Nottara 

 

 
Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara găzduiește „Treptele Unirii", un 
recital extraordinar al actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Național Craiova. Un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană, 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale. 
Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. 



De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil 
Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne. 
 
 
Spectacolul de poezie „Treptele Unirii" îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 
deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. 
 
 
Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
 

 
 

Sursa: Antena 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
79. Ziar.com 

din data de 31 Ianuarie 2018 
https://www.ziar.com/news=11379241 
 

 
 

Recital de poezie românească clasică şi contemporană, dedicat 
Centenarului făuririi României Mari, la Nottara 

 

 
Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara găzduiește „Treptele Unirii", un 
recital extraordinar al actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Național Craiova. Un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană, 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale. 
Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. 

De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil 
Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne. 



 
 
Spectacolul de poezie „Treptele Unirii" îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 
deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. 
 
 
Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
 

 
 

Sursa: Antena 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80. Revista presei 
din data de 31 Ianuarie 2018 
http://www.revista-presei.com/stire-recital-de-poezie-romaneasca-clasica-si-
contemporana-dedicat-centenarului-fauririi-romaniei-mari-la-nottara-
257378362.html 
 

 
 
 

Recital de poezie românească clasică şi contemporană, dedicat 
Centenarului făuririi României Mari, la Nottara 

 

 
Pe 2 februarie, de la ora 19.30, Teatrul Nottara găzduiește „Treptele Unirii", un 
recital extraordinar al actorului Emil Boroghină, societar de onoare al Teatrului 
Național Craiova. Un spectacol de poezie românească clasică şi contemporană, 
dedicat Centenarului făuririi României Mari și desăvârşirii unităţii naţionale. 
Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. 



De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil 
Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne. 
 
 
Spectacolul de poezie „Treptele Unirii" îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 
deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. 
 
 
Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 
Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
 
 

Sursa: Antena 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81. Agenţia de presă RADOR  
din data de 02 Februarie 2018 
http://www.rador.ro/2018/02/02/calendarul-evenimentelor-2-februarie-
selectiuni-3/ 
 

 
 

Calendarul evenimentelor, 2 februarie – selecţiuni 

 
 
* „100 de ani împreună – Treptele Unirii”, recital extraordinar de poezie susținut 
de actorul Emil Boroghină – ora 19:30, Teatrul Nottara, Bd. Gen. Gheorghe 
Magheru nr. 20. Coproducţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional Marin 
Sorescu din Craiova. Printre partenerii media: Radio România Actualităţi, Radio 
România Cultural, Radio România Bucureşti fm 
 
 
 

de: V.Brădăţeanu 
 
 
 
 
 



82. Radio România București FM 
din data de 02 Februarie 2018 
http://bucurestifm.ro/2018/02/02/cele-mai-interesante-evenimente-din-bucuresti-
de-astazi-2-februarie/ 
 

 
 

Cele mai interesante evenimente din Bucureşti de astăzi, 2 februarie 

 
SPECTACOLE 
 
* „100 de ani împreună – Treptele Unirii” se intitulează recitalul extraordinar de 
poezie susţinut de actorul Emil Boroghină de la ora 19:30, la Sala George Con-
stantin a Teatrului Nottara. Bucureşti fm este partener media al evenimen-
tului. 
 
 

 

de: Cătălin Duță 

 

 



83. LiveOut.ro  
din data de 02 Februarie 2018 
https://www.liveout.ro/events/detalii/169986-Treptele-Unirii 
 

 
 

Treptele Unirii 

Spectacolul de poezie „Treptele Unirii" îşi propune să surprindă sintetic, cu 
ajutorul creaţiei marilor noştri poeţi, cea mai importantă şi mai de seamă 
problemă a existenţei poporului român timp de peste două milenii, unitatea lui 
deplină. Legătura indestructibilă între unitatea de neam şi unitatea teritorială este 
cea care a asigurat României trăinicia între ţările lumii, a reprezentat cheia 
existenţei noastre. De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin 
epopeea luptei pentru independență și pentru uniune, versurile poeților români 
aleși de Emil Boroghină reprezintă o cunună pe creștetul României eterne.  

Scenariul aduce în prim-plan cele mai semnificative momente ale istoriei noastre 
naţionale, evoluţia noastră istorică. Marile momente ale istoriei poporului român 
reprezintă, în fapt, trepte ale făuririi Marii Uniri şi a Statului naţional unitar 
român.  

Recitalul conține fragmente din lirica populară, din poezii de Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Dimitrie Bolintineanu, Alecu Russo, Vasile 
Alecsandri, Mihai Eminescu, Alexandru Macedonski, Alexandru Vlahuţă, 
Duiliu Zamfirescu, Petre Dulfu, Alexandru Davila, George Coşbuc, Dimitrie 
Anghel, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Vasile 



Voiculescu, Alexe Mateevici, Victor Eftimiu, Mircea Rădulescu, Aron Cotruş, 
Eusebiu Camilar, Eugen Jebeleanu, Geo Dumitrescu, Nicolae Tăutu, Alexandru 
Andriţoiu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Cezar Ivănescu, Adrian Păunescu. 
Regia: Alexandru Mâzgăreanu  

Distribuția: Emil Boroghină Muzica: Alexandru Suciu  

Scenografia: Dan Adrian Ionescu Conceptul video: Dan Adrian Ionescu  

Coproducţie a Teatrului Nottara şi a Teatrului Naţional Marin Sorescu din 
Craiova 

 

 

Sursa: LiveOut.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84. Evenimente Cluburi București 
din data de 04 Februarie 2018 
http://evenimente.cluburibucuresti.ro/Vlaicu-Vodă_67342.html 
 

 
 

Vlaicu Vodă 
 
Cu o ac ț i une  plasa tă  l a  f ina lu l  secolu lu i  a l  XIV -lea ,  dra ma  
is to r i că  „Vla icu Vodă"  de  Alexandru Da vi la  (1902) a re  în  
cent ru  f igu ra  domnitorului  Ță r i i  Româneș t i ,  î n  lup ta  sa  pen tru  
inde penden ță ,  zădă rn ic i tă  de  une l t i r i le  ve ni te  ch ia r  d in  mi j locu l  
f amil ie i .  După  v ic tor ia  împo t r iva  r igă i  Unga rie i ,  Ludovic  de  
Anjou,  zădă rn ic i te  pr in tr -o  unel t i re  a  Doa mne i  Clara ,  ma ma  
vi t re gă  a  lu i  V la icu (Vla dis l av IV  Basarab ) ,  aces ta  se  ve de  s i l i t  
să  se  re t ragă  la  Cur tea  de  Argeș  ș i  să  îș i  lase  c a  os ta tec i  la  
Gomneh s o ra  ş i  cumnatul .  Ne maia vând l ibe rt a te  to ta lă  de  
mișca re ,  Vla ic u Vodă  înc earcă  să  rea l izeze  a l ia n țe  ca re  să  î i  
confere  pute re ,  as t fe l  că  v rea  să  o  căsă t o rească  pe  Anca ,  so ra  
sa ,  cu  cra iu l  sârb  S imion S ta re ț .  Doamna C lara ,  spr i j in i tă  de  
baronu l  Kal iany,  a mbii  dor ind să  t ransfo rme Ta ra  Româneas că  
în t r -un pr inc ipa t  vas a l  rege lu i  maghiar ,  î i  î n toarc e  pe  boie r i  
împot r iva  lu i  V la icu ș i  ch iar  pe  Mircea  Basa rab,  pe  care  î l  
încu ra jează  să  se  căsă to rească  c u  Anc a .  În  a jutorul  său v ine  
Român Gruie ,  care  î i  fusese  în to tdeauna  cr edinc ios ,  dar  ca re  



es te  uc is  de  M ircea  Basa rab,  a ces ta  în țe legând în  f ina l  că  
fusese  doar  o  uneal tă  în  mâ in i le  dușmanilor  lu i  V la ic u Vodă .  
Es te  momentul  c ând  îș i  asumă  ro lul  de  apă ră to r  a l  aces tu ia ,  așa  
cum fusese  până  a tunci  R omân Gruie .  Un e rou t ragic  în  v remuri  
tu lbu ri ,  V la icu Vodă  re f le c tă  des t inu lu i  poporu lu i  româ n,  
nevo i t  să  r abde ,  să  se  lup te  mere u împo t r iva  v i t reg i i lo r  so r ț i i ,  
să  ș t ie  când să  ac ț ioneze  cu p ruden ță  ș i  când să  a t ace  fă ră  milă .  
Regia :  Alexandru Mâzgă reanuDis t r ibu ț ia :  V la icu -  Şerba n  
GomoiGroza  -  Alexandru Suc iuDragomi r  -  V lad  Bă lanDna C la ra  
-  So r ina  Ş te fănesc uAnca  -  Theodora  SanduCos tea  -  Ş te fa n  
Pave lMi rcea  -  Flavius  Că l inManea  -  Cos min PanăPala  -  Bogdan  
Cos teaM uzica :  A lexandru SuciuScenograf ia :  Alexandra  
Mâzgă reanuAdaptarea :  Adri an Nico lae  -  Adr ian N ico laeO 
coproduc ţ ie :  Tea trul  No t t ara ,  UNATC I .L .  Caragia le  ș i  
Asocia ț ia  „Ope ra  Pr ima" .  
 
 

 
 
 
 

Su rsa :  e ven ime nte .c luburibuc ures t . ro  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85. AGERPRES 
din data de 09 Februarie 2018, ora 14:58 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/02/09/comunicat-de-presa-teatrul-
nottara--52355 
 

 
 

Comunicat de presă - Teatrul Nottara 
 

Treptele Unirii, un recital de Emil Boroghină, la Teatrul Pygmalion din 
Viena 

 
În luna ianuarie 2018, Primăria Municipiului Bucureşti, prin Teatrul Nottara, a 
iniţiat seria evenimentelor dedicate Centenarului, prin organizarea primului 
turneu european cu Treptele Unirii, un recital de Emil Boroghină, societar de 
onoare al Teatrului Naţional Craiova, în perioada 16-19 ianuarie, la Paris, 
Bruxelles şi Haga. Spectacolul este o coproducţie Teatrul Nottara şi Teatrul 
Naţional Marin Sorescu Craiova (regia: Alexandru Mâzgăreanu, scenografia: 
Dan Adrian Ionescu) şi se încadrează în seria evenimentelor culturale organizate 
de Institutul Cultural Român, prin reprezentanţele sale din străinătate, în cinstea 
Anului Centenar. 
 
Pe 30 ianuarie, spectacolul a fost prezentat şi în capitala Austriei, la Teatrul 
Pygmalion, la invitaţia ICR Viena, în colaborare cu Ambasada României în 
Austria. Recitalul, care conţine fragmente din lirica populară, din poezii de la 
Grigore Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, 



Octavian Goga, Vasile Voiculescu până la Marin Sorescu sau Cezar Ivănescu, 
evidenţiază cele mai semnificative momente ale istoriei noastre naţionale, care 
reprezintă, în esenţă, trepte ale făuririi Marii Uniri şi a Statului naţional unitar 
român. 
 
"De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independenţă şi pentru uniune, versurile poeţilor români aleşi de Emil 
Boroghină reprezintă o cunună pe creştetul României eterne", a descris 
academicianul Răzvan Theodorescu recitalul lui Emil Borogină. 
 
Treptele Unirii face parte din seria de evenimente intinerante organizate de 
Teatrul Nottara în cinstea Anului Centenar, alături de spetacolele Despot Vodă, 
Vlaicu Vodă, Trilogia Moldovei (toate în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) şi 
Despre olteni, cu dragoste (regia: Constantin Fugaşin). 
 

 
 
 
 

de: Silvia Dumitrache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
86. DC NEWS 

din data de 09 Februarie 2018, ora 16:56 
https://www.dcnews.ro/treptele-unirii-un-recital-de-emil-boroghina-la-
teatrul-pygmalion-din-viena_579185.html 
 

 
 

Treptele Unirii, un recital de Emil Boroghină, la Teatrul Pygmalion din 

Viena 

 
În luna ianuarie 2018, Primăria Municipiului București, prin Teatrul 
Nottara, a inițiat seria evenimentelor dedicate Centenarului, prin 
organizarea primului turneu european cu Treptele Unirii, un recital de Emil 
Boroghină, societar de onoare al Teatrului Național Craiova, în perioada 16-
19 ianuarie, la Paris, Bruxelles și Haga.  
 
Spectacolul este o coproducție Teatrul Nottara și Teatrul Național Marin Sorescu 
Craiova (regia: Alexandru Mâzgăreanu, scenografia: Dan Adrian Ionescu) și se 
încadrează în seria evenimentelor culturale organizate de Institutul Cultural Român, 
prin reprezentanțele sale din străinătate, în cinstea Anului Centenar. 



„Pe 30 ianuarie, spectacolul a fost prezentat și în capitala Austriei, la Teatrul 
Pygmalion, la invitația ICR Viena, în colaborare cu Ambasada României în Austria. 
Recitalul, care conține fragmente din lirica populară, din poezii de la Grigore 
Alexandrescu, Andrei Mureşanu, Ştefan Octavian Iosif, Tudor Arghezi, Octavian 
Goga, Vasile Voiculescu până la Marin Sorescu sau Cezar Ivănescu, evidențiază 
cele mai semnificative momente ale istoriei noastre naţionale, care reprezintă, în 
esență, trepte ale făuririi Marii Uniri şi a Statului naţional unitar român. 

„De la etnogeneza românească până astăzi, trecând prin epopeea luptei pentru 
independență și pentru uniune, versurile poeților români aleși de Emil Boroghină 
reprezintă o cunună pe creștetul României eterne", a descris academicianul Răzvan 
Theodorescu recitalul lui Emil Borogină. 

Treptele Unirii face parte din seria de evenimente intinerante organizate de Teatrul 
Nottara în cinstea Anului Centenar, alături de spetacolele Despot Vodă, Vlaicu 
Vodă, Trilogia Moldovei (toate în regia lui Alexandru Mâzgăreanu) și Despre 
olteni, cu dragoste (regia: Constantin Fugașin)", susține Silvia Dumitrache. 

 

 

 

de: Flaviu Predescu 

 

 

 
 


